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Barnehagens formål 

Konsvik barnehage arbeider ut fra både et samfunnsmandat og et kommunalt mandat 

synliggjort gjennom Kommunenplanens Samfunnsdel. 

Vi skal skape gode levevilkår for innbyggerne i Lurøy, bygd på kvalitet, trygghet og  

trivsel. 

Vi skal ha et godt og tilstedeværende fokus på å ha god faglig kompetanse hos de som 

arbeider med barn og unge - og slik sikre en oppvekstarena som er tuftet på kvalitet. 

Oppveksten skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for  

hjemstedet. 

Barnehagen vil i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg 

og lek, fremme læring og danning som grunnlag for en allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradi-

sjon. Verdier og holdninger som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 

seg selv, andre og omgivelsene – gjennom livsmestring, helse, bærekraftig utvikling og 

barns medvirkning. De skal møtes med tillit og respekt og sammen skal vi motarbeide 

alle former for diskriminering og mobbing. 

Barnehagens førskolebarn skal ha et tilpasset opplegg gjennom hele barnehageåret – 

før skolestart. 

«Det finnes ingen grenser for fremtiden» 

Veien dit starter med Magi, Utforskning, Kreativitet og Varme 

«Foreldregruppa 4. mai 2017» 

Innholdet i barnehagen reguleres i hovedsak av Lov om 

barnehager og Rammeplanen. 

Rammeplanen er Lovens forskrift og gir barnehagens 

ansatte, barn og foreldre et grunnlag for innholdet i 

virksomheten.  



Konsvik barnehage 

Konsvik barnehage er en kommunal 1-2 avdelings barnehage i Lurøy kommune. Vi ligger i 

Konsvikosen tett ved Konsvik skole. Vi har barn fra hele Lurøy innland, samt nabo-

kommunen Rødøy. Fra 1. januar 2019 skal barnehagen inngå i et oppvekstsenter i 

Konsvik. 

Barnehagen har i år 2018/2019  delt barnehagen i to avdelinger/grupper. Barn over 3 år 

er deler av dagen i annet lokale under avdelingsnavnet Regnbuen. Barn under 3 år er lo-

kalisert i den opprinnelige barnehagen under avdelingsnavnet Solkroken. 

Avdelingene ledes av hver sin pedagogiske leder og har 1-2 assistenter sammen med seg i 

ulik utstrekning. I og med at det ikke er snakk om to totalt separerte avdelinger vil perso-

nalet være på begge avdelingene gjennom de ulike periodene. Morgen og ettermiddag er 

alle samlet på Solkroken. 

Pedagogisk grunnsyn -  

synet på barn 

I Konsvik barnehage har vi kompetente barn som stadig utvikler seg selv 

og miljøet sitt gjennom aktiv deltakelse med omgivelsene.  

Gjennom varme og grensesettende voksne, som bruker lek og aktivite-

ter som grunnlag for læring og utvikling – gjennomgår barna sin dan-

ningsprosess. 



De voksne som relasjonsbyggere 

For å kunne jobbe i Konsvik barnehage er det av avgjørende å enten ha eller være 

villig til å jobbe med sin relasjonskompetanse. En av de viktigste evner i arbeid 

med barn er din evne til å inngå i en sosial relasjon med dem.  

Noen barn har vi større utfordringer med å få dette til med, men det er uansett 

den voksne som har ansvar for at relasjonen med barnet skal bli best mulig. 

Måten vi voksne møter, svarer og bekrefter barnet på er med på å skape deres 

eget bilde av seg selv. Derfor er det viktig at vi er tilstede både fysisk og mentalt– 

og ikke på Facebook eller over i det neste som skal skje i dagen vår. 

Krav til de voksne i barnehagen 

Vi har et krav om å være gode på relasjoner. Vi skal være varme og gren-

sesettende - oppriktig interessert i barna og deres innspill. For å nå en 

slik målsetting er der avgjørende at: 

 Vi møter barna med interesse og engasjement. 

 Vi setter oss på huk når vi snakker med barna. 

 Vi er tilstede når barnet trenger trøst eller noen å dele opplevelsen med. 

 Vi snakker med barna og lar dem formidle sine tanker og opplevelser. 

 Vi lar alle få si sin mening om det som skjer. 

 Vi kjefter aldri og roper sjelden. 

 Vi korrigerer atferden - ikke barnet. Avlæring før innlæring. 

 Vi konkluderer ikke med trass - vi ønsker å forstå barnets intensjon. 

 Vi samhandler med barna - vi leker og er genuint opptatt av hva som skjer. 

 Vi spør hverandre om råd når situasjoner blir for utfordrende. Veiledning kan 

skje både underveis og i avtalte møter. 

 



Barn har behov for fleksibilitet og i vår hverdag er det ofte behov for å bruke tiden annerledes enn 

i låste timeplaner. Vi har derfor få faste tidspunkter. Dette for å ikke låse oss når spontane aktivite-

ter/lek oppstår. 

Vi legger også vekt på at dagen skal ha både rolige og aktive perioder. Vi veksler mellom voksen-

styrte aktiviteter og perioder til fri utfoldelse, lek og utforskning. 

