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Innledning 
 

Kommunens visjon er å skape gode oppvekstvilkår for innbyggerne i Lurøy basert på kvalitet, 

trygghet og trivsel. 

Oppvekstenhetene i Lurøy skal være lærende organisasjoner som fremmer god helse og et 

godt arbeids- og læringsmiljø.  

Kommunens langsiktige målsetting er å opprettholde et godt utbygd og fleksibelt 

barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen skal være en aktiv medspiller i bygdeutvikling 

og fremme økt trivsel i kretsen. 

Barnehagene skal ha fokus på implementering av ny rammeplan for barnehagen. De skal ha 

som kortsiktig handlingsmål fokus på å forebygge mobbing og styrke barnas sosiale 

kompetanse.  

 

Generell info om barnehagen 
 

Pedagogisk grunnsyn  

Vårt pedagogiske grunnsyn er ikke konstant, men endres i takt med ny forskning og kunnskap 

om barn og deres utvikling. Barnehageansatte arbeider kontinuerlig med å reflektere sammen 

og konkretisere sitt pedagogiske grunnsyn. Foreldresamarbeidet er viktig her slik at både heim 

og barnehage i størst mulig grad jobber likt i forhold til barnet. 

Noe av det viktigste arbeidet som barnehageansatte gjør i barnehagen er å gi trygghet og yte 

omsorg for barn. De voksne skal være en trygg havn som barna kan søke til når de trenger det. 

Barnet skal beskyttes, støttes og veiledes. Samtidig skal den voksne støtte og oppmuntre 

barnets utforskning av verden. Slik får barnet livserfaring og trening i sosial kompetanse 

innenfor trygge rammer. 

Vi skal jobbe til barnets beste. Barn må få være den de er. Alle er forskjellige med sin 

kompetanse og erfaringer i livet. Men alle barn trenger veiledning for å tilpasse sine behov til 

gruppens behov. Dette er en vekselvirkning som barn erfarer og lærer. Voksnes rolle blir å 

sørge for at barn lykkes og føler mestring. Voksne skal fremme ønsket adferd til barn ved å 

rose dem for det barna gjør bra. Barn ønsker voksnes anerkjennelse og når vi roser barns 

ønskede adferd vil de gjøre mer av det og den uønskede adferden vil reduseres. 

De voksne skal fremme mangfold og respekt for ulikheter. Toleranse, høflighet og respekt for 

hverandre fremmer et godt miljø og gir barna god ballast for fremtiden. 

Vi mener det er viktig å lære barn om bærekraftig utvikling og hvordan vi kan ta vare på 

naturen. Det er viktig å ta vare på det vi har og se etter muligheter for gjenbruk. 
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Vi skal arbeide for en helsefremmende barnehage for barnas fysiske og psykiske helse. 

Grovmotorisk trening medfører at barn kan lære lettere. Kostholdet i barnehagen skal også 

være i tråd med statens anbefalinger for kosthold i barnehage. 

Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Den frie 

leken skal ha stor plass i en barnehagehverdag. Tilrettelagte aktiviteter styrt av voksne har 

ikke samme høye verdi for barna som den frie leken. Noe tilrettelagt lek er nødvendig og kan 

være nyttig, men full uttelling av leken får barna først når de leker fritt. Man skal ikke gå inn 

og styre barns frie lek unødvendig. 

 

Praktisk informasjon 

 

Barnehagen åpner 07.15 og stenger 15.45. 

Bleiebarn må ta med egne bleier. 

Alle barn må ha med egen mat til fruktstund selv. Måltidet skal være lett, og eksempler på 

type mat kan være: frukt, bær, grønnsaker, kavringer, jogurt, grove vafler etc. Ikke boller, 

dessert og slikkerier. 

Barna må ha med drikkeflaske. 

Alle klær og eiendeler må merkes. 

Alle barn må ha tilstrekkelig med skifteklær, og yttertøy etter vær. 

Barn som sover i vogn, må ha tilstrekkelig med dyne, pose eller lignende og myggnetting og 

regntrekk. 

Alle barna skal ha med seg flere skift OG klær til ulike typer vær HVER dag. 

Vi ber om at 48-timersregelen ved omgangssyke overholdes. 

 

Hvis dere vet at deres barn ikke kommer i barnehagen er det meget viktig at vi får 

beskjed.  

Dette har betydning både av praktiske, pedagogiske og økonomiske årsaker. 

