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BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 

 

 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, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen,  

på åndsfrihet,  nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,  

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn  

og som er forankret i menneskerettighetene. 

 

 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  

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

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  

 De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

 Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring,  

 og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  

 Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling  

 og motarbeide alle former for diskriminering. 

 

             (Barnehageloven § 1) 
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INNLEDNING 

Velkommen til nytt barnehageår Vi gleder oss til å starte på det nye året med nye muligheter.  

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og 

begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak 

for å nå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og drives etter lov om barnehager med forskrifter. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene 

som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en 

klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens 

styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. 

Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

LURØY KOMMUNES VISJON 
”Å skape gode levevilkår for innbyggerne i Lurøy, bygd på kvalitet, trygghet og trivsel.” 

Våre mål og tiltak for å nå visjonen: 

 God faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge skal sikre en oppvekstarena tuftet 

på kvalitet. 

 Et godt læringsmiljø. Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske 

forholdene i skole og barnehage som har betydning for barns læring, helse, trygghet og trivsel.  

 Oppveksten i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for hjemstedet. 

KORT OM BARNEHAGEN 
Onøy barnehage er en toavdelings barnehage med 18 plasser 3-6 år og 9 plasser 1-3 år. Det vil dette året 

være implementering og forankring av den nye rammeplanen (01.08.17) som står i hovedfokus. I tillegg vil vi 

fortsette med vårt fokus på miljø og naturvern.  

 

PEDAGOGISK GRUNNSYN 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske 

arbeid. Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og 

medvirke i fellesskapet er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 
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Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 

livsmestring og helse. 

Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas 

ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et 

positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. 

Barn skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. 

BARNEHAGENS ANSATTE  
Ellen Hågensen  Styrer   100 %  

Benedicte Moe  Pedagogisk leder 100 % 

Liss Aina Nilsen  Pedagogisk leder 100 % / 60% - 2018-19. 

Mari Marlene Nordås Assistent  100 %  

Liv Marianne Sandvær Assistent     75 % / permisjon 2018-19. 

Kirsti Naustvoll  Assistent     40 % 

Flora Luchavez Djønne Renholder     31 % 

 

Barnehageeier: har det overordnede/juridiske ansvaret for 
at barnehagen drives i samsvar meg gjeldende lover og 
regelverk. 
Styrer: er gitt det daglige ansvaret i barnehagen: pedagogisk, 
personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at 
det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse 
for oppdraget som er gitt disse. 
Pedagogisk leder: er gitt ansvaret for å iverksette og lede 
det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den 
pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at 
barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 

 

BARNEHAGEDAGEN 

 

 

 

 

 

Endring av norm for pedagogisk bemanning: 

Det skal være minimum én pedagogisk leder 

per 14 barn når barna er over tre år og én 

pedagogisk leder per 7 barn når barna er 

under tre år og barnas daglige oppholdstid er 

over seks timer. 

0730: Barnehagen åpner 

0830: Frokost 

1215: Lunsj 

1430: Fruktmåltid 

1630: Barnehagen stenger 
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HELSEFREMMENDE BARNEHAGER 

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I løpet av 

barnehageåret 2018/19 skal Onøy barnehage bli en 

helsefremmende barnehage. Det vil si at vi har 10 kriterier som vi 

må forholde oss til, og jobbe med hver dag. 

 

Anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager: 

1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen 

2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt 

miljø 

3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 min hver dag 

4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges 

5. Barnehagen er tobakksfri 

6. Barnehagen har fokus på god hygiene 

7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende 

8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrgfaglige tjenester etter behov 

9. Barns medvirkning vektlegges 

10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 

 

 

 



Årsplan Onøy Barnehage 2018/2019 
 

6 

Onøy barnehage   
Onøyveien 107 
Tlf.: 473 84 179 
onlur.barnehage@luroy.kommune.no 
 

OMSORG 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom 

barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal i tillegg til å gi barna omsorg, verdsette 

barnas egne omsorgshandlinger. 

Våre tiltak med fokus på omsorg i barnehagen: 

 Se og møte alle barn med åpenhet, varme og interesse 

 Ivareta barnas behov for fysisk omsorg 

 La alle barn oppleve trygghet og tilhørighet 

 Fokusere på gode relasjoner og diskuterer hva det innebærer 

 

LEKEN 
Leken har en sentral plass i barnehagen. Barnehagen skal gi gode vilkår for 

lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas 

utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek – alene og sammen med andre. 