Barnehagens hverdag 

Gjennom uka har vi: 

 Turdag 

 Prosjektarbeid 

 Ordensbarn 

 Førskole 

 Minimum ett varmt måltid 

Mye av barnehagen hverdag og årsløp er beskrevet i barnehagens  

vedtekter som finnes på kommunens hjemmeside; lurøy.kommune.no 

Her finner du informasjon om åpningstider, faste dager det er stengt, 

oppholdstid og betaling, ekstradager og konsekvenser ved for sen  

henting. 

Ferieavvikling er også beskrevet her. Påminnelser og skjema for  

rapportering  av ferie og lignende sendes også ut i forkant fra barne-

hagen. 

Barnehagen har ingen egen hjemmeside, men vi prøver å få lagt ut ny-

heter på kommunens hjemmeside når vi har noe. Ellers bruker vi e-

post og bilder på MMS til dere foreldre. 

Spør om ting du lurer på -  og ikke stol på rykter 

Gjennom dagen har vi følgende stopp: 

0715-0800:  Åpning og start på dagen 

cirka 0800:  Gruppene deles 

cirka 0900:  Frokost 

cirka 1200:  Lunsj 

cirka 1430:  Gruppene slås sammen 

cirka 1500:  Frukt 

 

cirka 1500-1615: Avsluttes ute 



Hverdagssituasjoner  
Ankomst om morgenen: 

Barna skal vises glede over at det kommer i barnehagen. Gjensynet skal være godt og både barnet 

og foreldre skal oppleve å bli godt mottatt. 

 Tidligvakta skal møte i garderoben når barna kommer inn. Vi sier Hei og har en positiv kom-

mentar på at nettopp barnet kom - ikke fokus på klær og utseendet, men på barnet. 

 Vi sier Hei til foreldre eller den som følger barnet. 

 Vi presenterer oss om vi ikke har gjort det før. Bedre 2 ganger for mye - enn 1 for lite. 

Lek og aktivitet om morgenen: 

Barna skal få starte rolig for å få en god start på dagen. Kreativiteten skal vektlegges. 

 Vi legger til rette for leke- og aktivitetsstasjoner ved bordene slik at vi kan følge med når barn 

kommer inn i barnehagen. 

 Tegning, puslespill og spill er eksempler. 

 Vi utvider aktivitetene når mellomvakta kommer kl 0800. 

Samlingsstund: 

Barna skal få et rom for å snakke om hva vi skal gjøre, gjør og 

de har gjort. 

Barna skal ha fokus på dagen i dag. 

 Åpningssang 

 Dagen i dag (dag, vær, temp, hvem er ordensbarn) 

 Hva har vi gjort? 

 Hva skal vi gjøre? 

 Aktivitet 



Måltider: 

 Barna skal lære bordskikk - som å sitte i ro på stolen, ikke grise med maten. Vente til alle er 

klare, være hjelpsomme og snakke med alle ved sin del av bordet. Lære å ikke bruke 

«rompeord» ved bordet eller fjerte eller rape. 

 Vi har sunn og næringsrik mat på bordet som vi snakker om. 

 Vi øver på mengden av brød og pålegg, samt melk. 

 Ordensbarn deltar i måltidsforberedelsene. 

 Varmmaten lages til av 1 voksen og 3 barn 

Fruktmåltidet: 

Fruktmåltidet er flyttet frem til tidligere på dagen.  

 Barna skal få oppleve variasjoner i frukt og grønt. 

 Barna skal få delta i å presentere frukt i ulike sammenhenger. 

 Barna skal få erfaringer med lokale produkter gjennom årstidene. 

Toalettrunde/Stellesituasjon: 

 Barna går 1 og 1 på toalettet. Den voksne kommer inn etter avtale 

med barnet. 

 Ved bleieskift snakker vi rolig med barnet om det vi gjør, litt  

tulleaktiviteter og det som er viktig i relasjonen mellom barnet og 

den aktuelle voksne. 

 Oppfordre barn med bleier i å bruke toalettet.  

 Minne på handvask ved toalettbesøk. 

 La barnet finne egne bleier. 



Påkledning: 

 Barna skal få tid og rom til å kle på seg selv - maks 4 i garderoben og 4 inne på avdelinga. 

 Planlegge påkledninga slik at ikke alle trenger hjelp eller veiledning. 

 De minste tas sist. 

 Barna skal få prøve å finne egnede klær selv. De voksne veileder. 

Aktiviteter: 

 Barna skal få ukeplaner som viser tema og 

planlagte aktiviteter. 

 Planleggingen vil gi rom og oppgaver for å 

vekke nysgjerrighet og kreativitet. 

 De voksne skal være delaktige i aktivitetene 

slik at de kan bistå barna i deres undring og 

opplevelser. 

 De voksne skal ta barnas innspill med i ny 

planlegging. 

Utetid: 

 Når 6 barn er gått ut går 1 voksen ut. 

 For å bli kjent med sitt nærområde skal vi dele 

opp gruppen når det er mulig.  

 Fysisk aktivitet skal prioriteres. 

 Barna skal bruke elementene utendørs gjen-

nom de ulike årstidene. 

 Tur og «ut-av-barnehagen» aktiviteter priori-

teres. 

Ettermiddagstid: 

 Det legges til rette for leke- og aktivitetssta-

sjoner som på morgenen. 

 Barna deltar i litt rydding før de drar. 

 Barna deler med andre om dagen i dag - 

med bilder på skjerm/tv eller Ipad. 

 Ordensbarn deltar i å få skrive på tavla i  

garderoben, sammen med tidligvakta. 