 

KONTAKTINFO STYRER OG PEDAGOGISKE LEDERE: 

Kjell Gunnar Mortensen, styrer Kva.oppv.adm@luroy.kommune.no 750 91 860 

Hanne Sarassen, ped.leder Hanne.Sarassen@luroy.kommune.no 750 91 868 

Ida Knutsen, ped.leder Ida.Knutsen@luroy.kommune.no 750 91 868 

Mobilnummer styrer: 95 74 92 35 

Mobilnummer barnehagen: 90 26 71 50 
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Personalet i barnehagen 

Barnehageåret 2018 – 2019 er personalet i barnehagen: 

Ida Knutsen, pedagogisk leder 

Hanne Sarassen, pedagogisk leder 

Veronica B. Iversen, assistent 

Rose Sarassen, assistent 

Kjell Gunnar Mortensen, styrer 

 

Dagsrytme 

07.15 Barnehagen åpner 

08.00 Frokost 

09.30 Samlingsstund 

11.30 Lunsj 

14.30 Fruktstund 

15.45 Barnehagen stenger 

Alle tider unntatt åpning og stenging er omtrentlige. 

 

 

Helsefremmende barnehager 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 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 og mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 

følge opp dette. 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barns bevegelsesglede og 

motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å 

utvikle matglede og sunne helsevaner.» Rammeplanen s. 11. 

Hvordan vi tar tak i dette finner du under livsmestring og helse s. 10. 

Barnehagens innhold 

Omsorg 

«Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. Omsorg er en forutsetning for 

barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen 

skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle 

barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

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

personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet 
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skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som 

også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.» Rammeplanen s. 16. 

 

Omsorgen ligger til grunn i det daglige arbeidet i barnehagen. Det kommer til uttrykk 

gjennom stell av barna, trøst og kos, måltidet og så videre. Samtidig tenker vi på 

omsorg som å lære seg å ta vare på hverandre både barn-voksen, men også personalet 

imellom. Gjennom å skape et godt arbeidsmiljø mellom de voksne, skal skape et klima som 

det er godt å være i. 

Humor og glede, lek, sang og musikk er til stede i barnehagehverdagen og gjør 

barnehagen til et godt sted å være. Vi må også å lage rom for ro og hvile. 

Oppdragelse er også en form for omsorg. Vi oppdrar barna i samsvar med barnas 

hjem, og rammeplanens føringer. Vår jobb er å veilede barna til å gjøre de riktige 

valgene i de utfordringene de måtte møte. Omsorg er å lære barna om bærekraftig 

utvikling; å ta vare på seg selv, de andre og miljøet rundt seg. 

Personalet skal 

• ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile 

• legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre 

• sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen 

• møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt 

barn 

• være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med 

sensitivitet 

• støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg 

• bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. 

 

Danning 

«Barnehagen skal fremme danning. Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og 

nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 

deltakelse i demokratiske fellesskap. 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. I barnehagen skal 

barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å 

uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, 

lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk 

vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer» Rammeplanen s. 17. 

Personalet skal 

• tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse 
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• støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 

• synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 

• legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger 

• utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler 

• synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking 

og læring. 

 

Lek 

«Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 

og lekens egenverdi skal anerkjennes. 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 inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og 

inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.» Rammeplanen s. 17. 

Lek er viktig! Lek skaper glede, humor og harmoni. Den innbyr til vennskap og fysisk 

utfoldelse. Barn lærer gjennom lek; språk, forståelse for omverdenen og sosiale spilleregler 

bare for å nevne noe. Vi legger til rette for variert lek ved å kontinuerlig vurdere barnehagens 

fysiske rom; vi ser hvordan barna grupperer seg, hva de liker å leke med o.l., og ut i fra disse 

observasjonene tilrettelegger vi miljøet. I tillegg rullerer vi på lekene vi har inne. 

Personalet skal 

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

• bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for 

utvikling av leketemaer 

• fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

• observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

• veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. 

• være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

• ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken 

• bruke digitale verktøy for å gi barna en felles referanseramme eller som effekt i lek 

 

 

Læring 

Barnehagen skal fremme læring I barnehagen skal barna 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 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 andres læring. 
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Personalet skal 
• sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring  

•  legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 

utvikling 

•  være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter 

•  støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro 

til egne evner 

•  utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold 

•  støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse 

og mening sammen med dem 

•  sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

 

Mobbing 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Sosial kompetanse er en forutsetning for å 

fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 

utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen 

skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse 

skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov 

og det å ta hensyn til andres behov. 

