
1 
 

 
 
Informasjonshefte for Karlstad barnehage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1.0 PRESENTASJON 

1.1 Presentasjon av barnehagen:      
Karlstad barnehage ble åpnet i august 1992 og siden 1999 har barnehagen vært 
en del av Karlstad oppvekstsenter. Fra høsten 2006 ble barnehagen utvidet til 2 
avdelinger. Vi har en småbarnsavdeling (0-3 år ) som heter Akka og en avdeling 
for de største barna som heter Vassbruna ( 3-6 år ). Ny utvidelse av barnehagen 
i 2018 (grupperom og stellerom) som har navnet Berrskallen 
I tillegg har vi grillhytta som vi kaller for Reinskallen. Den blir brukt til 
gruppedeling, bålkos og andre aktiviteter. 
Barnetallet varierer, og kan romme 36 ressurser i tillegg til ansatte. 
Barnehagen skal sees som en enhet og det er tett samarbeid mellom avdelingene. 
Ved sykdom, ferie/avspasering og kurs flytter vi enten på barn eller personalet 
mellom avdelingene.  
Rektor på skolen er øverste leder, og leder i barnehagen har ansvaret for den 
daglige driften. Barnehagens hjemmeside: http://www.minskole.no/karlstad 
Barnehagen eies og drives av Målselv kommune og er 1 av kommunale barnehager 
i kommunen. 
Informasjon om barnehagen finnes også på Målselv kommunes hjemmeside: 
http://www.malselv.kommune.no/ 

1.2 Driften:                                                        
Barnehagen drives i samsvar med :                
∙ lov om barnehager 
∙ rammeplanen for barnehager om innhold og oppgaver fra august 2017 
∙ arbeidsmiljøloven 
∙ vedtekter for barnehagene i Målselv kommune. 
∙ årsplan 
∙ tariffavtale mellom Målselv kommune, utdanningsforbundet og fagforbundet. 
 
 

                                                                                                                
1.4 Åpningstider:               
Barnehagens åpningstid er 07.30 - 16.30 
Barnehagen er stengt i romjula, og i påskeuka stenges den kl 12.00 onsdagen før 
skjærtorsdag. På sommeren er barnehagen stengt i ukene 28, 29, og 30.  Utover 
dette skal barna ha en uke avtalt ferie. 
 

http://www.minskole.no/karlstad
http://www.malselv.kommune.no/
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Barnehagene i Målselv kommune har 6 planleggingsdager i året. Disse dagene er 
barnehagen stengt for barna. Planleggingsdagene brukes til fagdager, 
planlegging/evalueringer og kurs. 
 
Til påske og sommeren blir det foretatt behovsundersøkelse, og i noen tilfeller 
der dager blir inneklemte mellom helligdager. Dette er i forhold til avvikling av 
ferie og avspasering til personalet. 
 
Barn som begynner på skolen kan si opp barnehageplassen før skolestart med 1 
måneds oppsigelse. 
 
1.3 Kostpenger 
Barna får melk og frukt hele året. Fra 1.september og til 1.juni har barnehagen 
matsmøring. Det vil si at da tilbys det brød og pålegg til lunsjmåltidet. Det blir 
en gang i uke servert noe ekstra til lunsj, noe kan inngå i merkedagene eller noe 
ekstra som steikes på bålet på turen. Det er utarbeidet et eget hefte om 
kosthold for barnehagene i Målselv.  
1.4 Bursdagsfeiring 
Fokuset er på bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet er med på å henge opp flagg ute 
og inne i garderoben på plassen sin. Vi går bursdags-tog med instrumenter, krone 
og kappe. Bursdagsbarnet er med på å lage fruktspyd eller smoothie til 
fruktstunden, og får ellers velge aktiviteter gjennom dagen. 
1.5 sykdom 
Hvis barnet er dårlig må barnet holdes hjemme til det er friskt nok til å være 
med på de aktivitetene som er i barnehagen. 
Skal barnet ha medisiner mens det er i barnehagen, må foreldrene fylle ut et 
medisineringsskjema, og dosere i egen beholder kun den medisinen barnet skal ha 
mens det er i bhg. Dette gir personalet en opplæring i medisineringen. Ved 
langvarig medisinering skrives det nytt skjema ved begynnelsen av nytt 
barnehageår. 
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2.0 LOVER OG PEDAGOGISK ARBEID 
2.1 Overordnet mål for drifta 
Visjon 
Målselv kommunes ledergruppe har i fellesskap jobbet seg fram til hvilke 
adferdsverdier ansatte i kommunene skal ha. Disse er: 
∙ Dyktig 
∙ Imøtekommende 
∙ Skapende 
 