Leken er ofte egenmotivert og lystbetont. Barna lærer gjennom leken uten 

å være bevisst at det lærer. I leken kan barna prøve ut alternativer, og de reflekterer over forholdet til det 

virkelige liv. Gjennom leken får barna et bedre ordforråd, de utvikler sin begrepsverden, trener sin fysikk og 

sine sanser og bruker tanker og fantasi. Leken er barnets livsstil  

Våre tiltak med fokus på lek i barnehagen: 

 Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 

 Fremme leken og det inkluderende miljø, der alle barn kan delta og erfare glede i lek 

 Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek 

 Observere, støtte og delta i og berike leken på barnas premisser 

 Veilede barna 
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DANNING 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Barnehagen 

skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes 

og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige 

for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og 

kultur. 

Våre tiltak med fokus på danning i barnehagen: 

 Ta barna med på ulike avgjørelser og utfordrer barnas tenkning ved å invitere de inn i utforskende 
samtaler 

 Ta utgangspunkt i barnas interesser 

 Legge til rette for meningsfulle aktiviteter/opplevelser 

 Synliggjør og verdsette barnas ulike behov og meninger 

LÆRING 

Barna skal få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære 

og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og 

redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, 

oppdage og få ny innsikt ved bruk av hele kroppen og alle sanser. 

 

Våre tiltak med fokus på læring i barnehagen: 

 Inkluderende fellesskap 

 Legge til rette for at alle barn kan få oppleve meningsfulle, varierte aktiviteter og opplevelser 

 Støtte barnas initiativ, undring, nygjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner 

 Legge til rette for læringsprosesser som fremmer barnas trivsel  

 

 

 



Årsplan Onøy Barnehage 2018/2019 
 

8 

Onøy barnehage   
Onøyveien 107 
Tlf.: 473 84 179 
onlur.barnehage@luroy.kommune.no 
 

VENNSKAP  
I barnehagen vår skal alle barn kunne få oppleve å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne. Vi har 

nulltoleranse mot mobbing, og forebygger, stopper 

og følger opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillmønstre. 

Sosial kompetanse omfatter ferdigheter, kunnskaper 

og holdninger som barna utvikler gjennom sosialt 

samspill, og er en forutsetning for å kunne fungere 

godt sammen med andre. 

Våre tiltak med fokus på vennskap i 

barnehagen: 

 Sikre at alle barn leker 

 Bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner 

 Støttende voksne 

o Støtte barns initiativ til samspill 

o Støtte barna til å sette grenser og respektere andres grenser 

o Støtte barna til å finne løsninger i konfliktsituasjoner 

o Støtte barna i å ta andres perspektiv og reflektere over andres følelser 

 

 Samtale med barna om normer for samhandling 

 

 Se hvert enkelt barn og veilede i sosiale relasjoner  

 Gi barn omsorg og tillit 

 Gi barn utfordringer tilpasset deres behov, ønsker og utviklingsnivå. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi 

og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal 

bidra til at barna kam forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Barna skal gjøre erfaringer 

Vener 

Munnen din vil synga og lage ord og le. 

Føtene vil danse, og klatra i eit tre. 

Hendene kan mykje, dei er i rørsle støtt, 

og teiknar katt og hane, og målar gult og rødt. 

 

Og du kan trille dokka, og kjøre med ein bil. 

Så kan du grave sanda, og solle i ein sil. 

Og kanskje gå i rekkje på veg til nistetur, 

til skogen eller stranda, og annan fri natur.  

 

Å leike er å lære. Av leiken blir du klok. 

Det er i barnehagen at leik er jobben din. 

Der får du treffe mange som du kan leike med. 

Og når vi finner vener, blir dagen veldig fin. 
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med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med 

naturens mangfold og oppleve tilhørighet til naturen. 

DIGITAL PRAKSIS 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring i tillegg til å bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse til digitale medier. Personalet skal være aktive i lag med barna og 

utøve digital dømmekraft. Digital praksis skal brukes med omhu - og ikke dominere som arbeidsmåte. 