I denne sammenheng vil det være naturlig å bruke START og Grønne tanker - glade barn. 

Personalet skal 

• støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner 

• samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap 

• støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger 

• støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner 

• forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre. 

 

Digital kompetanse 

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 

bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 

Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal 
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digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve 

digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til 

digitale medier.» Rammeplanen s. 44. 

Personalet skal: 

• utøve digital dømmekraft 

• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 

uttrykksformer 

• bruke digitale verktøy for å gi barna en felles referanseramme eller som effekt i lek 

• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 

 

Livsmestring og helse 

I tillegg til det som er nevnt under helsefremmende barnehage sier rammeplanen følgende: 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og 

avslapping i løpet av barnehagedagen. 

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å 

kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal 

ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, 

og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 

opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.» Rammeplanen s. 11. 

I tillegg til det som er nevnt under mobbing har personalet også her et særlig ansvar for å 

observere og følge med alle barna. 

Personalet skal: 

• gi barna mulighet til å være fysisk aktive hver dag 

• servere varmmåltid to ganger i uken 

• servere mat etter statens råd om kosthold i barnehager 

• oppmuntre og støtte barn i å mestre motgang og i å håndtere utfordringer 

• gi barn lov til å «stå i følelsene» 

• gi barn mulighet til hvile og ro ved behov 

• skape trygge relasjoner som styrker psykisk og fysisk helse da åpne og nære relasjoner 

mellom barn og voksne kan forebygge og avdekke ugunstige forhold i barns liv 

 

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 har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 

praksis for mer bærekraftige samfunn. 
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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. Barnehagen skal bidra til at barna 

kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.» Rammeplanen s. 10. 

Barna skal bli glad i naturen, forstå samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Det 

er også viktig at barna så tidlig som mulig blir miljøbevisste og tar vare på omgivelsene og 

blir klar over eget forbruk. Dette vil vi ha i tankene i både våre daglige rutiner, men også når 

det gjelder tema og langsiktig planlegging. 

 

Arbeid med fagområdene 

Kommunikasjon språk og tekst 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle 

sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I 

barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 

sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med 

språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.» 

Rammeplanen s. 47-48. 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling 

gjennom kroppsspråk, mimikk og lyder er en viktig del av barnets måte å kommunisere på. 

Personalet må være lydhøre for barnets språk og kommunikasjonsuttrykk, både verbalt og 

nonverbalt. Vi skal støtte språkutviklingen hos hvert enkelt barn, gjennom å erkjenne at 

språklæring skjer i samhandling og lek, og både i formelle og uformelle situasjoner. Dette 

skal personalet gi næring til, og sørge for gode relasjoner mellom barn og voksne, og 

barnegruppen innad. 

Gjennom året skal vi jobbe med språk, kommunikasjon, og tekst ved å: 

- Aktivt bruke «knuteheftet» som modell for måten vi jobber med språk i barnehagen. 

- Lese bøker, eventyr, dikt, rim og regler. Sofakroken er et godt å sted å være for 

leseglad barn og voksne. 

- Vite, og jobbe ut ifra at sang og musikk er språklæring 

- Vi skal jobbe med «månedens bok» med fokus på spennende formidling og næring til 

rolleleken. 

- Ønsket om å få til å få lesevenner fra skola er stort. Håper å få dette i gang! 

- Lek skal ha stor plass i alle tema vi jobber med. 
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Kropp bevegelse, mat og helse 

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 

barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 

bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 

helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal 

bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres 

grenser.» Rammeplanen s. 49. 

Vi er sikre på at gode holdninger og sunne holdninger etableres i tidlige barneår. Derfor 

jobber vi for bevegelsesglede, og å gi barna opplevelse av mestringsfølelse. Vi skal fortelle 

barna at «Du kan!», «Hvis vi øver og prøver sammen, får vi det til slutt»; vi skal inspirere, 

veilede og vise barna at vi tror på dem.  

I 2017 ble vi et helsefremmende oppvekstsenter. Det helsefremmende arbeidet vil være viktig 

i tiden fremover slik at arbeidet reflekteres i den daglige drift. 

Gjennom året skal vi jobbe med kropp, bevegelse, mat og helse ved å: 

- forholde oss til veiledende punkter om hva en helsefremmende barnehage utarbeidet 

av NFK. 

