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Verdidokument for Tastabarnehagene:  

Kompetente barn  

SAMMEN MED  

kunnskapsrike voksne 

Engasjement – inkludering – trivsel 

 

Hensikten med dette dokumentet er å vise hva vi som jobber i Tastabarnehagene ser på som 

våre kvaliteter. Dokumentet viser utad hva vi legger til grunn for arbeidet vårt, for eksempel 

til foreldrene i barnehagen og samarbeidende instanser, men det er også ment å skulle 

brukes i hver enkelt barnehage som et arbeidsverktøy. 

Verdiene har de ansatte i alle barnehagene sammen kommet fram til gjennom systematisk 

arbeid på avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter og planleggingsdager. Verdiene har 

sammen med visjonen vår tre formål; de sier noe om hvem vi er, hva vi har og hva vi vil. 

Verdiene ligger til bunn i alt vi gjør. De hjelper oss å ta gode vurderinger og beslutninger i 

møte med barna, foreldre og hverandre som kollegaer.    

 

 

Engasjement 

Tastabarnehagene ønsker å være i stadig utvikling som en lærende organisasjon. Vi som 

jobber her skal føle engasjement for profesjonen og kompetansen vår, og vi skal være 

engasjerte sammen med barna i det daglige og i pedagogiske opplegg.    

Dette betyr engasjement for oss i Tastabarnehagene: 

- Ta initiativ 

- Tilstedeværelse 

- Dele 

- Vise interesse 

- Undre seg/være nysgjerrig 

- Bry seg 

- Bidra 

- Kreativitet 
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Inkludering 

For oss er det viktig at alle føler seg inkludert; barn, foreldre og personal. Hos oss skal vi høre 

og se hverandre, og alle skal få mulighet til å bidra med sine styrker i fellesskapet. 

I Tastabarnehagene har vi stort mangfold; kulturelt, religiøst, utdanning og livserfaring, språk 

og alder. Vi skal bruke dette mangfoldet som en ressurs for å styrke barnehagene våre, og 

for å gjøre Tastabarnehagene til et godt sted å være for alle. Vi skal vise gjensidig respekt for 

hverandres ulikheter. Personalet skal føle at den jobben de gjør er viktig, og det skal legges 

til rette for at de skal få kunne bruke sin kompetanse. Barna skal føle seg inkludert i lek. Vi 

tar barnas synspunkter i betraktning når vi planlegger og gjennomfører aktiviteter. På denne 

måten har barna medvirkning på egen hverdag.   

Dette betyr inkludering for oss i Tastabarnehagene: 

- Fellesskap 

- Se og høre hverandre 

- Respekt 

- Åpenhet 

- Empati 

- Tilhørighet 

- Forutsigbarhet 

 

Trivsel 

Hos oss skal alle føle seg som en del av fellesskapet, både små og store. Våre barnehager 

skal være gode steder å lære, utvikle seg og være. Vi har barnas beste i fokus. Vi legger til 

rette for at barnas hverdager skal preges av omsorg, lek, danning og læring, slik at barna 

opplever tilhørighet, mestring og trivsel. Personalet i barnehagene skal være gode 

rollemodeller slik at barna opplever vennskap og fellesskap. Vi tror at god stemning og trivsel 

hos personalet smitter over på både barn og foreldre. 

Dette betyr trivsel for oss i Tastabarnehagene: 

- Humør 

- Glede  

- Positivitet  

- Smil/latter  

- Ærlighet 

- Arbeidsglede 

- Vennskap 

- Samarbeid 

- Kommunikasjon 

- Trygghet 

- Åpenhet  