Avslutning og henting: 

 Den voksne skal oppfordre foreldre til å se på 

skjerm/tv, Ipad og tavla. 

 Den voksne skal ta initiativ til å fortelle litt om 

barnets dag. 

 Den voksne skal ta avskjed og glede seg over 

sitt neste treff med det barnet. 

 Den voksne - seinvakta - har ansvar for å for-

telle om særskilte hendelser i løpet av dagen. 

Styrer kan også gjøre slik oppfølging på kvelds-

tid. 

Husk at du kan ta kontakt med styrer på  

telefon 94 82 88 92 om det er noe du har behov for å etter-

spørre. Henvendelser direkte til ansatte privat eller på 

Facebook o.l.  skal ikke gjøres. 



Barnehagen som Helsefremmende og  

Trafikksikker barnehage 

Det er vedtatt at alle barnehager i Lurøy kommune skal være helsefremmende. Dette er 

et arbeid som vi arbeider med kontinuerlig, både gjennom fysisk aktivitet, fokus på kost-

hold, hygiene og barns medvirkning. På de områder vi selv regulerer har vi god kontroll 

og fokus på å gjøre de rette tingene. Vi har et håp om at vi skal kunne lukke de siste hind-

rene før vi kan bli godkjente. 

Vi har en god praksis og nedskrevne rutiner på turer etter veiene her og når vi bruker 

offentlige og private skyssmidler for å komme til ulike arrangementer.  

Vi arbeider også opp mot foreldrene - både i foreldremøter og i det daglige for å sikre 

barna i biler og som myke trafikanter til fots og på sykkel. 



Når barnet ditt sier; 

«I dag har æ bærre leka»! 

 

Da betyr det: 

I dag har æ…….. 

øvd på ord 

og uttrykk 

øvd på å 

dele 

Videreutvikla 

mine sosiale 

ferdigheter 

øvd på 

turtaking 

øvd på å 

forstå and-

res behov 

knytta nye, 

og forsterka 

gamle venn-

skapsbånd 

øvd på å ta 

initiativ 

Hverdagssola i Konsvik barnehage 



Barnehagens innhold 

Fra et barn kommer til barnehagen og frem til siste dag, enten siste dag før skolestart 

eller flytting til annet sted skal barnehagen ha gitt barnet en utvikling i både faglige og 

sosiale ferdigheter. For å bidra til en slik utvikling må de voksne være tilstede. Enten 

som støttespiller i nuet eller som observatør som kan gi råd og veiledning når barna 

trenger det for å komme seg videre. Barnet skal også ha fått delta i et miljø som er ut-

viklingsfokusert og hatt en tilrettelagt hverdag som har rustet barnet for det videre livs-

løpet. Undring og nysgjerrighet må fanges og spinnes videre på av de voksne i samråd 

med barna.  

Barnet skal bli møtt med varm og  god omsorg for alle. Vi skal være fokusert på respekt 

og anerkjennelse og med tiden lære barna å vise og å gi omsorg til seg selv og andre. 

Gjennom ulike former for lek og sosiale utfordringer vil barnet også lære seg selv som 

individ og som en del av et fellesskap. Mye læring skjer i lek og i spontane aksjoner som 

bygger på opplevelser og tanker barna har og gir uttrykk for. Spontanitet og kreativitet 

skal vi voksne utfordres på. 

Hverdagen i barnehagen skal preges av omsorg og trygghet, et sted hvor man ikke bli 

ekskludert eller mobbet - verken av barn eller voksne. Vi skal jo bidra til at barna blir so-

sialt kompetente  som inkluderer og syns anerledeshet er spennende. 

Gjennom året og bruken av barnehagen, dens omgivelser og i kontakt med andre skal 

barna gis eksempler på hvordan vi ivaretar våre omgivelser - både for vår egen del, men 

også for fremtiden. Vi skal både høste av naturen, lære om naturen og være i fysisk  

aktivitet og vite  hva som fremmer helsa vår. Et variert og rikt kosthold og utprøving av 

nye smaker og opplevelser skal stå sentralt.  

Vi skal bli kjent med verktøy, både de vi har fysiske og de digitale. Vi går mot en mer  

digital skole som vi skal forberede våre barn til. Bruk og refleksjon rundt vår digitale ver-

den er viktig også for barnehagebarn. 

Gjennom aktiv tilstedeværelse vil de voksne ha et bedre grunnlag for å gi barna reell 

medvirkning - uavhengig om barnet kan fortelle hva de vil. Med fokuset på at den  

voksne er ansvarlig for relasjonen med barnet vil vi kunne møte barnet og gruppa på en 

bedre måte og legge bedre til rette for alles hverdag. 



Utfordringer 

Utfordringene rundt barnehagens innhold er flere, men den største er de voksnes  

kompetanse og evnen til å gi barnehagens hverdag et pedagogisk innhold og ha progre-

sjon over tid - for barna. Et tilstedeværende fokus kan være en utfordring da vi har 

mange ting som distraherer oss, både internt og eksternt.  

Andre utfordringer er at selv om barnehagen skal være en lærende organisasjon - der 

deling og felles refleksjon er grunnmuren, så har vi lite tilrettelagt tid for å gjøre dette. 

Innenfor det «nye» feltet IKT og digital kompetanse har vi manglende kompetanse og 

utstyr til å ivareta både barnas og våre egne behov.  

