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                     Forord 
Velkommen til barnehageåret 2018 – 2019. Her er årsplanen til Karlstad 

barnehage, barnehagen i nerbygda. Her legger vi vekt på trivsel og trygghet for 

små og store  

Satsningsområdene dette året er: «Lek» med fokus på IBS= Inkluderende 

barnehage og skole, regional satsning på realfag og videre kompetanseheving på 

språkutvikling.  Årsplanen blir utarbeidet av forskrift av rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver med vekt på Implementeringsarbeid av NY 

RAMMEPLAN av 01.08.2017 

 Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet, og dokumenterer 

barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og 

andre interesserte. I tillegg til årsplan har vi et informasjonshefte. Begge disse 

ligger på hjemmesiden. 

I årsplanen finnes et års hjul over temaarbeid med merkedager, en skjematisk 

oversikt over hva vi jobber med. Aktivitetene vil variere noe på de forskjellige 

avdelingene. Månedsplanene lages ut fra årsplanen og gir en mer detaljert 

oversikt. Disse blir hengt opp på hver avdeling, og lagt ut på hjemmesiden: 

http://www.minskole.no/karlstad 

Ønsker alle et nytt lærende barnehageår ved Karlstad oppvekstsenter, avdeling 

Barnehage  

Liv-Solfrid Sandvoll, leder 

Tlf: 93 46 88 41 

e-post: Liv-Solfrid.Sandvoll@malselvskolen.no 

 

 

 

 

http://www.minskole.no/karlstad
mailto:Liv-Solfrid.Sandvoll@malselvskolen.no
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Barn og ansatte på avdelingen Akka. + nybygg- Berrskallen 10 barn 

(20 ressurser) Tlf: 93 46 88 42 

Pedagogisk leder: Linda Malèn Sandvoll 

Barnehagelærer: Merete Samuelsen  

Barne- og ungdomsarbeider: Anja Haas 

Barne- og ungdomsarbeider: Nina Kristensen 

Assistent: Charlotte Solheim 

Barn født i 2018 Barn født i 2017 Barn født i 2016 

1 jente 2 gutter – 1 jente 3 gutter – 3 jenter 
 

 

 

 

 

Barn og ansatte på avdeling Vassbruna. 16 barn. Tlf: 93 46 88 43 

 

Pedagogisk leder: Hulda Hagensen 

 

Barne- og ungdomsarbeider: Linda Johansen 

 

Assistent: Vera Jakobsen 

 

Barn født i 2015 Barn født i 2014 Barn født i 2013 

3 jenter 2 jenter – 6 gutter 1 jente – 4 gutter 
 

 

Liv-Solfrid Sandvoll leder avdeling barnehage 75 % - 60 % kontor, 15 % med 

skolestarterne i skolens lokaler 

 

 

Kenneth Angell, rektor ved Karlstad oppvekstsenter. 20 % administrasjonstid for 

barnehagen. 
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                                       Dagsrytmen:  

For at barna skal oppleve trivsel og trygghet i sitt daglige miljø, 

mener vi at dagen må være organisert slik at barna kan etablerer 

forventninger til hva som skal skje. 

Dagen må ha struktur som barna kan kjenne igjen fra dag til dag, 

med oppdeling av både ro og aktivitet. Med voksenstyrte aktiviteter, 

men også tid til å leke fritt. - Veksling og gjentakelser. 

7.30 Barnehagen åpner 

8.15 – 08.30 Frokost (de som kommer etter 08.30, må ha spist hjemme) 

8.40 Samlingsstund 

9.00 Gruppedeling med tilrettelagt aktiviteter, både inne og ute 

10.45 Samling og forberedelser til lunsj (for avd. Akka 10.30) 

11.00 Lunsj  

11.45 – 12.00 Hvilestund 

12.00 Frilek inne/ute 

13.00 Frilek ute/inne og tilrettelagt aktivitet.  

14.00 Lett måltid, frukt 

14.30 Frilek inne/ute 

16.30 Barnehagen stenger 
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Tema-hjul 2018 – 2019 – verktøy for personalet, og opplysning for foresatte 

Tema  Personalet jobber 
med Språk-
kompetanse 

Realfag LEK i 
sammenheng 
med 
Inkluderende 
barnehage og 
skole (IBS) 

Tidlig   innsats 
TRAS 

Tiltak til TRAS 
 
"I et mylder av 
bøker" 
Sanger/rim/regler 

Merkedager/spesielle 
dager 

Måned:  
 

Språkløyper Realfagsløyper 1-3 år TRAS= Tidlig 
registrering av språk 

1-3 år Viktige datoer 

3-4 år 3-4 år 

4-5 år 4-5 år 

August: 
Tilvenning 

Hva er 
Språkvansker? 

