
 

 

KOMMUNAL BARNEHAGE-  JA TAKK! 

Vi pakker sekken med : 

Tid, Kosthold, Glede, Vennskap og Lek, Trivsel og Omsorg, 

Naturopplevelser og Engasjement 

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BARNEHAGENE HAR FOKUS PÅ 

 

LEK OG LÆRING - LEDELSE - VURDERING 
  



Velkommen som barn, foresatte og ansatte i en av 

Lillehammers kommunale barnehager. 

Velkommen inn porten til våre barnehager. Når barnehageporten åpnes - begynner en ny 

epoke i barnets liv. Barnet skal ta fatt på fem av de viktigste årene i menneskets liv og 

utvikling. 

Det er med små føtter man tar størst steg, og lengst kommer man sammen med andre. Selv om 

man er på vei, har barndommen sin verdi akkurat her og nå. Ved siden av hjemmet er 

barnehagen vår tids viktigste barndomsarena for barn i alderen 1-6 år. 

Barn utvikler seg best når de har voksne rundt seg som har fokus på lekende læring og 

lærende lek, lytter, forstår og som gir akkurat passelige utfordringer på veien.  

En forutsetning for å møte alle barn og foresatte er et engasjert og faglig dyktig personale, 

som både møter det enkelte barn og gruppene med «det gode blikk».  

 

Barnehagen er en arena hvor nettverk bygges mellom familier. Foresatte får hjelp, støtte og 

veiledning i sin foreldrerolle av ett kompetent personale. Det er viktig med et godt 

foreldresamarbeid, og legge til rette for gode arenaer som for eksempel foreldremøter med 

temaer og diskusjonsforum, i tillegg til det daglige samarbeidet. Samarbeid mellom de voksne 

skal bygge på modenhet, respekt og faglig dyktighet. 

 

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. I våre barnehager er det en fin blanding av 

barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter med annen relevant faglig utdanning. Vårt 

personale er faglig sterke, har erfaring og kunnskap til å ivareta alle barn, samt sikre at alle 

barn blir en del av et inkluderende fellesskap. 

Barnehagen er første steg i utdanningsløpet, og barnehagen skal bidra til en god barndom og 

gi alle barn en god start. Dette uavhengig av bakgrunn og behov. 

Lillehammer kommune har fokus på kvalitet, lek og læring, ledelse og vurdering i våre 

barnehager. Dette gjøres fortløpende ved å vurdere og videreutvikle vår kreative, lærerike og 

gode pedagogiske plattform, samt kompetanseheving av våre ansatte. 

 

Det er når man er minst, man lærer mest, og barnehagen skal være et godt sted å være og et 

godt sted å lære. 

Når barnet går ut av barnehageporten har det med seg en sekk full av erfaringer, kunnskap og 

kompetanse.  

Vi pakker sekken med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet tar med seg denne sekken videre inn i neste port: Skoleporten, 
http://www.lillehammer.kommune.no/skole-og-utdanning.172351.71t7.los.html 

Vi gleder oss til et godt samarbeid med små og store i våre barnehager 
På vegne av ansatte i kommunale barnehager i Lillehammer 

Marianne Slåen Bruket, Barnehagesjef 
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FELLES PLATTFORM FOR DE  
KOMMUNALE BARNEHAGENE. 

 
En pedagogisk plattform kan sees på som et verdidokument. 
Vår plattform sier noe om grunnleggende verdier, syn på læring, felles visjon og hva 
som skal kjennetegne god kvalitet i våre barnehager. 
Plattformen inneholder mål og kriterier, og synliggjør hvordan vi skal nå målene i  
Lov om barnehager, rammeplan, de lokale planene for barnehagesektoren 

Plattformen viser hva de kommunale barnehagene står for, og skal gjenspeiles i det 
daglige arbeidet i barnehagene. 
Hver barnehage utarbeider i tillegg sin årsplan/virksomhetsplan. 
Kommunen som eier følger opp den enkelte barnehage og tar ansvar for faglig 
utvikling av personalet og veileder ved behov. 
Planene til den enkelte barnehager finnes på hjemmesidene. 
(Link på siste side) 
 
 
 
 
 
 
 

  



LILLEHAMMER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG: 

 Jeg vil vise andre mennesker toleranse og respekt. 

 Jeg vil møte andre mennesker med åpenhet, tillit og ærlighet 

 Jeg vil vise romslighet for andre menneskers egenart. Vi er alle likeverdige som 

mennesker. 

 Når jeg står oppe i enkeltsituasjoner i hverdagen, er det disse verdiene jeg aktivt vil 

forsøke å etterleve. 

