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Bindal barnehage - plan for barns medvirkning 

 

§ 3. Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og i saker 

som gjelder dem selv. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være 

et grunnleggende hensyn. 

Hvordan arbeider vi for å fremme barns medvirkning i Bindal barnehage: 

Hva medvirker barna 
på? 

• Frileken 

• Være med å forme hverdagsrutiner og regler 

• Tema (valg av tema og innhold i tema) 

• Valg av mat 

• Valg mellom aktivitet og hvile 

• Valg av lekekamerater 

• Valg av turmål 

Hvordan tilrettelegger 
personalet for barns 
medvirkning? 

• Tenker utforming av rom på en sånn måte at leker og utstyr er 
tilgjengelig for barnas valg. 

• Tenker gjennom mengden leker og utstyr slik at valgene ikke blir 
for vanskelige for barna. Setter rammer for barnas medvirkning. 

• Har en personalrolle som er positiv, blid og åpen. 

• Lytter på barnas innspill 

• Bruker observasjon aktivt i tilrettelegging og samspill. 

• Har fokus på ikke – verbal kommunikasjon. 

• Bruker tid i samspill med barna – sikrer oss at vi forstår. 

• Planlegger godt, men er også spontan og fleksibel slik at barnas 
spontane innspill tas på alvor. 

Hvordan medvirker 
barna? 

• I daglig samspill. 

• Barnesamtaler med de eldste, 2 gg/år 

• Barnemøter, i forhold til tema. 

• Gjennom tanke- og evalueringskart 

Hvordan 
dokumenteres og 
synliggjøres barnas 
medvirkning? 

• I denne plan 

• Barnehagens årsplan 

• I planlegging og evaluering av tema 

• Ukerapporter 

• Foreldresamtaler 

• Utstillinger og bilder 

 


