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Innledning 

Årsplanen er barnehagens/avdelingens arbeidsverktøy, men har også som intensjon å gi brukerne av 

barnehagen og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Årsplanen bygger 

på Lov om barnehager, Rammeplan og Virksomhetsplan. Studentbarnehagene har utarbeidet en 

felles virksomhetsplan med noen lokale varianter. Målet med en felles virksomhetsplan, er å kunne 

planlegge faglig over et lengre tidsrom enn årsplanen åpner for, og samtidig skape retning for 

studentbarnehagenes felles faglige arbeid. Årsplanen skal ses i sammenheng med virksomhetsplan. 

Årsplanen beskriver felles mål for hele barnehagen, men vektlegging av tiltakene vil variere noe fra  

0-2 års avdeling til 2-6 års avdeling.                                                                                                                   

Vår visjon: Lek, vennskap og glede skaper morgendagens helter!  

Vår tanke med visjonen er at alle barna i barnehagen skal oppleve vennskap og glede i hverdagen.    

Vi skal skape en barnehagehverdag med latter, glede og magiske øyeblikk. 

Med utgangspunkt i årsplan, lager alle avdelingene ukeplaner, som er tilpasset den enkelte avdeling.  

Lek med språk er satsingsområde i perioden 2020-2022. 

 

Lek med språk  

Vi ønsker å legge til rette for et godt språkstimulerende læringsmiljø slik at barna skal kunne utvikle 

språket sitt gjennom lek og aktivitet. Det gode samspillet mellom barn og voksne, høytlesing, 

dramatisering, fortelling og eventyrstunder vil stå sentralt i arbeidet med satsningsområdet. Vi 

kommer til å benytte oss av visuell støtte (bilder), konkreter (gjenstander) og ulike materialer/ 

virkemidler (for eksempel flanellograf, bordteater og skuespill/ dramatisering) for å skape unike 

opplevelser sammen med barna. Dette kan bidra til å stimulere barnas fantasi, interesser og 

engasjement, og styrke deres ordforråd og begrepslæring.  

 

Den gode samtalen / tegn på et godt språkmiljø 

• Engasjerte, observante og kunnskapsrike voksne. 

• Alle voksne benevner det de gjør. 

• Nysgjerrige og lekende barn. 

• Inne og uterom som inspirerer, inviterer og engasjerer til språklig aktivitet. 

• Stor tilgang på materiell og litteratur. 

• Mye tid til fortelling, dialog og aktiv deltakelse. 

• Vi skal legge opp til utallige møter med nye og spennende ord. 

• Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket 

som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser.  

• Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. 
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Fortellingen og fortelleren 

Fortellingen er en svært viktig sjanger (tekstform) som vi finner i eventyr, bøker og filmer. Vi bruker 

fortellingen til å formidle våre ønsker, følelser og erfaringer – det vi opplevde dagen før, på vei til 

barnehagen eller sammen med familien i helgen. Derfor er det viktig at barnehagen er et sted der 

alle barn daglig møter fortelling og lesing, slik rammeplanen beskriver. Vi ønsker at fortellingen skal 

inspirere leken og at den kan stimulere barnas fantasi og gi oss ideer og inspirasjon til små og store 

kreative prosjekter gjennom hele året.  

 

Språkløyper: https://sprakloyper.uis.no/ 

Språkløype og kompetanseutviklingspakkene, presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale 

for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, 

minoritetsspråklige og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte 

av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha glede av det. 

 

Helsefremmende barnehage 

Soria Moria studentbarnehage ble i mars 2019 sertifisert som helsefremmende barnehage. Vi har 

jobbet systematisk med barns fysiske og psykososiale helse over mange år. Formålet med 

helsefremmende arbeid er å bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. 