- bruke naturen rundt oss, ballbinge og gymsal aktivt for å fremme fysisk aktivitet. 

- fortsette å ha gym to dager i uka, med fokus på lagspill, samarbeid, og fokus/ 

konsentrasjon. 

- jobbe med grønne tanker, glade barn og START. 

- hjelpe barna å sette ord på kroppslige opplevelser og følelser. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse 

og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i 

ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og 

progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle 

uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna 

får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.» Rammeplanen s. 

50. 

Vi ønsker å ha fokus på gjenbruk, og ta i bruk brukte gjenstander i våre kunstneriske uttrykk.  

Gjennom året skal vi jobbe med kunst, kultur og kreativitet ved å: 

- bruke inspirasjonen vi har hentet fra Ytteren miljøbarnehage aktivt i arbeid med blant 

annet temaet konstruksjon og sansene våre, hvor dette fagområdet vil stå sterkt som 

virkemiddel. 

- La skapende virksomhet og lek skal prege tema-arbeidene våre i år. 

- delta på eventuelle tilstelninger/ konserter om det kommer til Kvarøy. 
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- Gi barna tilgang til rekvisitter og kostymer som styrking av deres kunstneriske uttrykk 

i leken. 

- hjelpe barna å skape kreative lekemiljø basert på deres interessefelt. 

- bruke kunst og kreativitet som virkemiddel når vi formidler månedens bok. Presentere 

samme bok i med varierte uttrykk. Lage leketablå basert på bøkene, så barna kan 

fordype seg i fortellingen gjennom lek. 

- bruke lysbrett, digitalt mikroskop og iPad til hjelp i å skape kreative uttrykk. 

 

Natur, miljø og teknologi 

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.» 

Rammeplanen s. 52. 

Vi har hatt et økt fokus på bærekraft og miljøvern våren 2017. Dette kommer vi til å fortsette 

med. Vi kommer til å ha fokus på gjenbruk når vi skal lage ting. 

Gjennom året skal vi jobbe med natur, miljø og teknologi ved å: 

- lære om kretsløp i form av Bokashi, jordfabrikk og høste det vi sådde i vår. Høste av 

naturen og lage mat av det. 

- bruke naturen til turer, nyte den og undre over hvor fantastisk naturen er. Vi skal bidra 

til at barna får kjærlighet for naturen, eierskap til den, og ansvarsfølelse for den. 

- lage konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper 

og teknologi(hentet fra rammeplanen) 

- bruke lysbrett, digitalt mikroskop og iPad til utforsking av naturen og og miljøet rundt 

seg. 

 

Antall form og form 

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal 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. Arbeid med 

fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.» 

Rammeplanen s. 53. 

Gjennom året skal vi jobbe med antall, rom og form ved å: 

- arbeide med tema konstruksjon slik at vi får anledning til å ha fokus på begrepene 

rundt former, lengde, størrelsesforhold, romfølelse, høy/ lav, bue, skrå, etc. Vi kan 

også øve på å telle, mengder, sortering og tallforståelse. 
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- stimulere barnas evne til problemløsing gjennom at de får tid og rom til å planlegge og 

gjennomføre konstruksjonsarbeidet sitt selv, med oss som veiledere istedenfor at vi 

skal være «fiksere». Det må vi personalet ha et bevisst forhold til. 

- gjennom månedens bok velge bøker som tar for seg telling. 

 

Etikk religion og filosofi 

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 

preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot 

barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.» 

Rammeplanen s. 54. 

Gjennom året skal vi jobbe med etikk, religion og filosofi ved å: 

- markere jul, og påske. Hvis vi i løpet av året får inn noen barn med et annet livssyn vil 

det være naturlig for oss å også markere dette livssynet høytidsdager. 

- markere Samefolkets dag. 

- gjennom samtaler reflektere rundt at vi alle like, men også forskjellige. Snakke om 

mangfold, ikke bare på tvers av hudfarge og religion, men også legning, 

familiekonstellasjoner, etc. At vi har lov og rett til å tenke annerledes enn den andre, 

uten at det skal bli krangling av det. 

- ha tid til å undre oss sammen med barna. Still åpne spørsmål, ikke konkluder for dem. 

 

Nærmiljø og samfunn 

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 

erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og 

verden.» rammeplanen s. 56. 

Gjennom året skal vi jobbe med nærmiljø og samfunn ved å: 

- oppmuntre barna til å være med å planlegge sin egen hverdag. 