LIVSMESTRING OG HELSE 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Barnehagen skal være en arena for daglig 

fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske kompetanse. Barna skal også ha mulighet til 

ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 

grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan 

være utsatt for omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. 
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER MED MÅL 
Alle barn skal få utvikle seg, lære og oppleve fremgang. De skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, 

interesser, kunnskaper og ferdigheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi 

barna varierte erfaringer og opplevelser. Gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 

materialer og utforming av fysisk miljø skal barnehagen legge til rette for progresjon. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom 

arbeid med 

fagområdet skal 

barnehagen 

bidra til at 

barna får 

utforske og 

utvikle sin 

språkforståelse 

og 

språkkompetan

se. 

Barnehagen 

skal skape et 

variert 

språkmiljø. 

De voksne er bevisst sin 
kommunikasjon i samspill med 
barna. 
 
Lydhøre voksne som viser tillit til 
barnas ytringer både verbalt og 
nonverbalt. 
 
Lese bøker. 

Tilgjengelig språkstimulerende 
materiell, som bøker og spill tilpasset 
alder. 
 
Høytlesning og samtaler med barna. 

Sang, rim og regler. 

De voksne er bevisst sin kommunikasjon i samspill 
med barna. 
 
Lydhøre voksne som viser tillit til barnas ytringer 
både verbalt og nonverbalt. 
 
Leke, improvisere og eksperimentere med rim, 
rytme, lyder og ord. 
 
Sangstunder og musikkstunder. 
 
Høytlesning av bøker, eventyr og fortellinger. 
 
Tilgjengelig språkstimulerende materiell, som bøker 
og spill. 
 
Førskoleklubb. 

 

 

 

 

 

 

 



Årsplan Onøy Barnehage 2018/2019 
 

11 

Onøy barnehage   
Onøyveien 107 
Tlf.: 473 84 179 
onlur.barnehage@luroy.kommune.no 
 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeid med 

fagområdet skal 

barna inkluderes i 

aktiviteter der de får 

være i bevegelse, lek 

og sosial 

samhandling og 

oppleve motivasjon 

og mestring ut i fra 

egne forutsetninger. 

Gjennom arbeidet 

skal barna motiveres 

til å spise sunn mat 

og få grunnleggende 

forståelse for 

hvordan sunn mat 

kan bidra til god 

helse. 

Vi er en helsefremmende 

barnehage. 

Aktive og tilstedeværende 

voksne. 

Matlaging hvor barna får 

delta. 

Fokus på et sunt og variert 

kosthold, gode vaner for 

hygiene, aktivitet og hvile. 

Samtale/lese bøker om 

kroppen. 

Turer i ulendt terreng. 

Fin og grovmotoriske 

leker/aktiviteter. 

Vi er en helsefremmende barnehage. 

Aktive og tilstedeværende voksne. 

La barna få medvirkning i mat og måltidsaktiviteter.  

Fokus på et sunt og variert kosthold, gode vaner for hygiene, 

aktivitet og hvile. 

Samtale om å sette grenser for egen kropp og respektere 

andres grenser. 

Allsidig bevegelseserfaring ute og inne, gjennom for 

eksempel turdager, uteuke vår og høst. 

Barna får se hvor maten kommer fra - veien fra mat til måltid, 

for eksempel gårdbesøk, setting av potet, fisking. 

Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling, maling og 

lignende. 

Svømming og aktivitet i gymsal med 4- og 5- åringene. 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeidet 

med fagområdet 

skal barnehagen 

legge til rette for 

samhørighet og 

kreativitet 

gjennom å 

stimulere barnas 

nysgjerrighet, 

utvide deres 

forståelse og bidra 

til undring og 

eksperimentering. 

Varierende 

formingsaktiviteter. 

Skape tilstrekkelig rom for 

voksenledete og barnestyrte 

aktiviteter. 

Barna får bruke ulike 

teknikker og materialer, 

verktøy og teknologi for å 

uttrykke seg estetisk. 

Synliggjøre estetiske 

dimensjoner i barnehagens 

inne og uterom. 

Høre på ulik musikk. 

Musikkstund. 

Tilgjengelig materiell som støtter opp om barnas lekende 

uttrykksform eks. bøker, bilder, instrumenter og 

utkledningsutstyr. 

Skape tilstrekkelig rom for voksenledete og barnestyrte 

aktiviteter. 

Barna får bruke ulike teknikker og materialer, verktøy og 

teknologi for å uttrykke seg estetisk. 