 Hva er realfag? 
 

Bli kjent-leker 
 

Bli kjent og trygg 
Kroppen-samtalekort 

Ny i barnehagen Ferdige matpakker 
Plandag 17.aug 

September: 
 
Høsting 

Observasjon og 
tiltak hånd i hånd 

 Bjørnen sover Følelser 
 
Samspill 

Sangleker Oppstart for 
smøremåltider. 
Foreldremøte 13.sept 
Villmarks uke 
Nasjonal brannvern uke 
 
Bli kjent kafè SU 

Butikk-lek Bukkene bruse 

Utkledning Pulverheksa 

Oktober: 
Høst 

Faktorer som er 
viktige for å utvikle 
språk 

Forberedelser 
og refleksjoner 

Legekontor Kommunikasjon Gruffalo Høsttakkefest 
"gammelunge fest" Dukke lek Eventyr 

Jakt-lek Hva er galt på 
bildet? 

November: 
Mørketid 

Vurdering av praksis Forberedelser 
og refleksjoner 

Borddekking Oppmerksomhet Lisen får ikke 
sove 

Foreldresamtaler 
Juleforberedelser 
19.11.Fagdag Hånddukker Gruffalo 

Figurer/dukker Hånddukker 

Desember: 
 
Advent 
 

Tiden for språk 
trening i 
«julemodus» 

 Dukkelek Språkforståelse Sang-kort Julegrantenning 30.11 
Luciafest-Vassb 13.12 
Foreldregløgg-Akka 18.12 

Gullhår Julebøker 

Bakeri/kafe Julebøker 

Januar: 
 
Snø, is og sola 

Grammatikk og 
ordforråd 

Pakke1: Hva er 
realfag 

Butikk Språkforståelse Sang-kort Fagdag 2.1 
Solfest 25.1 
 

Legekontor Pose med 
konkreter 

Legekontor Pose med 
konkreter 

Februar: 
 
Snøhuler og 
turer 

Språklydvansker  Utkledning Språklig bevissthet Den lille larven 
aldrimett 

Vinterlek uke VM 
Karneval/Foreldrekaffe 
21.2 Utkledning Tromme 

Utkledning Pose med 
konkreter 

Mars: 
Vinterlek 

Pragmatikk 
(Språkvitenskap) 

Pakke 2: Barns 
utforskning og 
lek 

Rødhette Uttale Uttalepose 
m/konkreter 

Foreldresamtaler 

De tre små 
griser 

Lydene K/G 

De tre små 
griser 

Telleregle 

April: 
 
Vår 

Tidlige tegn på 
mulige lese og -
skrivevansker 

 Legekontor Ord produksjon Språkpose Påskeforberedelser 
Påske -buffet 
 

Bukkene bruse Eventyr 

Butikklek Sangkort 

Mai: 
Nasjonaldag 
 

Videreføring Pakke 3: Legge 
en plan for 
arbeidet 

Bukkene bruse Setningsproduksjon Bukkene bruse Overnatting for 
skolestarterne 
Så frø 
17-mai kos 
Tannhelse-besøk av 
Bronto 
Fagdag 31.05 

Tannlege-
kontoret 

Pose med 
konkreter 

Tannlege-
kontoret 

Pulverheksa 

Juni: 
Sommer-
aktiviteter 
 
 
 

Oppsummering  De tre små 
grisene 

Setningsproduksjon Eventyr Avslutning for 
skolestarterne, foreldre 
og personalet. 
Ferdige matpakker 
Førskoledag i skolens 
regi. 
Vasking og rydding 