- legge til rette for de innspillene barna kommer med i forbindelse med temaarbeid. 

- besøke steder i nærmiljøet, og gi barna tilknytning til øya gjennom turer og besøk på 

tilstelninger vi blir invitert til/ eller det vil være naturlig for oss å delta på 
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PLAN FOR TEMAARBEID  

«Sansene våre»  

Uke 36 – Uke 48  

Aktiviteter: 

- Eksperimentere med ulike 

sanseinntrykk. Observere og 

reflektere over det som 

skjer. 

- Lage sansetavler, 

sanseflasker, sansematerier, 

duftbilder, sanseløype etc. 

- Bli kjent med 

«hovedsansene» lukt, smak, 

hørsel, syn og taktil sans 

gjennom ulike opplegg og 

opplevelser.  

 

 

Jul og tema «gleding» 

Uke 49 – Uke 51 

- Hva betyr å glede seg? Hva kan vi gjøre for å glede andre? Finne på små 

«gledingsprosjekter» sammen med barna og hjelpe dem å sette dem ut i livet. 

- Juleevangeliet. 

- Juleverksted, og andre juleaktiviteter. 

Mål for tema: 

- invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål 

- bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 

virksomhet ute og inne 

- får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og 

blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

 

 

Figur 1: Rammeplanens fagområder i forhold til tema "Sansene våre" 
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Bygg og konstruksjon  

Uke 18 – Uke 28  

Illustrasjon 2: Fagområdene 

opp mot tema "Konstruskjon" 

Siden tema går over en lengre 

periode kan det være aktuelt 

med et par større prosjekter:  

Tema må ta utgangspunkt i det 

barna interesserer seg for: for 

eksempel et landskap med veier, 

så man kan kjøre biler og tog, en 

jungel for dyr og dinosaurer, et 

slott eller en borg for 

enhjørninger og drager etc. 

Innkjøp: «Spennende lys» som 

skifter farge, flere plastdyr som 

varierer fra de tradisjonelle 

gårdsdyra vi har, for eksempel savannedyr og skogsdyr. 

- Siden vi vet at barnegruppa vi har nå er veldig glad i musikk, sang og dans kan det 

være aktuelt å bygge en scene av gjenbruksmaterialer. 

- Innkjøp: «Scenelys», mikrofoner og et noen ukuleler. 

 

Månedens bok 

Her vil det være aktuelt med bamser, figurer, plastdyr, rekvisitter som understøtter teksten vi 

skal formidle. Noe kan vi lage av gjenbruksmaterialer, men noe må vi påberegne å kjøpe inn.  

Noen måneder står åpne fordi vi være åpne for innspill fra barn og foreldre som har fått 

beskjed om å «melde inn» bøker som blir populære hjemme. 

September: Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans 

Oktober: Gruffalo 

November:  

Desember: Juleevangeliet 

Januar:  

Figur 2 Fagområdene opp mot tema "Konstruksjon" 
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Februar: Bukkene Bruse i badeland 

Mars:  

April: 

Mai: Du er en luring Albert Åberg. (Her kan vi kombinere med tema konstruksjon og ha 

byggeprosjekt i skolegården hvor vi også bygger helikopter slik A. Åberg gjør i boka.) 

Juni: 

Juli: 

August: 

Mål for tema 

Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer  

- inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. 

- skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk 

og kommunisere med andre 

Temaarbeidene skal planlegges mer i detalj i fellesskap med hele personalet i barnehagen, og 

vi skal ha med innspill fra barna. 

Selv om ulike høytider og festdager ikke er tatt med i oversikt over tema vil vi selvsagt jobbe 

med disse også; Påske, 17.mai, og Samefolkets dag. 

 

Barnehagen som lærende organisasjon 

Dokumentasjon 

«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 

kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal 

inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 

virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og 

kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 

barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal 

dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. 

Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet.» Rammeplanen 

s. 39. 
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Denne årsplanen er en synliggjøring av vårt arbeid med å oppfylle kravene i barnehageloven 

og rammeplanen. I tillegg vil årsmeldingen gi et innblikk i hva og hvordan vi har arbeidet. 

Vurderinger av enkeltbarn dokumenteres når det er behov for det for å kunne gi et tilrettelagt 

tilbud eller for å følge opp andre ting. 