Grunnlaget for gode matvaner og fysisk aktivitet legges i barneårene, og barnehagens rolle er sentral 

i denne prosessen. Fysisk og psykososial helse vil derfor også i fremtiden ha en fremtredende plass i 

vårt arbeid med barna gjennom hele barnehagehverdagen.  
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger 

og væremåte. Gjennom danning blir barnet i stand til å håndtere livet og forholde seg prøvende og 

nysgjerrig til omverdenen. Det handler om å kunne se seg selv som en viktig del av et større 

felleskap, der alle barn anerkjennes som enkeltindivider. Dette skjer gjennom læring, lek og omsorg, 

der alle barn er i dialog.  

Det pedagogiske arbeidet vårt har som utgangspunkt å hjelpe det enkelte barn i gang med en livslang 

læringsprosess.  Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn 

leker, lærer, i stell, måltid og påkledning. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit 

til seg selv og andre. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om 

barnas omsorg for hverandre. 

Leken har en sentral plass i barnehagen vår. Den skal bidra til trivsel og glede, og være et trygt sted 

for fellesskap og vennskap. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og 

språklig samhandling. Vi skal ha et inkluderende miljø der alle barn får delta i lek og få erfare glede i 

lek.  

Utelek. Barna skal oppleve at det er gøy å være ute uansett vær. Barna skal oppleve at de voksne 

synes det er artig å være sammen med dem. Barna skal lære ulike sanger og leker. De skal også bli 

kjent med naturen og de forskjellige årstidene, og få erfaring og kunnskap om dyr og planter. Barna 

skal oppleve vennskap og knytte relasjoner. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for 

livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er 

nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  

For å oppnå dette skal vi voksne: 

• Ha et samspill med barna som er preget av god omsorg og 

anerkjennelse. 

• Være tydelige og lydhøre voksne med vilje til samspill 

• Være der barna er. 

• Lage plan for hvem som er ansvarlig for aktiviteter ute. 

• Vektlegge den gode samtalen. 

• Bruke dialogmetoden «Det gode samspill» i hverdagen og 

på avdelingsmøtene. 

• Veilede barna.  

• Bruke rommet som den tredje pedagog.  Legge til rette for 

et godt leke- og læringsmiljø. 

• Skape gode relasjoner. 

• Bidra til nysgjerrighet og undring og lage spenning sammen 

med barna. 

• Bidra til å gi barna magiske øyeblikk. 

• Invitere til lek. 
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Barns medvirkning 

Barns medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og 

barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det 

skal gjøres. Å medvirke er ikke det samme som å bestemme, men at man har en reell innflytelse og 

blir hørt. Alle kan ikke bestemme alt, og medvirkning er derfor også en viktig del av å bli kjent med de 

demokratiske prinsipper. De får erfare at de er en del av et fellesskap, hvor avgjørelser blir tatt på 

ulike måter. Vi vil at barns synspunkter tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet, og på denne 

måten sikre at barna har innflytelse på egen hverdag. 

 

For å oppnå dette skal vi: 

• Ha observante og lydhøre voksne. 
Legge til rette for den gode samtale.  

• Vektlegge dialogmetoden «Det gode samspill» i hverdagen (Virksomhetsplan s. 8).  
Ha prosjektarbeid som tar utgangspunkt i det barna er opptatte av. 

• Oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. 

• Lytte til barnas ideer og forslag til hva de vil gjøre. Vi er åpne for å forandre planer og er 
spontane sammen med barna. 

• Ta barn på alvor. 
 

Barn kan!  

Det er viktig for oss at barna opplever mestring. Ved å gi barna mestringsfølelse, vil de utvikle 

selvstendighet og bli trygge på seg selv. Barnehagens fysiske miljø skal utformes på en slik måte at 

det fremmer barns utvikling.   

 

For å oppnå dette skal vi: 

• Ha anerkjennende voksne. 

• Støtte og oppmuntre barna til å prøve selv, ut fra deres alder og modenhet.  

• Oppfordre de eldste til å hjelpe de yngste. 

• Sørge for at rommets fysiske utforming skal være slik at det innbyr til lek. 

• Se til at møbler og annet inventar er i barnas høyde. Dette for at barna lettere skal klare 
ting selv. For eksempel klatre opp i stolene selv, nå lekene de vil leke med i hylla osv. 