Rødhette Poser med 
konkreter 

Rødhette Pulverheksa 
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Det er viktig å lage røde tråder hvert år, samtidig som vi viderefører barnehagens egne 

tradisjoner. Det er dette personalgruppa er gode på, og som vi vil gi videre til barna. Like viktig 

synes vi det er at både små og store kaster oss ut i ting vi ikke kan, 

Da mestrer vi ting sammen:) 

 

Jeg hører og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og forstår 😉 

 

Progresjon: 

 Vi legger til rette for progresjon gjennom valg av det pedagogiske innholdet, 

hvordan arbeidsmåter vi velger, tilgang og tilrettelegging av bøker, lek og 

lekeutstyr, kreativitet med egen krok med god tilgang til skrive og 

formingsutstyr. Inndeling av det fysiske miljøet i hele barnehagen, og 

uterommet og med naturen til bruk. Introdusere nye perspektiver gjennom språk 

og realfag med ny kunnskap, med tilrettelegging for nye opplevelser og 

erfaringer. 

 

Tema:  

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap:   

Barnehagen er en viktig arena for å utvikle læring, sosiale ferdigheter og etablere 

vennskap. Alle barn må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i 

fellesskap med jevnaldrende. Sosial kompetanse handler om å kunne samarbeide 

positivt med andre i ulike situasjoner. I barnehagen legger vi til rette for glede, 

humor og estetiske opplevelser.  Sosial kompetanse utvikles hele tiden gjennom 

handlinger og opplevelser, dette skjer i alle situasjoner gjennom hele dagen. Barn kan 

tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. Vi skal 

legge til rette slik at de får trening i å medvirke til positive former for samhandlinger. 

Sosial kompetanse er viktig for å motvirke problematferd og mobbing. Barnehagen 

har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Fra høsten 2018 tar vi i 

bruk et nytt satsningsområde som gjelder Inkluderende barnehage og skole (IBS), 
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dette er et regionalt satsningsopplegg som vil bli et opplegg med kompetanseheving for 

hele personalgruppen i barnehager og skoler for region Indre midt Troms. 

Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende miljø. 

Anerkjennelse og støttende relasjoner er et viktig grunnlag for utvikling av sosial 

kompetanse. 

Mål 

Generelt mål:  

Holdningsmål: Barn trenger voksne som ser barn, det vil si aktiv tilstedeværelse. 

Vi øver på å bygge gode relasjoner, slik at barnet er trygg på å kunne si ifra. 

Barn trenger gode rollemodeller, lyttere, noen som viser forståelse, trøster, og 

at barnet kjenner seg ivaretatt og tatt på alvor. Voksne med gode holdninger 

Kunnskapsmål: Det handler om å forebygge. Voksne som lærer barn å løse 

konflikter, og samhandle med andre på en god måte. Naturlig sosialisering er 

enkeltstående episoder med knuffing, krangling om samme leketøy eller lignende. 

Når det blir et mønster i de negative handlingene, for eksempel ved utestenging 

av lek, da snakker vi om mobbing. Dette er handlinger som personalgruppen skal 

ha kunnskap om. 

Ferdighetsmål: At barna føler trygghet til å kunne si ifra, heve sin røst og be en 

voksen om hjelp. Vi øver på: -Å takke – å dele med andre – å vente på tur – å 

respektere andres eiendeler – å innrømme feil. At barn skal kunne samhandle 

positivt med andre i ulike situasjoner. 

Prosessmål: At prosessen preges av glede, humor, kreativitet og omtanke for 

fellesskapet. 

Innhold: Satsningsområde Inkluderende barnehage og skole (IBS) her er det 

oppstart høsten 2018 og er en regional satsning for alt av personalet. 10 bøker 

om barnekonvensjonen, 10 små vennebøker, veilederen Barns trivsel –voksnes 

ansvar. 

Arbeidsmåter/Verktøy: Kompetanseutvikling hos personalet gjennom IBS, 

litteratur og diskusjoner. Bruke litteraturen og drama for å lære gode måter å 

møte andre på. Bearbeidelse gjennom drama, lek og tegning. Identifisere seg 

med positive rollefigurer, samtalekort og Psykologisk førstehjelp 
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Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk:  

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. 

Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det 

lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og 

bekrefter barns uttrykk, og setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av 

avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Et godt utviklet språk 

er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når 

det gjelder skriftspråk og leseforståelse.  

Høsten 2015 ble Målselv med i pilotprosjektet "Nasjonal Strategi for språk, 

lesing og skriving 2016 – 2019" – språkløyper for barnehage, grunnskole og 

videregående opplæring. Strategien har som mål at alle barn og elever sitt 

språk-, lese- og skriveferdighet blir styrket. På nettstedet sprakloyper.no 

jobber barnehagen med kompetanseutviklingspakker på personalmøtene. Dette 

bidrar til lokal lagbygging, og henter frem den kunnskapen som alt finns, og 

videreutvikler denne gjennom felles arbeid med og refleksjon rundt innholdet. 

Våren 2016 søkte region indre Midt-Troms utdanningsdirektoratet om 

deltagelse i den nasjonale satsningen SPRÅKKOMMUNER, som retter seg mot 

målgruppen barnehage og skole, med innsatsområde språk, lesing og skriving. 

Målselv er en av fem kommuner i regionen som kom med i denne satsningen. 2016 

– 2019. Språkkommuner er en del av regjeringens satsing språkløyper. 

Språkkommunene får tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale 

faglige nettverk, samt tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. Lærere og 

barnehagelærere skal delta i de faglige nettverkene. Med faglig støtte fra 

lesesenteret og skrivesenteret.  

Mål 

Generelt mål:  

Holdningsmål: Voksne som gode rollemodeller med et bevisst bruk av språk i 

enhver situasjon med barn i samtaler og høytlesing. Tilrettelegging av bøker, 

sanger, bilder, media m. m Voksne med stort engasjement og forventnings 

oppbygging til hva som skal skje i bøkene vi leser, sangene vi synger, rim, regler 

og "tullevers". 
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Kunnskapsmål: Barn har kunnskaper og erfaringer som det kan bygges forståelse 

av til bøker. Før lesingen starter, kan vi hjelpe barna å hente frem den 

førforståelsen de allerede har, slik at de kan knytte det nye og ukjente de 

møter i bøkene, med noe de allerede kjenner. 

Ferdighetsmål: Få kjennskap til nye bøker, eventyr, samt lære nye rim og regler, 

poesi og sanger. 

Prosessmål: At prosessen preges av glede, humor, forventninger, spenning og 

engasjement. 

Innhold: Tilgjengelighet til bøker, media, og voksne som leser ofte 

Arbeidsmåter/Verktøy: Kompetansepakkene: språkløyper, snakkepakken og 

språkkista. Barnehagen har gjennom språkmidler skaffet seg ett nytt bibliotek 

med nyere litteratur for barn, vi myldrer i bøker . Ferdige kasser med utstyr 

for rolleleker, både kostymer og for lek på bord og gulv. 

                                          TRAS: 

Tras er observasjon av språk i daglig samspill. Sentrale føringer om verdien av 

tidlig innsats pålegger kommunene å sikre kvalitet i barnehagens arbeid med 

språk hos alle barn. I strategiplanen for Målselv kommune sin satsing på språk i 

barnehage og skole" Bevisst språkarbeid" er et av resultatmålene i 

innsatsområdene at TRAS gjennomføres og følges opp på alle 4-åringer. Hos oss 

velger vi å jobbe med TRAS som tidlig innsats gjennom hele året.  

 

Fagområdene: 

De tilpasses hos oss som verktøy for planlegging og evaluering for hver måned. 

Hvilke mål vi setter oss, og når innenfor hvert område. Med en progresjon 

gjennom året, tilpasset barnets alder, interesse, barnegruppens sammensetning 

og øvrige forutsetning. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en 

viktig del av barnehagens innhold. Bruke sitt språk for å uttrykke følelser, 

ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek. Bli 

kjent og glad i sanger, rim og regler, fortellinger og selv kunne gjenfortelle. 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barn 

seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske 

egenskaper. Barn har en iboende trang til å bevege seg, de uttrykker seg mye 

gjennom kroppen. De utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, 

og for at alle er forskjellige. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter 

skal barna motiveres til å spise sunn mat, og få grunnleggende forståelse for 

hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barnehagen skal gi barn mulighet til å 

oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdene 

omhandler uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 

språk litteratur, film, arkitektur og design. Vi vil bidra til at barn tar i bruk sin 

fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI Naturen gir et mangfold av opplevelser og 

aktivitet til alle årstider, og i all slags vær. Naturen gir også inspirasjon til 

kreative uttrykk. La barna få kjennskap til planter og dyr, landskap, årstider og 

vær. I dette inngår naturglede og forståelse for samspill i naturen. Barnehagen 

skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige 

fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av 

teknologi og redskaper. 