Vurdering og refleksjon 

Vurdering og refleksjon skjer på bakgrunn av observasjoner og erfaringer som er gjort. 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet, og vurderingsarbeidet skal 

involvere hele personalgruppen. Dette vurderingsarbeidet blir gjort i avdelingsmøter der man 

vurderer det arbeidet som er gjort og man planlegger arbeidet videre. Vurderingen skal bygge 

på refleksjoner der hele personalgruppen deltar. 

Enkeltbarns trivsel og utvikling blir gjort fortløpende og eventuelle bekymringer kan bli tatt 

opp i disse møtene hvis man ser mistrivsel over tid eller stagnasjon i utvikling. 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Vurderinger og refleksjoner som kan knyttes 

til enkeltbarn skal derfor behandles i samsvar med personopplysningsloven og skal ikke deles 

med andre hvis ikke loven hjemler det. 

 

Personalsamarbeid 

Samarbeidet i barnehagen skal være preget av respekt, toleranse og kunnskapsdeling. Med 

respekt mener vi at vi skal vise hverandre tillit, gi ros og bygge opp en stolthet i arbeidet. Det 

er også respekt for andre å stille krav og si nei. 

Et slikt samarbeid gir et miljø som gjør at vi tør å utfordre hverandre og finne nye veier, tør å 

sette grenser og er trygge på vår rolle i arbeidet med barna. Personalet er barnehagens 

viktigste ressurs. 

 

Barnehagens arbeidsmiljø 

Barnehagen forholder seg til veilederen til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler utgitt av helsedirektoratet. Veilederen finnes her. 

I barnehagen er det et stabilt personale med mye erfaring. Personalet har en god kjemi og 

utfyller hverandre godt. 

 

Voksenrollen  

De voksne skal fremme mangfold, respekt for ulikheter, toleranse, høflighet og respekt for 

hverandre. Dette fremmer et godt miljø og gir barna god ballast for framtiden. 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
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Foresattes medvirkning / Foreldresamarbeid 

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

Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen 

legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og 

vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen 

skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. 

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av 

tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et 

samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.» 

Rammeplanen s. 29. 

• Vi avholder et foreldremøte hver år, vanligvis i mai. Fast sak i mai er innspill til 

årsplan. 

• Vi avholder foreldresamtaler to ganger i året, og ellers samtaler ved behov. 

• En forelder fra barnehagen blir valgt til representant i samarbeidsutvalget 

• Foreldreundersøkelsen gjennomføres annethvert år. 

• I tillegg skal vi ha daglig kontakt i bringe-/hentesituasjonen 

 

Barns medvirkning 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til 

at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven 

§ 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få 

mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle 

barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal være 

bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er 

tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna 

og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og 

behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 

skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.» Rammeplanen s. 21. 

I vår barnehager tror vi på at større selvstendighet åpner døren til å tørre å være med å 

medvirke. Ved å lære tidlig å smøre maten selv, tenke på hva som er lurt å kle på når man går 

ut, si sin mening om hvilke aktiviteter man vil gjøre, hvor de vil på tur etc., får barnet mange 

verktøy å bruke. 

Utvikling av selvstendighet bidrar også i dannelses-/oppdragelsesprosessen hvor barna får den 

ballasten de trenger for å gjør de riktige valgene, både ovenfor seg selv og andre. 

I tillegg er personalet i barnehagen bevisst på å være lydhør i situasjoner hvor kanskje 

mimikk, kroppsspråk og andre følelsesmessige uttrykk gir informasjon om hva barna vil. I 

slike situasjoner kan vi spørre og veilede barnet til å få til det de ønsker. Dette er særlig viktig 
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i arbeidet med de aller minste barna. Barnets rett til medvirkning tilsier ikke at barnet skal få 

gjøre alt det vil, men vi må lytte til hva det har å si og prøve å veilede barnet til å gjøre de 

riktige valgene. 

Vi legger opp til at barna skal få evaluere dagen fortløpende og uka i slik at vi kan finne ut 

hva de har likt å jobbe med, og hva de kan tenke seg til å gjøre mer av. Mandager i 

samlingsstunden spør hvilke ønsker de har for den kommende uka. Konkrete ting vi skal gjøre 

i det daglige er å ta barna med på råd og bestemmelser vedrørende aktivitetsgrupper, turmål 

og hva vi skal ha til varmmåltid. 

Overganger 
 

Tilvenning - når barnet begynner i barnehagen 

«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. Når 

barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.» Rammeplanen s. 33. 