• La barna klatre opp på stellebordet selv. Heve/senke stellebord på småbarn og trapp på 
store barn. 

• Tilrettelegge i garderoben, slik at de store barna klarer å henge opp klærne sine selv. 

• Legge til rette for at barn mestrer i ulike situasjoner. 
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Sosialt samspill 

Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. 

Fellesskapet i barnehagen er barnas kanskje viktigste 

læringsarena når det gjelder sosiale ferdigheter. Her skal 

de finne løsninger sammen, lytte og forstå andre, hevde 

egne meninger og uttrykke egne behov med trygghet. 

Barnehagen er en arena der barn i samspill med andre barn 

skaper sin egen læring gjennom sosialt samspill.   

 

Forebygging av mobbing 

FN`s barnekonvensjon omhandler blant annet barnets rett 

til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, 

beskyttelse og selvrealisering. Det pekes spesielt på utvikling av respekt for barnets personlighet, 

kulturelle identitet, språk og verdier. Mobbing kan hemme en slik utvikling. Stortinget har vedtatt 

egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø som gjelder 

fra 1. januar 2021. Både lov om barnehager og Rammeplanen utdyper barnehagepersonalets ansvar 

for å motvirke mobbing og rammeplanen legger vekt på språklig og sosial kompetanse som grunnlag 

for barns aktive deltakelse i fellesskapet. 

Sosial kompetanse må ses på som en viktig motvekt til mobbing. Barnehagen skal fremme likeverd, 

respekt for menneskeverdet og bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet.  

Vi i barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. Vi må sørge for positive 

handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester seg. Dette gjør vi 

ved å være tydelige på hva som er akseptabelt og ikke akseptable handlinger. Personalet skal være 

en pådriver og har en plikt til å gripe inn. VI må være en pådriver for inkluderende atferd ved å gå 

foran som gode eksempler i hverdagen, og støtte opp om barnas positive bidrag i barnegruppa. 

Langvarige eller gjentatte konflikter mellom barn kan være kilde til ekskludering fra lek og samvær. 

Personalet må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra, og gå aktivt inn for å løse 

konfliktene på et tidlig tidspunkt. Vi er opptatt av å gi barn tiltro til seg selv, sine meninger og 

holdninger. At de ikke bare følger strømmen, men tør å stå fram og si: «Dette vil jeg ikke være med 

på.» Vi arbeider kontinuerlig med dette tema også gjennom veiledning i personalgruppen. Vi viser til 

veilederen «Barns trivsel-voksnes ansvar.»  

Det er viktig for oss at barn lærer å forholde seg til andre på en positiv måte. Vi vil at alle barna skal 
oppleve et varmt og inkluderende sosialt miljø, få et positivt selvbilde og bli trygge på seg selv. 
 

Studentbarnehagene har utarbeidet en egen strategiplan mot mobbing som er en del av barnehagens 

internkontrollsystem. 
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For å oppnå dette skal vi: 

• Være omsorgsfulle, tydelige og anerkjennende voksne.  

• Vektlegge dialogmetoden Det gode samspill i hverdagen (viser til vår Virksomhetsplan s. 8). 

• Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppas sosiale ferdigheter. 

• Ha voksne som veileder i alle hverdagssituasjoner. 

• Bruke programmene «Start» og «Småsteg».  

• Fremme leken og utvikle det sosiale samspillet ved å være aktive voksne som er til stede, 

deltakende og gode støtte spillere. 

• Etablere gode relasjoner til barna og være etiske rollemodeller. 

• Utvikle barnas sosiale ferdigheter. 

• Utvikle barnas språk og kommunikasjon. 

• Samarbeide med barnas hjem. 

• Organisere lekegrupper. 

• Gjennomføre barnesamtaler med barn over 3 år. 

• Gjennomføre aktiviteter knyttet til tema vennskap. 

• Behandle barn og voksne med respekt. 

• Snakke positivt om andre. 

• Anerkjenne barnas følelser og ønsker. 