 

For oss betyr dette: 

 Vi møter alle med anerkjennelse 

 Vi gir ærlige tilbakemeldinger 

 Vi ser det unike i hvert menneske 

 Vi vil gjerne høre hva du mener 

 

 

  



VI PAKKER SEKKEN MED: 

Tid, Kosthold, Glede, Vennskap og Lek, Trivsel og Omsorg,  

Naturopplevelser og Engasjement 

For barna betyr dette: 

Tid: Jeg blir sett og bekreftet hver dag 

Kosthold: Jeg får gode matopplevelser og et sunt forhold til mat og måltider 

Glede: Jeg blir glad av å være sammen med barn og voksne 

Vennskap og lek: Jeg har venner 

Trivsel og omsorg: Jeg opplever at barn og ansatte vil være sammen med meg 

Naturopplevelser: Jeg får være med på spennende turer  

Engasjement: Jeg er sammen med barn og ansatte som er aktive og undrende 

 
For barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter betyr dette: 
 
Tid: De ansatte i barnehagen skal ta seg tid til alle barn 

Kosthold: Barnehagen skal ha et sunt, variert kosthold, og en planlagt meny 

med varm mat 2 dager i uken 

Glede: De ansatte i barnehagen skal vise glede i et lekende samvær med barna 

Vennskap og lek: De ansatte skal jobbe for at alle barn skal oppleve vennskap i 

barnehagen 

Trivsel og omsorg: De ansatte skal skape trivsel ved å ha en positiv innstilling til 

alle og akseptere ulikheter 

Naturopplevelser: De ansatte i barnehagen skal benytte seg av de muligheter som 

finnes i Lillehammers nærmiljø 

Engasjement: De ansatte skal engasjere seg i 

gode hverdagsopplevelser med barna 

 

 

 

 

 

 

 



KVALITET I DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 
Barna skal: 

 Føle seg trygge i et stabilt og utviklende miljø 

Kriterier: 

De ansatte skal være tilstede for barna gjennom hele dagen og møte barnet der det 

er. 

  

 Møte ansatte i kommunale barnehager som har formell kompetanse og 

er faglig oppdatert 

Kriterier: 

De ansatte skal tilegne seg og bruke ny kunnskap, og bidra til kompetanseheving i 

barnehagen 

De ansatte tar videreutdanning og kurs, og barnehagen har faglig innhold på 

personalmøter og planleggingsdager 

  

 Få et allsidig og variert aktivitetstilbud 

Kriterier: 

Læring gjennom lek og hverdagsaktiviteter og Rammeplanens fagområder 

De ansatte skal være engasjerte i ulike og varierte aktiviteter, både planlagte og 

spontane 

  

 Ha foresatte som er trygge på barnehagen 

Kriterier: 

Foreldre og barn blir møtt og sett i hverdagen, og får oppriktige tilbakemeldinger 

De ansatte skal sette av tid til å lære barnet å kjenne og lytte til foreldrene 

  

 

 

 

 

 

 



KOMMUNALE BARNEHAGER: 

 Buvollen barnehage  - Buvollvegen 54,  2625 Fåberg 

http://www.lillehammer.kommune.no/buvollen-barnehage.187668.no.html 

 Holmejordet barnehage - Ivar Kleivensvei 2, 2618 Lillehammer 

http://www.lillehammer.kommune.no/holmejordet-barnehage.186693.no.html 

 Jørstadmoen barnehage- Bakliveien 2, 2625 Fåberg 

http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-barnehage.4923962-186686.html 

 Lillehammer barnehage– Gamleveien 119,  2625 Lillehammer 

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-barnehage.4921773-186676.html 

 Norbana barnehage- Skjellerudveien. 2A,  2615 Lillehammer  

http://www.lillehammer.kommune.no/norbana-barnehage.4923964-186681.html 

 Røyslimoen barnehage– Granittlia 2,  2611 Lillehammer  

http://www.lillehammer.kommune.no/roeyslimoen-barnehage.4921775-186687.html 

 Saksheim skole og barnehage- Saksumdal, 2608 Lillehammer 

http://www.lillehammer.kommune.no/saksheim-barnehage.4926138-187671.html 

 Skårsetlia Naturbarnehage– Blesterveien.3,  2619 Lillehammer  

http://www.lillehammer.kommune.no/skaarsetlia-naturbarnehage.186682.no.html 

 Sykehusbarnehagen– Anders Sandvigsgate.13,  2609 Lillehammer  

http://www.lillehammer.kommune.no/sykehusbarnehagen.4923967-186690.html 

 Vingar barnehage– Saksumdalsveien.42, 2608 Lillehammer 

http://www.lillehammer.kommune.no/vingar-barnehage.4926282-186689.html 

 Vingrom barnehage– 2607 Vingrom 

 http://www.lillehammer.kommune.no/vingrom-barnehage.4923974-186696.html 

 Øversveen barnehage– Margit Haslundsvei.34, 2614 Lillehammer 

http://www.lillehammer.kommune.no/oversveen-barnehage.4923975-186677.html 

 

Barnehageforvaltningen:  
Lillehammer kommune  
Postboks 986 
2626 Lillehammer 

Barnehagesjef: Marianne Slåen Bruket 

http://www.lillehammer.kommune.no/barnehage.186802.no.html 
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