Synliggjøre estetiske dimensjoner i barnehagens inne og 

uterom 

Barna får oppleve lokale, nasjonale og internasjonale kunst 

og kulturuttrykk bl.a gjennom ”Den kulturelle skolesekken”. 

Barna får bli kjent med tradisjoner, kulturlandskap og 

kulturminner i lokalmiljøet.  
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeidet med 

fagområdet skal barnehagen bidra 

til at barna blir glade i naturen, og 

at de får de opplevelser og 

erfaringer i naturen som fremmer 

forståelse for naturens egenart og 

barnas vilje til å verne om 

naturressursene, og på denne 

måte kunne bidra til ei bærekraftig 

utvikling. 

Barna skal få oppleve naturen som 

en arena for lek og læring. 

 

 

 

Bruke naturen – 

skaffe mangfoldige 

naturopplevelser. 

Sortere søppel. 

Såing og høsting av 

naturen. 

Enkel bruk av 

nettbrett. 

Lese bøker, se på 

bilder og samtale 

om emner som f. 

eks. dyr, fisker, 

fugler, insekter og 

planter. 

Gå turer i all slags 

vær, til alle årstider. 

Få kjennskap til de 

ulike årstider. 

Sanseopplevelser. 

 

 

 

Bruke naturen – skaffe mangfoldige 

naturopplevelser. 

Sortere søppel. 

Såing og høsting av naturen. 

Få kjennskap til bruk av nettbrett. 

Lære om dyr og dyreliv. 

Gå turer i all slags vær, til alle årstider. 

Observere endringer i naturen 

Legge til rette for å lage konstruksjoner av ulike 

materialer og utforske muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi. 

Synliggjøre naturfenomener og reflektere 

sammen med barna og sammenhenger i naturen 

og la barna eksperimentere med teknologi og 

fysiske lover. 

Tid og rom for spørsmål, undring, refleksjoner og 

barnas egne forklaringer.  

La barna få innsikt i produksjon av matvarer. 

Uteuker vår og høst. 

Sanseopplevelser. 
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ANTALL, ROM OG FORM 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeidet med 

fagområdet skal barnehagen 

blant annet synliggjøre 

sammenhenger og legge til 

rette for at barna kan 

utforske og oppdage 

matematikk i dagligliv, i 

teknologi, natur, kunst og 

kultur og ved selv å være 

kreative og skapende.  

Arbeidet med fagområdet 

skal stimulere barnas 

undring, nysgjerrighet og 

motivasjon for 

problemløsning.  

Bevisst personale, som 

aktivt og reflektert 

bruker matematiske 

uttrykk i hverdagen. 

Telleregler/sanger 

Synlige tall og former. 

Stimulere og støtte 

barnas evne og 

utholdenhet i 

problemløsning. 

 

Bevisst personale, som aktivt og reflektert bruker 

matematiske uttrykk i hverdagen. 

Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, 

naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirerer 

barna til matematisk tenkning. 

Telleregler/sanger. 

Synlige tall og former. 

Konstruksjonslek, hyttelek ”rom i rommet”, bygge 

egne hus av for eksempel pappesker. 

Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i 

problemløsning. 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeidet med 

fagområdet skal barnehagen la 

barna få kjennskap til fortellinger, 

tradisjoner, verdier og høytider i 

ulike religioner og livssyn og 

erfaringer med at kulturelle 

uttrykk har egenverdi. 

Barnehagen skal skape interesse 

for samfunnets mangfold og 

forståelse for andre menneskers 

livsverden og levesett, i tillegg 

legge grunnlag for kritisk tenkning 

og dømmekraft. 

Formidle fortellinger. 

Undre seg sammen med 

barna. 

Gi barna kjennskap til og 

markere merkedager, 

høytider og tradisjoner i den 

kristne kulturarven og andre 

religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen. 

Få kjennskap til 

grunnleggende normer og 

verdier. 

Formidle fortellinger og gi rom for 

barnas opplevelser og undring om 

eksistensielle, etiske og filosofiske 

spørsmål. 

Utforske og undre seg sammen med 

barna om overnevnte temaer. 

Barna skal få kjennskap til 

grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon samt bli 

kjent med religioner som er 

representert i barnegruppa.  

Markering av samenes nasjonaldag og 

FNdagen. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Hvorfor, mål Hvordan 0-3 år Hvordan 3-6 år 

Gjennom arbeidet med 

fagområdet skal barnehagen bidra 

til å gjøre barna kjent med eget 

nærmiljø, samfunnet og verden. 