 
For Karlstad barnehage vil dette si: 
 at når vi er DYKTIG er vi: 
∙ Faglig kompetent 
∙ By på seg selv 
∙ Ansvarsbevisst 
 
Å være IMØTEKOMMENDE betyr at vi skal: 
∙ Være anerkjennende og lyttende i samspill med barn og personal 
∙ Respektere og se hvert enkelt individ 
∙ Samarbeidsvillig 
 
Når vi er SKAPENDE skal vi; 
∙ Være oppfinnsom og utforskende 
∙ Tenkt, gjort og lært 
∙ Bruke og nytte seg av ressursene i nærmiljøet 
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2.6 Rutinesituasjoner 
  
Dagsrytmen: 
 
 
7.30 Barnehagen åpner 
8.15-8.30 Frokost 
8.40 Morgensamling 
9.00 gruppedeling med tilrettelagt aktiviteter 
10.45 Samling og forberedelser til lunsj 
11.00 Lunsj  
11.45-12.00 hvilestund 
12.00-13.00 frilek 
13.00 Samling og tilrettelagte aktiviteter  
14.00 Lett måltid, frukt 
14.30 frilek inne/ute 
16.30 barnehagen stenger 
 
 
 
Dette vektlegges i dagsrytmen: 
Gruppedeling store deler av dagen. 
Vi ønsker å gi barna trygghet og forutsigbarhet i rutinesituasjoner slik at disse 
kan oppleves som gode situasjoner for barna. For å legge til rette for dette har 
vi egne mål som er knyttet opp til emner og aktiviteter i en egen aktivitetsplan. I 
denne planen ligger sosial kompetanse og kommunikasjon som utgangspunkt for 
vår handlings og væremåte. 

 
 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Bringing 
 
 
 

Møte barn og foreldre 
med et smil. Hilse på 
barna ved å bruke navn. 
Ta imot og gi 
beskjeder. 

Barn og voksne skal føle seg velkommen i 
barnehagen 
Barna skal lære seg å hilse 
Personalet skal gjøre overgangen hjem- 
barnehage best mulig   

 Personalets ansvar: 
Møte og hilse på barn og foreldre og ta imot og gi beskjeder. Hjelpe 
foreldrene til å gjøre avskjeden med barnet til en god situasjon. 
Foreldrene skal føle seg trygge på at barna har det godt og at det blir sett 
og ivaretatt av personalet 



6 
 

 
Foreldrenes ansvar: 
Komme inn og kle av barnet. 
Gi beskjed til personalet som trengs dersom det er noe vi må ta hensyn til i 
løpet av dagen 
NB: Gi beskjed til personalet dersom barnet ikke kommer i barnehagen 
At barnet har med nok og riktig klær og sko. 
 
 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Spisesituas
jon 
 
 
 

Et barn hjelper til 
med å dekke på 
bordet. 
De som trenger 
hjelp spør om det 
La barna få prøve å 
smøre på selv, helle 
melk. 

Barna skal få rom til å mestre 
smøremåltidet selv. 
Lære seg til å ta hensyn til og hjelpe 
andre. 
Barna får sunne og gode kostvaner 
Barna tør å smake på nye ting 

 Personalets ansvar: 
Legge til rette for et måltid og være med på å lage en ramme rundt måltidet 
som fremmer dialog mellom voksen – barn og barn – barn. 
Være tilstedet som gode rollemodeller og skape en fin og rolig stund rundt 
bordet. 
 
Foreldrenes ansvar: 
Gi personalet beskjed om evnt. allergier. 
 
 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Samlingsst
und 
 
 

Ute eller inne. 
Synge, fortelle 
eventyr og snakke 
om ulike temaer ut 
fra mnd-plan. 
 

 Skape en situasjon der barna kan øve 
konsentrasjonen og utvikle sine 
samspillsevner. 
Lære seg nye sanger og få høre ulike 
eventyr. 
Få kjennskap og erfaring med tall, siffer 
og ulike begreper. 

 Personalets ansvar: 
Planlegge, gjennomføre og evaluere samlinga. 
Passe på at alle barna blir hørt og sett. 
Er allsidig og variert i planlegging og gjennomføring. 
Foreldrenes ansvar: 
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Spørre barna i ettertid hva dem har gjort i samlingsstunda. 
 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Rydde 
ute/inne 
 
 

 
Legge lekene på plass 
der de skal være. 

 
Barna skal lære seg å ta varene på 
lekene. 
Få erfaring og kjennskap til begrepene 
rom og størrelse. 