I løpet av høsten utarbeide rutiner og en veileder 

Overganger innad i barnehagen 

I vår barnehage er det for tiden bare en gruppe så vi har ingen interne overganger. 

 

Når barnet begynner på skolen /ref. «Fokusplan» 

I vår barnehage er førskolebarna på skolen en halv dag annenhver uke. I år vil de være 

sammen med 1. – 3. trinn. Ellers er det lagt opp til en del aktivitet for å ivareta overgangen 

mellom barnehage og skole. Denne aktiviteten framkommer i vår Fokusplan som finnes til 

slutt i denne planen. 

 

Samarbeid med andre / Samarbeidspartnere 

Ettersom vi er et oppvekstsenter samarbeider vi en del med skolen, både i praktiske og faglige 

situasjoner. Vi prøver å få til minst ett årlig felles faglig tema der alle deltar. Det vil også bli 

en del samarbeid med «God opplæring for alle» de neste fire år. Dette er et opplegg som går 

på at vi skal få et inkluderende og universelt læringsmiljø fra 0 – 16 år. 
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ANDRE SAMARBEIDSORGAN 
Helsesøster kommer på besøk i barnehagen ca. annenhver måned. 

PPT, barnevern og sosialetat ved behov 

Friluftsrådet for inspirasjon og utvikling 
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FOKUS-plan Kvarøy oppvekstsenter 

Måned Tiltak/beskrivelse Ansvarlig 

August Barnehage og skolestart 
 

Rektor 

September Fastsette førskoledag annenhver uke 

Etablere møteplasser mellom barnehage/ 

sfo – og skolebarn. 

Rektor 
Kontaktlærer/pedagogisk leder 

Lokal plan sendes oppvekst innen 20.9 Rektor 

Oppmuntre til å lage minst ett 

fellesarrangement for 6 åringer og 1. klasse 

i løpet av høsten eller i forbindelse med jul.  

Barnehagen 

I løpet av 

høsten 

Hospitering mellom enhetene for de 

voksne.  

Rektor ser til at dette 

gjennomføres minst en dag for 

hver 

Oktober Barn med spesielle behov –  

bruk rutiner for overgang – se vedlegg. 

Rektor 

November Eventuelle julearrangement  Avvikles 

Desember Hvordan arbeidet med overgangen gjøres 

tas med som eget punkt i kommunens 

årsmelding frist 31.1. 

Rektor 

Januar Sjekk i forhold til om det finnes barn i 

kretsen som ikke er i barnehagen 

Rektor 

Gjennomgå og oppdater denne planen og 

spesialpedagogiske rutiner på ledernivå  

Oppvekstsjefen 

Førskolesamtale på helsestasjon mellom 

foreldre og barn 

Helsesøster 

Informasjonsmøte mellom helsesøster og 

skolen  

 

Helsesøster 
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Felles arrangement for elever og 

barnehagebarn  

 

Skolen 

Gi ut informasjon om SFO til foreldre. Rektor 

Februar Avklaring på hvem som blir 1. klassens 

kontaktlærer  

Oppvekst/rektor 

Mars Skolene bestiller sekker  Rektor 

April (Annerledesuka/ førskoledager 

gjennomføres – minimum 3 dager.) 

Vi strekker det ut over hele året 

Kontaktærer/Ped.leder. 

Mai Foreldremøter avvikles – rammer blir avtalt 

kretsvis. 

 

Rektor/Styrer 

Utarbeide informasjonsskriv til de som skal 

begynne på skolen 

Rektor 

Barnehagen overleverer tras/mappe til 

skolen – foreldrene må godkjenne 

informasjonsoverføringen 

Ped. leder/ 1. trinnslærer 

Markering i barnehagen for de som 

slutter/overnattingstur med mer. 

Rektor 

Juni 

 

 

Arbeidet med overgangen nedfelles i  

skolens virksomhetsplan 

 

Rektor 

 Markering av avslutning  

Skriftlig informasjon til nye foreldre 

angående skolen deles ut  

Utdeling av sekker 

Rektor 

Tid til samarbeid med barnehagen nedfelles 

i lærerens arbeidsplan. 

 

Rektor 
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Arbeidet med overgangen nedfelles i 

barnehagens årsplan frist 30.juni. 

 

Styrer 

Forventningsavklaring og felles planlegging i 

forhold til årshjul 

Kontaktlærer/pedagogisk lærer 

Ev. SFO medarbeider 

 