Vi har også utfordringer knyttet til at vi bruker vikarer som ikke er sammen med oss 

hele tiden og klarer å holde kontinuiteten og fokuset i gang. Vi har også egne holdning-

er og verdier som farger oss i relasjonen til de ulike fagområdene og barnehagens inn-

hold. Progresjons- og periodeplaner skal hjelpe oss med disse utfordringene, men sam-

tidig ikke binde for den spontane og kreative hverdagen vi skal kunne ha. 

 



 

Hovedinnhold 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Omsorg Barna skal få oppleve barneha-
gen som en trygghet 

 
Ta i mot trøst 

 
Vise følelser 

 
Utvikle tillit til andre 

 
Utvikle tillit til seg selv 

 
Vise andre omsorg 

 
Trives i sin hverdag i barne-

hagen 

Oppmerksom på følelser 
egne og andres 

 
Være hjelpsom 

 
Utøve varsomhet 

 
Hjelpe andre barn 

 
Oppleve å feile 

 
Oppleve å lykkes 

 
Uttrykke sorg og glede 

 

Hente hjelp når en  
trenger det 

 
Trøste andre 

 
Sette seg inn i andre sin følelse 

 
Inkludere andre 

 
Vise nestekjærlighet 

 
Vise og glede andre og seg selv 

Lek Turtakingslek 
 

Toddler-lek/aktivitet 
 

Utforskning 
 

Nysgjerrighet og interesse for 
omgivelsene 

 
Samspill (titt-tei) og Parallell 

lek  

Delta i ulike typer lek 
 

Dele og holde på leker 
 

Leke med andre og over tid 
Leke alene 

 
Mestre turtaking 

 
Sosial regler i lek 

Leve seg inn i rollelek - glemme 
tid og rom 

 
Selvstendig lek - bringe inn nye 

momenter 
 

Humor - glede av å være sam-
men med andre 

 
Oppsøke andre på en positiv 

måte 

Danning Være en del av et fellesskap i 
måltid/aktivitet/
samlingsstund 

 
Vise interesse 

 
Bli kjent med rutiner og begyn-

ne å innordne seg  etter 
de og andre normer 

Hvem er vi? Mangfoldet 
Flagg, mat, sanger, klær 

 
Bli kjent med omgivelsene til 

andre 
 

Deltakende i samling/aktivitet 
 

Utvikle kunnskap, verdier og 
holdninger 

 
Oppleve at JEG er viktig og at 

betyr noe 

Vise respekt for ulikheter blant 
mennesker 

 
Tenke selv, søke kunnskap, 

reflektere over og stille 
spørsmål  og være uenig 

 
Tilhørighet i samfunn, natur og 

kultur 
 

Filosofere og være kritisk 
 

Hjelpe andre 

Digital 
kompetanse 

Barna skal møte digitale og 
elektroniske hjelpemidler 

vi bruker i hverdagen 
 

Barna skal få fotografere og se 
sine omgivelser slik de ser 

dem gjennom f.eks et 
kamera eller en Ipad 

 
Lage en/sin digitale fortelling 

 
Barna skal delta i bruk av ulike 

hjelpemidler og systemer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barna skal få bruke ulike 
plattformer 

 
Barna skal få fotografere, skrive 

ut, scanne, legge til lyd, bru-
ke smartboard til lek og 

moro 
 

Barna skal få møte spill og aktivi-
teter på digitale plattformer 

Barna skal dokumentere og 
presentere barnehagen/
prosjekter med digitale 
plattformer og lignende 

 
Animasjonsfilmer / bildemon-

tasjer 
 

Faktasøk og henting av inspira-
sjon til tema de er opp-

tatte av 
 
 



 Hovedinnhold 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Bærekraftig 
utvikling 

Barna skal ha positive natur og 
utendørsopplevelser 

 
Barna skal oppleve at de kommer 

til områder som er i varetatt 
 

Barna skal ha positive opplevelser 
ute til alle årstider 

 
Barna skal smake på og av natu-

ren 
 

Barna skal få møte dyr 
 
 

Barna skal bidra til at dyr har 
mat 
 

Barna skal høste av naturen til 
eget bruk 

 
Barna skal bruke naturen på tu-

rer og aktiviteter 
 

Barna skal delta i mattilbered-
ning 
 

Barna skal delta i enkel kildesor-
tering 
 

Barna skal være med å rydde ute 
i og rundt barnehagen 

Barna skal lære om og aktiv del-
ta i kildesortering 

 
Barna skal planlegge og høste av  

naturen til bruk i barneha-
gen 
 

Barna skal delta i strandrydding 
og vise omgivelser/

myndigheter sitt fokus 
 

Barna skal se sammenhenger 
rundt temaet 

 
Barna skal bistå og veilede 

andre barn i kildesortering 

Læring Mestringsopplevelser av rutine-
situasjoner 

 
Trygge lekemiljø som er trygg å 

utforske 
 

Forutsigbarhet i hverdagen 
 

Gjentakelser  

Presentere ulike fenomener og 
skape nysgjerrighet 

 
Lære å lytte og ta i mot  

beskjeder 
 

Kreativitet i ulike miljø 
 

Selvstendighet og undrende 
 

Delta i samlinger og aktiviteter 

Prøve ut aktiviteter og tanker 
 

Bruke og møtes på mestringer 
av aktiviteter 

 
Veiledning på problemløsning 

 
Skape og bidra i prosjektarbeid 

 
Presentere prosjekter og søke i 

digitale plattformer 
 
 

Mobbing Barna skal få positive opplevelser 
av fellesskapet i barnehagen 

 
Barna sammen delta i de aktivite-

ter vi har 
 

Barna skal inviteres inn av de 
voksne i lek og aktiviteter 

inne og ute 

Barna skal få hjelp til å ta kon-
takt med andre og deres lek 

 
Barna skal hjelpes inn i lek og 

aktiviteter 
 

Barna skal veiledes til å ta med 
andre i lek og aktiviteter. 