 Personalets ansvar: 
Hjelpe barna å rydde og se til at lekene blir lagt der de skal være. 
Motivere til rydding ”være tilstedet” 
Foreldrenes ansvar: 
Hjelpe barnet til å rydde når dem blir henta. 
 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Påkledni
ng 
 
 

Finne fram klær. 
La barna prøve å kle på 
seg selv. 
Barna kan hjelpe 
hverandre. 

Barna skal lære å kle på seg selv og finne 
klær etter vær. 
Barna skal lære å spørre om hjelp og 
kunne hjelpe andre. 

 Personalets ansvar: 
Finne fram klær og dele opp barnegruppa på en hensiktmessig god måte slik at 
alle kan få hjelp 
Være bevisst på bruk av begreper under påkledningen. 
Gi barna tid og rom til å prøve selv 
Foreldrenes ansvar: 
Sørge for at barnet har med gode og nok klær.  
Se til at det er skiftetøy og tar med hjem skittent/vått tøy. 
 
 
 
 
 
HVA HVORDAN MÅL 

 
Utelek 
 
 

Turer. 
Fri lek i barnehagen. 
Regel- leker.  

Barna få oppleve og erfare naturen. 
Barna utvikler motorikken gjennom ulike 
bevegelsesmønstre.  
De får kjennskap til ulike regel- leker. 
Barna får anledning til å øve opp 
samspillskompetanse. 
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 Personalets ansvar: 
Tilrettelegge turer med et variert innhold. 
Være en aktiv medspiller og veileder.  
Gi barna tid og rom til å undre seg over naturens mangfold. 
Foreldrenes ansvar: 
Lese mnd-planer og dagsrapporter 

HVA HVORDAN MÅL 
 
Tilrette
lagt 
aktivite
t  
 
 

 
Ute eller inne. 
Forming og lignende.  

La barna få bruke sin fantasi og kreativ 
evne. 
Øve opp grov og finmotorikk.  
Skape gode relasjoner mellom voksen – 
barn og barn – barn. 

 Personalets ansvar: 
Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteten. 
Gi barna rom og tid til utrykke seg. 
Foreldrenes ansvar: 
Lese mnd-planer og dagsrapporter 
Komme med forslag til temaer og aktiviteter som kan være aktuelle. 
 
 
 
Hentin
g  
 
 

Foreldre eller andre 
henter barnet. 
Rydde leker. 
Utveksle informasjon 
Si hadet  

Få en god avslutning på barnehagedagen. 
Foreldrene skal høre om hvordan dagen 
har vært og hva barnet har gjort. 
Lære barnet å rydde opp etter seg. 

 Personalets ansvar: 
Informere foreldrene om barnet. 
Ha kontroll med hvem som er henta. 
Si hadet. 
Foreldrenes ansvar: 
Gi beskjed dersom barnet skal hentes av andre.(barnehagen har ikke lov til 
å utlevere barna til andre enn dem det er informert om at kan hente) 
Ta seg tid til å høre hva som har skjedd den dagen. 
Sjekk tørkeskap, skiftekurv og lese informasjon fra barnehagen. 
Hjelpe barnet å rydde. 
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4.0 Personalet 
4.1 Organisering og bemanning 
I utgangspunktet har vi tre faste stillinger pr. avdeling: Barnehagelærere, 
fagarbeidere og barneveiledere. Leder har kontortid mandag, onsdag, torsdag 
07.30 -15.00 (kan flyttes noe med hensyn til aktiviteter på avdelingene) 
Vi er praksisbarnehage for studenter ved høgskolene, og tar imot elever fra 
videregående. Det vil si at styrer eller ped.ledere tar på seg ansvaret som 
øvingslære for studenter som er ute i praksis. Rammeplanen sier at barnehagen 
skal ta i mot studenter og praksiselever. 
 
5.0 Møtevirksomhet 
Mandager er satt av som "møtedager" 
5.1 Avdelingsmøter 
 Annenhver uke for de forskjellige avdelingene. Her møter personalet til 
avdelingen. Her blir vurderinger og planlegging for de neste to ukene foretatt. 
5.2 pedagogisk ledermøter 
Mandager møtes pedagogisk leder, barnehagelærere og styrer til pedagogmøte, 
der fag og drift blir diskutert. 
 
5.3 fagmøter 
Siste mandagen i måneden, for hele personalgruppen.  
 