Barnehagen skal bidra til kunnskap 

om og erfaring med lokale 

tradisjoner, samfunnsinstitusjoner 

og yrker slik at barna kan oppleve 

tilhørighet til nærmiljøet. 

Kulturelt mangfold, ulike levevis og 

ulike familieformer og begynnende 

kjennskap til 

menneskerettighetene. 

Gi barna like 

muligheter, fremme 

likestilling og 

motvirke 

diskriminering og 

rasisme. 

La barna få bli kjent 

med nærmiljøet, 

utenfor 

barnehageområdet. 

 

 

La barna erfare at deres valg og handlinger kan 

påvirke egen og andres situasjon. 

Besøke personer, steder, arbeidsplasser og 

samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet.  

La barna få erfaring med orientering i 

nærmiljøet og ferdes trygt. 

Bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner. 

Gi barna like muligheter, fremme likestilling og 

motvirke diskriminering og rasisme. 

Gjøre barna kjent med den samiske kulturen. 

BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON 
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

 Det pedagogiske arbeidet skal jevnlig vurderes, beskrives, analyseres og fortolkes – for å 

sikre at alle barn har et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

 Planleggingen og dokumentasjonen skal synliggjøre hvordan barnehagen fortolker og 

realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av 

virksomheten. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Vi bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy for kritisk refleksjon over eget pedagogisk 

tilbud på avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter. 

 Vi bruker personalmøter, planleggingsdager og ledermøter til å finne felles verdisyn og 

innhold i det pedagogiske tilbudet. 

 Vi synliggjør barnehagens innhold med bilder som dokumentasjon. Bildene er tilgjengelige 

for barn, foreldre/foresatte og ansatte på bildeskjerm på hver avdeling. 

 
 



Årsplan Onøy Barnehage 2018/2019 
 

15 

Onøy barnehage   
Onøyveien 107 
Tlf.: 473 84 179 
onlur.barnehage@luroy.kommune.no 
 

BARNEHAGENS ARBEIDSMILJØ OG PERSONALSAMARBEID 
Det jobbes jevnlig med barnehagens arbeidsmiljø. På personalmøter blir det diskutert hvordan en kan 

opprettholde et godt arbeidsmiljø både for voksne og barn.  

Personalet i barnehagen må daglig samarbeide om både planlegging, gjennomføring og evaluering av de 

ulike aktiviteter og daglige rutiner vi gjør. Gjennom personalmøter og ledermøter får personalet reflektert, 

diskutert og evaluert egen praksis. Daglig samtale og informasjonsveksling er også en viktig del av 

samarbeidet for å oppnå barnehagens mål. På denne måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å 

utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

OBSERVASJON OG REFLEKSJON 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når 

barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Gjennom deltakelse, observasjon og 

refleksjon kan personalet sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig få den tilretteleggingen som er 

nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. 

VOKSENROLLEN  
Barnehagens kjerneverdi om det medvirkende barnet kjennetegnes ved blant annet en god relasjon mellom 

barn og personalet, og skal være preget av varme og respekt for barnet. Personalet skal i kombinasjon med 

omsorg og varm relasjonsbygging til barnet utøve en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav og 

grenser. Varme og grensesettende voksne har respekt for barnets autonomi og fremmer demokratiske 

prinsipper, som gir rom for det medvirkende barnet. 

Varm grensesetting kan for eksempel være å gripe inn i en situasjon som er i ferd med å utvikle seg negativt. 

Det kan også være å gi barnet hjelp til å ta gode valg i bestemte situasjoner. Den varme grensesetter følger 

opp det som er formidlet og sørger for at det blir gjennomført. En slik voksenstil påvirker barnet generelt i 

positiv retning, og dette gjelder også barn med utfordrende atferd  

SAMARBEID MED BARNAS HJEM  
 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 ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse 
med hjemmet. 



Årsplan Onøy Barnehage 2018/2019 
 

16 

Onøy barnehage   
Onøyveien 107 
Tlf.: 473 84 179 
onlur.barnehage@luroy.kommune.no 
 

 Barnehagens skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 

 Barnehagen skal legge til rette for utveksling av observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarna, 
barnehagen skal begrunne sine vurderinger og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. 

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

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Vi tilbyr foreldresamtale en gang i halvåret og etter behov/ønsker. 