 
Barna skal ha tilstedeværende 

voksne som kan bistå 
 

Kunne sitte ved siden av alle 

Barna skal  hjelpe andre barn 
inn i lek og aktiviteter 

 
Barna skal oppleve at forsøk på 

ekskludering av andre barn 
ikke er greit 

 
Barna skal veiledes i hvordan ta 

kontakt og inkludere andre i 
sitt liv 
 

Barna skal kjenne «den gylne 
regel» 

Livsmestring 
og helse 

Barna skal få tid og rom for å iva-
reta seg selv  

 
Barna skal få helserik mat og drik-

ke 
 

Barna skal få god omsorg og stell 
 

Barna skal få tid til hvile og resti-
tusjon  
 

Barna skal få prøve ut nye ting 

Barna skal få utforske egen 
kropp  
 

Barna skal få hjelpe til rundt hel-
serik kost 

 
Barna skal få slappe av på ulike 

måter 
 

Barna skal få prøve ut det de selv 
ønsker 

 
Grønne tanker -Glade barn 

Barna skal lære om MIN kropp 
 

Barna skal lære om Hemmelig-
heter og grenser 

 
Barna skal få prøve ut nye måter 

å restituere seg på 
 

Barna skal få kjøpe inn helserik 
mat og tilberede den for 

andre barn 
 

Grønne tanker - Glade barn 



Barnehagens fagområder 

 

Fagområdene i Rammeplanen gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for 

barna i barnehagen. De skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barne-

hagen skal se fagområdene i en daglig sammenheng og de skal være en gjennomgående 

del av barnehagens innhold (Rammeplanen 2017). 

 For å kunne jobbe med fagområdene med alle barna så har vi laget en progresjons-

plan for de. Den er inndelt videre i årstrinn og skal bidra til at alle barn hele året får fag-

lige opplevelser og læring. 

 Barnehagen skal fremme læring. 

 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. 

 Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. 

 Barnehagen skal vise lokalt og regionalt mangfold for andre nasjonaliteter og 

språk - som f.eks samisk språk og kultur. 

 Barnehagen skal fremme danning. 

 Barnehagen skal utvikle en digital praksis. 

 

Barnehagens fagområder støtter opp om det barnehagen skal fylle timer og dager med 

gjennom året. 



 

 

Fag 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Bildebøker 

Samtale rundt alle 
hverdagsaktivite-

ter 

Tulleord, rim og regler 

Lytte til musikk 

Ekstra fokus på stell og 
måltider 

En-til-en samtale 

Grimaser, mimikk og 
overspilling 

Tegne og male på 
store ark 

  

Høytlesning 

Min bokstav 

Tulleord, språklek, 
rim og rytme 

Lek med humor gjen-
nom kropps-språk 

Ord til bilde og om-
vendt – IPAD 

Bevegelse til musikk 

Bildebøker og noe 
tekst 

Bibliotek på skolen 

Tulleord, språk-lek, 
rim og rytme 

Tekstskaping 

Høytlesning – for-
settelsesbok 

Lekeskrive – boksta-
ver og tall 
Spill 

Begreper og tilstan-
der 

Hva tenker og føler 
jeg 

Fokusplan 

Bibliotek på skolen 

Fremmedspråk 

Kropp, bevegel-
se, mat og helse 

Mini-Røris 

Sansing – lage sanse-
rom 

Tegne og male på 
store ark 

Grovmotorisk lek inne 
og ute 

Smake på mat 

God hygiene 

Bruke gymsal 
Taubane 

Trafikksikkerhet 

Være sammen 

Mini-Røris 

Bruk av sanserom 

Mat og felles målti-
der 

Turer og utelek 

Øve med saks, leire 
og tegning 

Lage til mat 

God hygiene 

Bruke gymsal 
Balansetau 

Trafikksikkerhet 

Psykisk helse 

Turdag 

Kosthold – sunn og 
usunn mat 

Sesongbaserte aktivi-
teter 

God hygiene 

Egen kropp 

Sansene våre 

Lage mat for andre 

Svømming 

Trafikksikkerhet 

Psykisk helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Tegne og male på 
store ark 

Lek og undring med 
voksne 

Sandforming i sand-
kassen 

Musikk, barnesanger 

Lage leker – glitterflas-
ker o.l. 