 

ANTALL, ROM OG FORM 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de 

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, 

eksperimentering og hverdags aktiviteter utvikler barn sin matematiske 

kompetanse. Barnehagen skal legge til rette for tidlig og god stimulering. 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Religion og livssyn legger grunnlaget for 

etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som 



11 
 

er representert i barnegruppen, samtidig som de skal ta med seg verdier og 

tradisjoner i den kristne kulturarv. 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barna møter verden 

utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i og utforske 

og oppdage nærmiljøet sitt og styrkes i kunnskap også i tilknytning til 

lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 

Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag 

 

Barnehagens verdigrunnlag: 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og bhg skal ha en 

helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i 

samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 

og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er 

forankret i menneskerettighetene (rammeplan 2017) 

Barn og barndom: 

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at 

alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og 

lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i 

samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.  (Rammeplan 2017) 

Demokrati: 

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for 

forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å 

delta i bhg fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for 

samfunnet og den verden de er en del av (rammeplan 2017) 
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Mangfold og gjensidig respekt: 

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, 

og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (Rammeplan 2017) 

 

Likestilling og likeverd:  

Alle skal ha like muligheter for å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i 

fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine 

egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og 

likestilling.  (Rammeplan 2017) 

Bærekraftig utvikling:  

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig 

utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å 

dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Dagens 

handlinger har konsekvenser for fremtiden.  (Rammeplan 2017) 

Livsmestring og helse: 

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal 

bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 

barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. (Rammeplan 2017) 

Barnehager med særlige formål: 

Barnehageloven § 1 fastslår at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Rammeplan 

2017) 
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Barns medvirkning: 

Barnehageloven § 3 sier:” barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn 

på barnehagens daglige virksomhet. 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”. 

Med dette ser vi at vi må være lydhøre ovenfor de ønsker og tanker som barna 

kommer med. Vi må også legge til rette for at alle barn skal få et allsidig 

læringsmiljø, og at alle føler seg sett og hørt. Da kommer det naturlige 

begrensninger, alle barna kan ikke gjøre det de vil til enhver tid. Av og til så må 

man innrette seg etter andre, dette er en del av samfunnsintegreringen barna 

går gjennom. 

 

Barn skal ha medvirkning innenfor visse rammer. De voksne må sette rammene, 

utfra våre kunnskaper om barn, hva vi mener er godt for barn, og hva som 

faktisk er gjennomførbart. 

Barn skal få mulighet til medvirkning gjennom samtaler, aktiv lytting og 

intervjuer. De skal få mulighet til å uttrykke hva de mener. 

 
 

Det vil si: 

• Vi lar barna ta del i planlegging av turer. 

• Vi lar barna få være med på de daglige gjøremålene, i den grad de ønsker det. 

• Vi jobber med vide temaer, med åpne muligheter for hvilke aktiviteter barna ønsker å ha i 

barnehagen. 

• Vi gir barna tid og rom for barnas viktigste aktivitet; leken. 

• Vi tar barnas ønsker på alvor, og følger de i den grad det lar seg gjøre. 

• Vi tar oss tid til å snakke om valgene de tar, og roser de for dem. 

• Vi lar barna være eksperter på sitt eget område, nemlig det å være barn. 

