
Vurdering i 

Nordkappbarnehagene
Utvikling av vurderingsformer som gjør at alle barn opplever barnehagen som 

et inkluderende fellesskap



INKLUDERENDE FELLESSKAP I 
NORDKAPPBARNEHAGENE

HVA HVORDAN HVEM NÅR                     METODIKK

Vold og overgrep mot barn Seminar Stine Sofie stiftelsen

Nettbasert opplæring gjennom 

RSVT

Alle ansatte i barnehage, 

skole, FABU

Alle ansatte i barnehagene?

September 

2017

2017/18

«Sammen for barnets beste»

Systemforbedringer i arbeidet 

med barnehagebarn

Samarbeid om å forbedre 

samarbeid og rutiner rundt 

barn som kan ha behov for 

spesialpedagogisk hjelp.

Kompetanseheving innen ulike 

utviklingsområder

Statped Nord 

PPT 

Pedagoger i barnehagene

Rådgiver oppvekst

Barnehageår

et

2017/18 og 

2018/19

Lærende nettverk

Utvikle barnehagenes arbeid 

med vurdering

Vurdering av barnehagens 

arbeid med inkludering

Vurdering av barns allsidige 

utvikling

Vurdering av barns 

medvirkning

Alle ansatte i barnehagene

(barnehagebasert

Barnehageår

et 2018/19

2019/20

Barnehagebaser 

kompetanseheving i 

lærende nettverk



INKLUDERENDE FELLESSKAP I 
NORDKAPPBARNEHAGENE

 Nordkappbarnehagene skal jobbe for en inkluderende praksis. Målet er 

barnehager som karakteriseres av et inkluderende miljø for omsorg, lek, 

læring og dannelse.

 For å oppnå dette, og i tråd med rammeplanen for barnehager, skal det 

arbeides systematisk med vurdering av barnehagens kvalitet.

 For å sikre barns trivsel og utvikling i barnehagene skal barns allsidige 

utvikling inngå i vurderingsarbeidet.

 Barns rett til medvirkning vil vi ta på alvor. Derfor skal vurderingsarbeidet 

også omfatte vurdering av barns rett til medvirkning i planlegging, 

gjennomføring og vurdering av barnehagens arbeid.



Inkludering

 • Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er 

bygd over forskjellene.

 • Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og 

utbytte av å delta og reelt påvirke dette fellesskapet.

 • En inkluderende opplæring må derfor forstås slik at det stiller krav til 

opplæringsarenaen, og deltakernes evne til relasjonsbygging med 

utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd, slik at alle deltakerne i 

fellesskapet tar del på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt.



Vurderingsarbeid i barnehagene – start:

 Hva kan\er vurdering i barnehagen? Formell – uformell

 Reflektere\vurdere\kompetanse heve vår evne til å «se»

 Diskutere\reflektere\ påvirke egen praksis knyttet til enkeltbarn og 

barnegruppa

 Dokumentasjon\vurdering i et pedagogisk profesjonelt perspektiv

 Dokumentasjon\vurdering i et etisk perspektiv