• Oppfordre barna til å si ifra hvis de selv eller andre blir utsatt for krenkelser. 

Start og Småsteg er begge pedagogisk materiell vi bruker i arbeidet med å utvikle barns sosiale og 

emosjonelle kompetanse. Start er beregnet på barn fra 1-3 år, og Småsteg er beregnet på barn i 

alderen 4-5 år. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig, og gir barnet mulighet til å ha et 

positivt samspill med omverden gjennom å forstå følelser og relasjoner. 

 

Prosjekt/-temaarbeid 

Som et ledd i økt fokus på barns medvirkning, jobber vi prosjektbasert. Et prosjektarbeid er ofte 

knyttet til et arbeid med et tema eller fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, 

fordypning og forståelse. Når vi starter med et prosjekt, tar vi utgangspunkt i barnas ønsker og 

interesser. Underveis i prosjektet, må vi ta oss god tid med tilbakeblikk og gjentakelser. Vi må være 

lydhøre for hva barna er opptatt av, og gi de muligheten til å forme veien videre i prosjektet. Det vil 

uansett alltid være de voksne som er ansvarlige for fremdriften. Hvor lang tid prosjektet varer, vet vi 

ikke når vi starter. Det kan variere fra ei uke til flere måneder. Prosjektarbeid er også et 

prosessorientert arbeid som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom barna og temaet 

eller fenomenet barna er opptatt av. Det er en nær sammenheng mellom de voksnes og barnas 

handlinger og læring, og disse er gjensidig avhengig av hverandre. Pedagogisk dokumentasjon er en 

stor og viktig del av prosjektarbeidet. Vi tar bilder underveis, både av prosessen og produkter. Barna 

er selv aktive i prosessen. Denne dokumentasjonen, i tillegg til eventuell fakta tekst om temaet, 

henges opp på avdelingen (viser til pedagogisk dokumentasjon s. 7 i Virksomhetsplan). 
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Barnehagens digitale praksis  

Med ny rammeplan har barnehagen fått en tydeligere oppgave. Alle barnehager skal ha en digital 

praksis for å skape et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Personalet skal gjennom å bruke 

digitale verktøy som PC og nettbrett sammen med barna, være med på å ruste de for framtiden. Når 

vi tar i bruk digitale verktøy sammen med barna, er det fordi vi ønsker å bidra til kreativ tenkning, til 

læring, til forskning og som et oppslagsverk. Vårt mål er å lære barna å omgås disse verktøyene med 

omhu. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og ivareta barnas personvern, og bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier (Jfr. Rammeplan for barnehage). 

 

Tilvenningsperiode 

Det er en stor overgang for både barn og foreldre når barnet begynner i barnehagen. Derfor er det 

viktig at vi har gode og trygge rammer for at overgangen til barnehage skal bli så god som mulig. Å ha 

en fast voksen å forholde seg til den første tiden i barnehagen (kontaktperson), kan være en god 

støtte for både barn og foreldre. En langsom og trygg tilnærming til de ansatte forutsetter et nært 

samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet er trygge 

på de ansatte. Foreldre og personalet blir enige om hvor lenge barnet kan være i barnehagen de 

første dagene. En oppstartsamtale er grunnleggende for at foreldrene og barnehagen sammen kan 

skape et så godt tilbud som mulig for barnet. Målet for oppstartsamtalen er å utveksle viktig 

informasjon og å bli bedre kjent. Er mor og far trygge på barnehagen og har tillit til de ansatte, 

påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt. 

 

Overgang småbarnsavdeling til storavdeling 

I Soria Moria studentbarnehage begynner flere av barna på storavdeling fra de er rundt 2 år. Alle 

storavdelingene jobber med det samme satsningsområdet, men har ulike prosjekter/-tema. De har 

likevel de samme rutinene i hverdagen. I forkant av en overgang, får barna være på besøk, dra på tur 

og spise på avdelingen de skal begynne på. Dette er noe personalet samarbeider om. Barn som 

trenger ekstra trygghet har med personal fra den avdelingen de er på i denne overgangsfasen. 
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Førskolegruppa 

Det siste året i barnehagen er barna med i førskolegruppa. Antall barn i førskolegruppa, varierer fra 

år til år. De voksne som deltar i førskolegruppa tilpasses derfor etter antall barn. Ved behov deltar 

flere voksne i førskolegruppa f.eks. ved ulike utflukter og turer. 