Male ute på ark/snø 

Bevissthet på å skape 
– tegning 

Kunstbøker 

Lokal kunst 

Lokal musikk og kul-
tur 

Bruke ulike materia-
ler i eget uttrykk 

Mini-Røris 

Vise frem eget arbeid 

Oppleve teater/ fore-
stilling 

Skaperprosess – fra 
ide til resultat 

Lokal musikk og kul-
tur 

Bruke ulike materia-
ler i eget uttrykk 

Lage eventyr 

Leke lokale leker 

Spille teater 



 Fag 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Natur, miljø og 
teknologi 

Leke med dyr og dyre-
lyder 

Være ute i all slags 
vær 

Barnehagens uteom-
råde og små lokalt-

urer 

Smake på bær ute i 
skogen 

Kjenne på natur- ele-
mentene 

Utforske fjæra 

Besøke bondegård 

Bli kjent med ulike 
dyr 

Insekter til nytte 

Være ute i all slags 
vær 

Besøke bondgård 

Kjenne på natur-
elementene 

Ulike former, vått/
tørt, hard/

myk,osv 

LandArt 

Sanke bær og grønt 
fra naturen 

Bruke kniv 

Hvor kommer maten 
fra 

Fremmende dyr 

Søppel og resirkule-
ring 

Være ute i all slags 
vær, bruke kniv 

og øks 

Kjenne på natur-
elementene 

Egen uteplass 

Verdensrommet 

Bruk av digitale me-
dier 

Dokumentasjon med 
IPAD 

Antall, rom og 
form 

Turtaking 

Hvor stor er jeg 

Hvor fort kan jeg løpe 

Rydde opp etter meg 
og andre 

Rom og steder i barne-
hagen 

Kjenne på former 

Telle sammen med 
voksne 

Hvorfor regler 

Telle 

Deling og turtaking 

Spill 
Farger 

Stedsbegreper 

Bokstav og tall 
Dekke bordet 

Rydde og system 

Kjenne på former 

Bruke ulike måleen-
heter 

Geometri 
Sortering 

Spille spill 
Leke med matte og 

begrepsmatr. 
Konstruksjoner 

3D leker/grafikk 

Digitale muligheter 

Etikk, religion og 
filosofi 

Rett og galt 

Vise omsorg 

Gi omsorg 

Jeg og andre 

Delta i tradisjoner 

Hjelpe andre 

Bli kjent med høytide-
ne 

Tradisjoner og høyti-
der 

Rett og galt 

Lære å snakke og 
lytte 

Være en god venn 

Omsorg 

Dele med andre 

GTGB 

Tradisjoner og høyti-
der 

Mennesker i andre 
land – solidaritet 

Liv og død 

Være en god venn 

GTGB 

Respekt og toleranse 

Nærmiljø og 
samfunn 

Bli kjent med meg og 
de andre 

Inne og ute i barneha-
gen 

I Konsvikosen 

Delta i omgivelser 

Familie 

Besøke institusjoner 

Inne og ute i barne-
hagen, i Konsviko-

sen 

Turer i nærområdet 

Besøke institusjoner 

Bidra til omgivelsene 

Familie og venner 

Oppfølging Fokus 

Barnas rettigheter 

Fellesskapet 

Norge, fra oss og opp 
til Kongen 

Institusjoner 

Bruk av nærmiljø 

Fortelle politikere hva 
vi vil 

Bærekraftig utvikling 



Konsvik barnehage er en lærende organisasjon som gjennom 

barnehageåret 2018-2019 skal arbeide med å videreutvikle barnehagen og 

dens innhold.  

Vi skal også «fusjonere» med skolen i 2019 og møte både utfordringer og 

finne glede i nye muligheter sammen. 

 

Til dette trenger vi tid. Både tid innad i barnehagen og sammen med våre nye 

kollegaer i skolen. Tid til å prøve, snakke sammen, reflektere over egen prak-

sis og erfaringer. Vi skal bruke planleggingsdager, kurs og nettverk for å øke 

effektene til det beste for barnehagen vår. 

For grunnlaget må hverdagen dokumenteres. Dokumentasjonen skal gjen-

speile hverdagsaktiviteter og det systematiske arbeidet med fagområdene i 

Rammeplanen. Vi skal også lage «pedagogisk dekorasjon» som informasjon til 

foreldre og barn på det vi har gjort. Dette sammen med planleggingen og 

evalueringen av aktiviteter vil danne grunnlaget for personalets refleksjon 

over egen praksis. 

I 2018/2019 blir vi også flere ansatte grunnet økt barnetall. Dette utfordrer 

oss i både et enda bedre personalsamarbeid, gjennom felles refleksjon,  

veiledning og fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 

Vi skal videreutvikle og ha fokus på en Autorativ voksenrolle som er varm og 

grensesettende. Vi skal observere og bruke observasjon som et arbeidsred-

skap både i dokumentasjon og utvikling for den enkelte og i barnegruppa. 

Det skal organiseres tid både i arbeidstiden og på ettermiddagstid til dette  

arbeidet - et arbeid som skal og må prioriteres med bakgrunn i de forhold vi 

har i vår enhet. 

 

Lærende organisasjon 



Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Barnehagen er en virksomhet som blir påvirket av både barnas uttrykk, foreldrenes 

påtrykk og de ansattes forståelse av oppdraget og de kunnskaper de har med seg inn i 

virksomheten. En virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 

 Årsplanen er en stor del av planleggingen av virksomheten. Etter de uttrykk og på-

trykk som kommer vil man i periodeplaner (måned eller uke) gi påvirkningsmuligheter 

for opplegg, prosjekter og aktiviteter/lek som hverdagen skal fylles opp med. Disse tilta-

kene skal dokumenters gjennom barnas arbeider, bilder og beskrivelser, og være et re-

fleksjonsgrunnlag for personalets utøvelse av den lærende organisasjonen. 