6.0 Dokumentasjon: 
Barnehagens dokumentasjon gir foreldre og kommunen som barnehagemyndighet 
informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk 
perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. 
Formålet med evaluering er å vurdere om vi har nådd målene vi har satt, og om 
innhold og organisering har vært god nok for det enkelte barn og for 
barnegruppen. 
Evaluering gir også mulighet for en vurdering av metoder vi har valgt, og om de 
har gitt tilfredsstilende resultat. Evaluering må foregå kontinuerlig, og er 
derfor en viktig del av arbeidet på: 
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- ledermøtene    -fagmøtene 
- avdelingsmøtene            -fagdagene 
-  

Foreldrene skal også delta i evalueringsprosessen. Foreldrenes syn vil komme 
fram på: 

- foreldremøter 
- foreldresamtaler 
- møter i samarbeidsutvalget 
- daglig kontakt mellom foreldre og personalet 
- spørreundersøkelser 
-  

7.0 Merkedager 
 
7.1 Høsttakkefest: Tar i bruk naturens materialer for utforsking og dekor. 
Fråtse i frukt og grønnsaker. 
7.2 "Gammelungefest" For de barna som er begynt i 1.klasse, får komme på 
besøk noen timer en avsatt dag til barnehagen. 
7.3 Julegrantenning 
 Da samles barn i barnehagen, søsken, SFO, foreldre, besteforeldre og bygdas 
folk som har lyst til å delta til en felles juletregang. Med et stort tre med lys, 
gløgg og pepperkaker 
7.3.1 Luciamarkering 
Denne markerer førskolegruppa, de går hvitkledde rundt og synger i barnehagen 
for foreldrene. 
7.3.2 Foreldregløgg for avdeling Akka, med bildevisning og kos 
7.4 Solfest 
Denne markeres ute med aktivitet ute, sang, dans og fruktgele. 
7.5 Pysjfest/Utkledning 
 Utkledning, leker og gøy. 
7.6 Påskelunsj 
For barna med påskepynt, stående puffet og kos. 
7.7 17-mai kos. Vi øver på å gå i tog sammen med skolen. Leker tradisjonelle 
leker, og pølsesalg. 
7.8 Overnatting i barnehagen 
Da overnatter 5-års gruppa i barnehagen, fra en torsdag til en fredag. Som en 
markering for avslutning i barnehagen. 
 
Utover dette kan samarbeidsutvalget ordnet en felles bli-kjent- grilling på 
høsten, og en sommer-grill-sammenkomst. 
8.0 Foreldresamarbeid 
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Rammeplanen påpeker at foreldrene skal ha innflytelse på årsplanleggingen, 
vurderingsarbeidet og på barnehagens aktiviteter gjennom året. Idealet er et 
gjensidig samarbeidsforhold der begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte. 
Barnehagelovens § 1 fastslår også at barnehagen skal sikre barna gode utviklings 
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. For å 
nå denne målsettingen kreves vilje fra begge sider til å ta ansvar for at 
samarbeidet skal fungere.  
Det uformelle samarbeidet er den daglige kontakten mellom foreldre og personal. 
Til det mer formelle samarbeidet hører foreldremøte, foreldresamtaler og 
nybegynnersamtaler. 
Når det gjelder foreldresamtalene vil pedagogisk leder innkalle til disse, en på 
høsten og ved behov på våren. Er det behov for samtaler utover dette, er det 
selvfølgelig mulig å ta dette opp med ”sin” pedagog for nærmere avtale. 
Som kartleggingsskjema brukes "Alle med" eller TRAS (tidlig registrering av 
språk) med samtykke fra foreldrene. I tillegg overgang barnehage –skole, et 
skjema som fylles ut og med samtykke med foreldre, med kort info til skolen. 
 
 
9.0 Samarbeidsutvalg 
Jf lov om barnehager skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg. § 1 sier at 
samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Hver 
gruppe skal være likt representert. I vedtektene til Målselv kommune står det: i 
fler avd, barnehage skal det være 2 ansatte + 2 foreldre + styrer i SU.  
Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Styrer har møte-, tale- og 
forslagsrett i SU. Dette vil bli valgt på foreldremøte som holdes på høsten. 
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Leder av SU har ansvaret for fanen 
på 17Mai. 
 
 
 

10.0 Praktiske opplysninger 
Telefonnummer: 
Kontor: 93 46 88 41 
Akka: 93 46 88 42 
Vassbruna: 93 46 88 43 
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11.0 Andre samarbeidspartnere 
Rammeplanen sier at kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for 
barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et best mulig 
helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at 
barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. 
Disse er: 
∙ skolen 
∙ helsestasjon 
∙ PPT 
∙ barnevern 
∙ høgskolen i Tromsø, høgskolen i Finnmark, og Alta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