 Vi samarbeider med barnehagens foreldrerepresentanter foreldreråd/samarbeidsutvalg. 

 Vi setter foreldresamarbeid høyt og er opptatt av den daglige kontakten med foreldre/foresatte. 

 Det formelle samarbeidet skjer gjennom periodeplaner/ukeplaner, samt diverse informasjonsskriv 
som sendes hjem. 

 Tema på foreldremøtene. 

BARNS MEDVIRKNING 
 Barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

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

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

 Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, skal få gi uttrykk 
for sine synspunkter på egne vilkår.  

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Vi viser barna tillit ved å lytte til barnet som selvstendig individ og anerkjenne barnets ytringer, behov 

og ønsker. 

 Vi tar barnas lek på alvor og fremmer dette ved å skape både rom og tid til aktivitetene og leken. Vi 
viser omsorg ved å lytte og oppmuntre til barnas innspill i hverdagen. 

 Vi inkluderer barna i annen planlegging ved bl.a. å velge tema ut fra barnas interesser. 

 Vi inkluderer barna i evaluering ved bl.a. å snakke om hva vi har lest eller gjort.  

 Barna er delaktige i planlegging av egen bursdagsfeiring. 
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OVERGANGER 
Når barnet begynner i barnehagen 

 Barnehagens 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 andre barn. 

 Barnehagens skal gi nye barn tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og 
trygghet til å leke, utforske og lære. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Vi vektlegger trygghet, omsorg og gode relasjoner som en forutsetning for å utvikle seg og lære. 

 Foreldre/foresatte er sammen med barnet de første dagene i barnehagen. Nye barn har en 
primerkontakt på avdelingen som foreldrene kan forholde seg til. 

 Vi tilbyr oppstartsamtale for å gi nye barn en trygg og god start på barnehagelivet. 

Overganger innad i barnehagen 
 Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når 

de bytter barnegruppe/avdeling. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Være i lag, både ute og inne, når der er mulighet for det. 

 Ha ulike arrangementer i lag, som for eksempel høstfest, karneval, juleavslutning og lignende. 

 Om sommeren slås avdelingene sammen og alle barn og personell er i lag. 

Overgangen mellom barnehage og skole 
 Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første 

klasse og eventuelt skolefritidsordning.  
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Våre tiltak for å oppnå dette:  
 FOKUSPLAN – oppvekst i Lurøy har 

felles plan for overgang 

barnehage/skole som vi følger 

 Besøk og fellesaktiviteter med 

skolen og andre barnehager. Eks. 

annerledesuka, hvor høstens 

skolestartere blir invitert til skolen en uke. Overnattingstur til andre kretser i kommunen, og 

tur til brannstasjonen på Mo. 

 God kommunikasjon og informasjon mellom barnehage og skole. 

 ”Førskoleklubb” i barnehagen. 

Andre samarbeidspartnere: 

SKOLEN 

RKK – regionalt kurs og kompetansesenter 

PPT – pedagogisk, psykologisk tjeneste 

BARNEVERN 

HELSESTASJON 

HABILITERINGSTEAMET 

 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Ellen Maria Hågensen 

STYRINGSDOKUMENTER 
 Barnehageloven og forskrifter 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 Barnehagens vedtekter 

 Samfunnsplan 2015-2026, Lurøy kommune  

 Barne- og ungdomsplan, Lurøy kommune 

 Handlingsplan/økonomiplan, Lurøy kommune 

 

F: Forberede, forebygge 

O: Overgang barnehage/skole 

K: Kultur og kompetanse 

U: Utvikling 

S: Samarbeid, språkstimulering og 

språkutvikling 
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20. august Oppstart nytt barnehageår 

17. august Stengt: Planleggingsdag / kommunal kursdag 

8. og 9. oktober Stengt: kommunale kursdager 

Romjul Åpent ved behov  

Endret til 13. mars Stengt: Planleggingsdag / kommunal kursdag 

17. april - onsdag Stenger kl 12.00 

18., 19., 22.april Stengt: Påske 

1. mai Stengt 

17. mai Stengt 

30. mai Stengt: Kr himmelfarts dag 

31. mai Stengt: Planleggingsdag 

10. juni Stengt: 2.pinsedag 

 

Uke 26 – 33 Ferieavvikling 

 Åpningstid i ferien 07.45 - 16.15 

 

BARNEHAGERUTE 2017-2018 