 Gjennom dokumentasjon og refleksjon over egen praksis vil vi  

oppleve en utvikling. Mer bevissthet hos de voksne og dermed en bedre barnehage for 

barna. Lykkelige barn = lykkelige foreldre. De vurderinger vi gjør og endrer oss med bak-

grunn i vil føre oss en vei. Kontinuerlig fokus vil lede oss fremover. Sporadisk fokus vil i 

verste fall føre oss bakover og gi et dårligere tilbud. Derfor er det viktig at de voksne 

snakker gjennom dagene om det vi gjør. 

En slik langsiktig jobbing vil kunne gi oss gode resultater, men det er viktig at vi doku-

menterer dette arbeidet. For er det noe vi vet så er det at voksne slutter og kunnskap 

forsvinner. Har vi planlagt, dokumentert og vurdert på plattformer som er fysiske så vil 

kunnskapen og mulighetene forbli i Konsvik. Dermed vil også grunnlaget for endring 

være i Konsvik og ikke hos den enkelte i personalgruppa. 

 Arbeidsmåtene til barnehagen vil ivareta barnas behov for både lek og omsorg. Per-

sonalet vil ta i bruk varierte arbeidsmåter som tilpasses enkeltbarn og grupper. Gjennom 

varierte arbeidsmåter vil vi bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon til å 

oppsøke nye erfaringer og opplevelser. 

 Vi vil å større grad også innlemme digitale verktøy og plattformer i vårt arbeid. I dag 

vet kanskje barna mer om dette enn vi voksne - og det må endres over tid. Dette fordi 

det er viktig at vi lærer barna å være kritiske på nett. Både i forhold til kildevern, person-

vern og opphavsrett. I oppvekstetaten i Lurøy har vi fokus på IKT som en del av oppveks-

ten til våre barn og unge. 

 



Samarbeid 

Foreldresamarbeid 

 I Konsvik barnehage får foreldrene 2 samtaler i løpet av året. Litt ut på høsten 

etter at gruppene har satt seg litt og vi har fått sett alle barna vil vi har samtaler med 

foreldrene. 

 På foreldremøtet i september velges også representanter til SU 

(Samarbeidsutvalget) og til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Sammen med disse re-

presentantene vil vi bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet blir så 

godt som mulig. 

 I tillegg til planlagte samtaler setter vi pris på samtalen i hverdagen. Både ved an-

komst til barnehagen og når barna drar hjem. Barnehagen har en tavle inne i gardero-

ben hvor vi skriver litt om dagen i dag, samt at vi henger opp bilder og skriv på i gar-

deroben og rundt om i barnehagen på ting vi har gjort. I 2018/2019 vil vi også legge 

til rette for formidling gjennom skjerm/tv i garderoben.  

Foreldrene har også mulighet til å sende e-post eller ringe styrer. Styrer gir også ut in-

formasjonsskrivet «Barnehagenytt» en gang pr mnd.  

 Det blir også arrangert ulike tilstelninger i barnehagen gjennom året som foreld-

rene blir invitert til, som f.eks Forut-middagen, Lysfrokost (St. Lucia), Barnehageda-

gen, Foreldrekaffe for å nevne noen. 

Foreldrerådet FAU. 

I foreldrerådet sitter alle foreldrene og de velger 1 person som leder. Dette er 

foreldrenes eget møtested for saker de ønsker å ta opp. Det er foreldrene selv 

som organiserer møtene og setter dagsorden, men barnehagens styrer kan ved 

behov ordne med lokaler og lignende.  

 

Styrer stiller gjerne opp ved ønske/behov og kan også innlede eller svare på 

spørsmål etter avtale. 

Saker som FAU tar opp kan også oversendes til Samarbeidsutvalget SU. 



Barns medvirkning 

I 2003 ble FN`s Barnekonvensjon inkludert i Norsk lovgivning, slik at barns medvirk-

ning er også en del av barnehagenloven. 

§ 3 lyder: 

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virk-

somhet. Barna 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». 

Barna skal altså delta gjennom å bidra, delta, hjelpe til, spille inn og ha en rolle i hver-

dagen. De voksne skal være tilstedeværende for å fange opp det som sies og gjøres - 

og kunne sette dette inn i en sammenheng som skal kunne medføre andre arbeids-

metoder og andre aktiviteter. 

De skal ha mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter - uten å bli stemplet som 

noe. Det man på folkemunne kaller trass - er bare en frustrasjon på en situasjon bar-

net har eller er i og som ikke blir forstått. 

Gjennom daglige gjøremål, samtaler og aktiviteter skal barna få mulighet til å gi 

uttrykk for hva de er opptatt av og vil gjøre mer eller mindre av. 

Når deres uttrykk medfører ekskludering, mobbing eller andre grener av mangel på 

respekt - trenger de veiledning for å komme videre. Igjen forutsetter det tilstedevæ-

rende voksne.  

De voksnes holdninger til kompetansen hos barn og hvordan de utnytter den er også 

sentralt i å legge til rette for medvirkning. Barn som veiledes til å bruke sin kompetan-

se til utvikling i stedet for destruktivitet vil raskt se verdien av sine fordeler. De blir 

dermed mer sosialt kompetente og klarer bedre å få venner og opprettholde venn-

skap. Forståelse av sosiale forhold og prosesser, gjennom mestring av sosiale ferdig-

heter krever erfaring og deltakelse i et fellesskap. Et fellesskap av medvirkning og 

oppriktig interesse for fellesskapet. 