Det å være førskolebarn, skal føles spesielt! De får mange spennende opplevelser, og det skal være 

stas å være størst i barnehagen! Vi skal gi førskolebarna passende utfordringer, og skape glede og 

forventning til skolestart! 

Ansvarslæring og selvstendighetstrening er sentrale områder som vektlegges det siste året i 

barnehagen. Det jobbes med å kunne ta ansvar for bl.a. egen sekk på tur, kle av/på seg, gå på do 

alene, snakke og lytte til andre i ei gruppe. I tillegg jobber vi med språklige aktiviteter, begrepslæring 

og tallbegrep. Hver torsdag kl. 10 møtes førskolebarna fra Teskjekjerringa, Askeladden og Tyrihans til 

fellestur/aktivitet. Her gjennomføres blant annet trafikkopplæring, en overnattingstur og utflukter 

med blant annet besøk på brannstasjonen. Aktivitetsplan for førskolegruppa legges ut på Mykid.  

 

Kulturelt mangfold  

Mangfold skal være en del av barnehagens ordinære virksomhet og det preger barn og voksne i 

barnehagen hver dag.  

Lov om barnehage (2006) og Rammeplan for barnehagen (KD, 2017) gir føringer om hvordan ansatte 

i barnehagen skal forholde seg til språklig, kulturelt og religiøst mangfold. 

I vår barnehage ønsker vi: 

• At barna får utvikle morsmålet sitt. 

• At barna skal utvikle respekt for og forståelse for det som er annerledes. 

• At barna opplever mangfold som en ressurs. 

• At barnehagen skal fremme inkludering og et flerkulturelt fellesskap. 

• At barnehagen skal forebygge rasisme og fremme toleranse. 

• Å snakke om viktige merkedager til alle kulturer i barnehagen vår. 

• At alle flagg som representerer de ulike landene, skal vises i barnehagen. 

• At enkle ord som hei og ha det, skal synliggjøres på de ulike språkene. 

I barnehagen er det kvaliteten på samspillet, leken, omsorgen og læringen som er avgjørende for det 

enkelte barnet og familiene deres. Barna skal møtes med respekt fra de voksne og fra barna og på 

denne måten trives de og utvikler seg i en positiv retning når de er i barnehagen. Alle vil bli oppfattet 

på den måten at andre viser interesse for hvem du er. Dette er mye av grunnen til at det kulturelle 

mangfoldet i barnehagen er så viktig. På de felles arenaene må de voksne sørge for at alle møter noe 

de er kjent med og føler som sitt. 
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Samisk kultur i barnehagen 

Samisk kultur i barnehagen handler om å formidle vår kulturarv til barna. Barnehagen skal bidra til at 

barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og har sin egen kultur og eget språk. Barn 

med samisk bakgrunn får tilpasset sin hverdag i barnehagen, for eksempel ved bruk av samiske 

bøker, eventyr, sanger og spill. 

I januar og fram til samefolkets dag 6. februar har vi eget prosjekt om samisk kultur. Vi har utstilling, 

lager samisk kunst og joiker/lytter til joik. På selve dagen markerer vi med samisk flagg. Vi kaster 

lasso og setter opp lavvo. Vi tenner også opp i grillstua der vi forteller samiske eventyr.  

 

FN dagen 

Som et ledd i vårt arbeid med de grunnleggende verdier som nestekjærlighet og solidaritet, markerer 

vi dagen 24. oktober. Vi skal medvirke til at barna utvikler toleranse og interesse for andre kulturer 

og land. Soria Moria studentbarnehage er solsikkefadder for en SOS-barneby. I måneden før FN-

dagen jobber vi med dette som prosjekt. Barna lager ulike produkter/kunstverk. Det er frivillig om 

dere i denne sammenhengen ønsker å bidra med noen kroner. Disse pengene gir vi videre til SOS 

barnebyer.   