∙ Vi sier JA hvis vi ikke har noen grunn for å si nei 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg: 

I barnehagen hos oss skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert, og få den 

hjelp og støtte de har behov for. Personalet skal ikke bare arbeide for et miljø for å gi 

omsorg, men også verdsette barnas egne omsorgshandlinger. Ivareta barnets behov for 

fysisk omsorg, trøst, oppmuntrende ord og handlinger, behov for hvile med avsatt tid til 

det i dagsrytmen. Oppleve trygghet og tilhørighet.  
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Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek: 

I barnehagen hos oss skal vi gi barn mulighet for lek, og ha en framtredende 

plass i barns liv. Leken har egenverdi der barn har høy kompetanse og 

engasjement. Det beste barn vet er å leke. Gjennom leken legges grunnlaget for 

læring og sosial kompetanse. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler 

barns oppvekstmiljø og samfunnet generelt. Barnehagen skal legge fysisk og 

organisatorisk til rette for variert lek. Her har vi innarbeidet oss rutiner og 

godt utstyr som innbyr til allsidig lek, og et personale som er tilgjengelig for 

barn - ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil danne 

grunnlaget for gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspill med andre 

barn i lek. Hos oss vil det si at vi vektlegger lek ved å legger den inn i planene 

våre «se: temahjul» på den måten blir den planlagt, gjennomført, reflektert og 

vurdert. 

Barnehagen skal fremme læring: 

I barnehagen hos oss skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp 

om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få undersøke, 

oppdage, og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 

skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen 

skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andre læring. 

Hos oss vil det si at vi setter læring inn i alle planer, temahjulet i årsplan, 

månedsplaner og aktivitetsplan for skolestarterne.  

Barnehagen skal fremme danning:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 

for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon. Danning er en livslang prosess som blant annet 

handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. 

Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn 

oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hos 

oss vil det si at vi fremmer danning gjennom leken, realfag, IBS, 

stellesituasjoner, samtaler rundt måltider, hvilestund og i en helhetlig 

relasjonsbygging.  
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Fag/planleggingsdager, da er barnehagen stengt: 

Fredag 17.august 

(samme som skolen) 

Intern planleggingsdag 

 

 Mandag 19.november 

          (samme som skolen) 

                 Intern fagdag 

Onsdag 2.januar 

(samme som skolen) 

Intern fagdag 

Fredag 31. mai 2019 Intern fagdag 

Dato ikke fastsatt i påvente av 

evnt kurs 

Utviklingsdag 

Dato ikke fastsatt i påvente av 

evnt kurs 

Utviklingsdag 

 

 

 

Møtevirksomhet:  

Avdelingsmøter for Akka og 

Vassbruna  

Mandager 

Pedledermøter Mandager 

Leder bhg, leder SFO og rektor Mandager 

Fagmøter               Annenhver uke 

Refleksjons/utviklingsmøter               Annenhver uke 

Styrermøter Torsdag 1 gang i måneden 

Foreldremøte september – evnt våren 

Møter for SU Vår- høst 

Foreldresamtaler Høsten, våren ved behov 
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Vurdering og evaluering: 

Vurdering: 

På forhånd: Hensyn til ulike forutsetninger, eks lengden å gå før vi spiser, ulik styrke 

hos de minste og største. Likeså samsvar i planen mellom forutsetningene og mål, innhold 

og arbeidsmåter. 

Underveis: Prosessevaluering: Trives ungene, fungerer opplegget i forhold til 

rammefaktorene? Er aktivitetene utfordrende for dem? 

Hvilke mål ble nådd/ikke nådd/delvis nådd. Hva fungerte godt/mindre godt, og hvorfor? 

Hvilke erfaringer har personalet gjort med tanke på egne arbeidsmåter og 

arbeidsfordeling. Hva bør man jobbe videre med? 

Dokumentasjon av arbeidet er en viktig del av vurderingen, særlig i forhold til det å få 

ungene i tale. Personalet og unger tar bilder av prosessene, og personalet kan notere ned 

interessante episoder. 