Barn som vet de kan påvirke gjennom medvirkning vil også kunne få en ansvarsfølelse 

rundt sin hverdag. Også barn vokser når ansvar blir gitt er også vår påstand. 



Overganger 

Ny i barnehagen 

 Når barn er nye med våre barnehage planlegger vi tilvenning over noe tid. Noen 

barn kan ha gått i andre barnehager før og er kjent med barnehagen som system, 

mens andre er på sin første ekspedisjon utenfor hjemmet. Uansett skal barnet møte 

nye voksne og nye barn - så det er lurt å bruke tid og ro rundt denne overgangen. Vi 

bruker 1-4 dager på en tilvenning. I tillegg oppfordres foreldre til å komme på besøk, 

gjerne flere ganger før man starter opp. Første dag på tilvenning er en kort dag, hvor 

vi gjerne er inne, mens de andre barnehagebarna er ute. Litt rolig og hvor den voksne 

som tar imot har ekstra tid og fokus på barnet og foreldrene. Informasjon om barnet 

som er viktig, sove og stellerutiner, mat og erfaring med andre barn/voksne. Den 

voksne skal klare å opprette en god relasjon til barnet som skal brukes videre i til-

venningen når man skal inn i den større gruppa. Andre dag deltar man i måltider, men 

med foreldrene tilgjengelig om ting blir veldig vanskelig. Så utvider man bare tiden 

fremover etter hva både barnehage og foreldre enes om når man ser hvordan barnet 

tilpasser seg nye omgivelser. 

I og med at vi som utgangspunkt er 1 avdeling vil det ikke være snakk om system på 

overganger innad i barnehagen.  

Siste året i barnehagen er de eldste barna med i førskolegruppa. Enkelte ganger kan 

også barn i årskullet under delta - når man bare er 1-2 i kullet. Overgangen er syste-

matisert i kommunens FOKUS-plan. Egen plan for overgangen skal skole og barnehage 

lage på høsten året før de starter på skolen.  

Førskolen er både skoleforberedende, men likeså fokusert på at barna skal fungere 

som individ og som gruppe. Vi er skoleforberedende gjennom aktiviteter som frem-

mer undring og nysgjerrighet, digital kompetanse og kreativ lek med både tall, former, 

bokstaver, farger og begreper. 

Førskolen har også tilbud til bassengtrening i barnehagen høst og vinter - i bassengets 

åpningstid. Andre barn kan også ved kapasitet få delta. 



Samarbeidspartnere 

I samarbeid med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 

kan vi gi ekstra oppfølging til barn med særskilte behov. 

PPT kan utrede barn med nedsatte funksjonsevner og gi 

sakkyndige vurderinger på spesialpedagogiske tiltak enten 

i barnehage eller på skolen. Lurøy kommune har gode ruti-

ner for dette samarbeidet.  

I samarbeid med Barnevernet kan barnehagen gi veiledning til foreldre som 

sliter i foreldrerollen. Dette for å sikre at barn ikke lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet er primært en samarbeids-

partner for barnehagen, men barnehagen har også opplysningsplikt,  

uavhengig av Taushetsplikten, når det foreligger grunn til å tro at det  

foreligger omsorgssvikt knyttet til barn. 

I samarbeid med Helsestasjonen skal barnehagen bidra til at de 

kan drive forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge 

barns oppvekstsvilkår i kommunen. Helsesøster er på jevnlige  

besøk i barnehagen for å treffe barnegruppa, de voksne og foreld-

re. Helsestasjonen er en viktig samarbeidspartner i vårt mål til å 

bli en Helsefremmende barnehage. 

Barnehagen kan få bistand fra Helsestasjonen med medisinske 

tester på syn, hørsel og motorikk.  

I samarbeid med Konsvik skole skal vi 

legge til rette for at vår førskolegruppe 

er kjent og trygg med skolen når de skal 

starte der. Fra 2019 utgjør vi sammen 

Konsvik Oppvekstsenter og vil bli i bedre 

stand å følge dette arbeidet opp.  

I den grad vi har barn som starter på 

andre skoler i kommunen eller i Rødøy 

(Øresvik skole) skal vi gjøre det samme.  

 



I samarbeid med andre instanser som NAV, grunnskolene og videregående skoler 

kan vi bistå med praksisplasser for arbeidsutprøving, arbeidsuke og lignende. 

Vi har også samarbeid med høgskoler for at de kan benytte barnehagen vår som 

praksissted for sine studenter. 

I samarbeid med andre enheter i  

Oppvekst Lurøy bidrar vi til at barn og 

unge har gode oppvekstsvilkår i  

regionen. Vi har både formelle og 

uformelle nettverk hvor vi får økt vår 

kompetanse, sprer vårt arbeid og  

utvikler et bedre grunnlag for opp-

veksten i Lurøy.  

Samarbeidsutvalget (SU): 

I SU sitter det 3 representanter. 1 for de ansatte, 1 for foreldrene og 1 for eierne. 

For eierne (Lurøy kommune) sitter Lisbeth Kongsvik. Ansattrepresentanten er 

Christina Skog og foreldrerepresentanten er Siv Tove Hansen. SU behandler saker 

som årsplan, vedtektsendringer, overordnede forordninger i barnehagen.   

Styrer er sekretær for SU. Det er ønskelig at både representanter og vara-

representantene deltar på SU sine møter. Både for informasjonsspredning, men 

mest for å gi utvalget et bedre grunnlag for diskusjon og vedtak. 