Foreldrene skal også delta i evalueringsprosesser, og ha medvirkning i 

planleggingsarbeid.  Foreldrenes syn vil komme fram på: 

 

- foreldremøter 

- foreldresamtaler 

- møter i samarbeidsutvalget 

- daglig kontakt mellom foreldre og personalet 

- brukerundersøkelser eller spørreskjema 

 

Overganger:  

Når barnet begynner i barnehagen: 

Tilvenningen i barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at 

barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse 

rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Personalet skal sørge 

for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og 

trygghet til å leke, utforske å lære. Det blir sendt ut brev til foreldrene med 
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forberedende spørsmål før oppstartsamtalen, en besøksdag før barnehagen tar 

sommerferie, og datoer og klokkeslett for tilvenningsdagene. Barnehagen setter 

av tre dager, men hvis det er behov for flere så samarbeider barnehagen og 

foreldre om dette, slik at overgangen blir så myk som mulig.  

Overganger innad i barnehagen:  

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barna og personalet når de bytter barnegruppe. Selv om barnehagen er inndelt i 

to avdelinger, er noen aktiviteter på tvers, slik som tur-grupper og tilrettelagte 

aktiviteter. På denne måten blir barn og personalet kjent på tvers av avdelingene 

gjennom hele året. På våren er vi spesielt opptatt av at de barna som skal over på 

«stor» avdeling fra høsten, får f.eks måltider, leke og lesestunder på «stor» 

avdeling så ofte som mulig.   

  

Overgang mellom barnehage og skole: 

Det er laget en egen plan over aktiviteter som omhandler overgangen mellom 

barnehagen og skolen. Planen er et samarbeid mellom rektor, leder i barnehagen, 

og kontaktlærer for 1. klasse, og gjennomgås om våren for kommende år. På 

høsten innkalles foreldrene til førskoleungene til et eget foreldremøte, der 

planen og øvrige opplegg for førskolegruppen gjennomgås med foreldrene. 

Førskolen har et eget opplegg en dag i uka, der førskolegruppen tilbringer tid og 

opplegg på skolen. Skolestarterne skal få mulighet til å glede seg til å begynne på 

skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Gjennom 

aktiviteter for skolestarterne legger vi til rette for at de har med seg 

erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og 

motivasjon for å begynne på skolen. 

Det er også laget et eget skjema som omhandler tema og ferdigheter for hvert 

enkelt barn. Dette blir brukt som et verktøy gjennom hele året, der vi øver på 

ulike ferdigheter. Dette skjema får foresatte til gjennomsyn, og skal 

underskrives av dem, før det leveres til skolen som barnet blir elev ved. 

Overgangsplan og skjema er noe som alle barnehager og skoler i kommunen og 

også region, indre midt Troms gjennomfører. 
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Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for 

foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med 

flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalg. (Sitat fra Lov om barnehager, kunnskapsdepartementet) 

Trafikksikker barnehage: 

Det er utarbeidet kriterier for hva trygg trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å 

bli godkjent som trafikksikker barnehage. Med bakgrunn hovedsakelig i Rammeplanen og 

"Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole" Målet er å innfri kriteriene 

som er satt for en trafikksikker barnehage, og vi øver på følgende områder: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid, og nedfelles i barnehagens årsplan 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd 

ved kjøp av transporttjenester 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 

hendelser på turer 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerhet på turer til fots, 

med bil eller buss 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere 

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 
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"Det tverrfaglig møtet":  

Er et samarbeidsforum hvor representanter fra tjenester for barn og unge møtes i 

barnehager og på skoler annenhver måned. "Det tverrfaglige møtet" skal være en 

møteplass for foreldre/foresatte og de ulike tjenester som arbeider for barn og unge. 

Målet er å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for barn og foresatte. Der foresatte i 

samarbeid med et helhetlig hjelpeapparat kan møtes tidlig for undring omkring barn og 

unge, og iverksette tiltak sammen. Et forebyggende tiltak slik at 

undringen/bekymringen ikke får utvikle seg til å bli et stort problem. Har du en undring 

eller bekymring så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med leder i barnehagen. 

Samarbeidspartnere: 

Oppvekstsenteret med skolen og SFO, helsestasjon/helsesøster, PPT, 

Barneverntjenesten, de andre barnehagene i kommunen, og etatene ved 

kommunehuset. 

Barnehagen plikter å ta imot studenter og praksiselever. Barnehagen kan også 

samarbeide med høgskoler og universitet om utviklingsarbeid og 

kompetanseheving. 

 

 

                                                                           Godkjent av SU: 03.07.2018 

 

 