 

Bærekraftig utvikling 

Definisjon: «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, 

uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine».  

I Rammeplanen s. 10, står det at barna skal lære å ta vare på 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. 

Barna skal møte naturen som en viktig forutsetning for liv, mat og helse. Dette innebærer at barn får 

anledning til å utvikle kunnskap om, respekt for og være i samspill med både medmennesker og 

natur. Barns sosiale verden er også bærekraftig gjennom å erfare vennskap, gjennom å erfare og bli 

respektert, gjennom å få en grunnleggende følelse av å ha betydning i et sosialt fellesskap. 
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Hvordan jobbe med bærekraftig utvikling i vår barnehage? 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter har barnehagen mulighet til og et ansvar for å 

legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, samt en begynnende forståelse for bærekraftig 

utvikling. Arbeidet med bærekraftig utvikling skjer gjennom alle fagområder. 

Tiltak vi vil jobbe med:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Kildesortering (og lære om hva som skjer med avfallet når vi kaster det).        

• Bevissthet på inneklima (støy, luft, lys og renhold).                                                                       

• Ta vare på det vi har, leker osv. 

• Et trykk med såpe for håndvask og bruke et tørkepapir etter håndvask. 

• Stenge vannet etter håndvask / bruke vann med fornuft. 

• Markering av FN-dagen. 

• Eksperimentering med vann, vind og sola. 

• Lære om planter og dyr som er vanlige i landet vårt. 

• Kompostering (lære om prosessen fra matavfall til kompost og til ny jord). 

• Sunt kosthold. 

• Lære hvor maten kommer fra.          

 

Foreldresamarbeid 

Et godt samarbeid med foreldrene er noe vi ser på som en viktig del i vårt arbeid. Vi vektlegger 

tilstedeværelse, forståelse og en god dialog. Vi ønsker et godt samarbeid som er basert på tillit, 

respekt og åpenhet, der begge parter kan informere hverandre om forventinger vi har til hverandre. 

Detter samarbeidet er en forutsetning for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til å møte 

barnets behov og utvikling på best mulig måte. 

Vi synes det er en viktig del av jobben vår, å kunne informere om barnets hverdag. God informasjon 

om hva barnet har gjort i barnehagen, legger blant annet opp til en god samtale om dette hjemme. 

Dersom det er noe spesielt vi ønsker å informere om, ringer vi dere slik at vi slipper å stå og snakke 

over hodet på barna eller andre foresatte. 

Når barnet blir levert er det viktig at vi får informasjon om spesielle hendelser som kan påvirke 

barnets hverdag. Dersom vi får denne informasjonen fra dere, er det enklere for oss å forstå barnets 

atferd og vi kan bedre hjelpe barnet.                                                                                                                  

Vi gir tilbud om to foreldresamtaler i løpet av året. Føler noen behov for flere møter, kan dette 

avtales med pedagogisk leder. 

Annet hvert år gjennomfører samskipnaden en egen brukerundersøkelse. Vi oppfordrer alle 

foreldrene til å delta, slik at vi får viktig informasjon om hva dere foreldre er fornøyde med og mindre 

fornøyd med. Dette er med på å sikre kvaliteten og videre utvikling av barnehagen vår. Da vi 

gjennomfører vår brukerundersøkelse internt gjennom samskipnaden, har vi fram til nå ikke deltatt i 

den nasjonale undersøkelsen. 
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Samarbeidsutvalget 

Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg. Dette skal være et rådgivende, kontaktskapende 

og samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre / foresatte og ansatte i 

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta 

samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene og diskutere barnehagens ideelle grunnlag.                               

Samarbeidsutvalget skal, i samme grad som den fastsetter årsplanen, også være med på å vurdere 

den. På den måten blir alle brukere av barnehagen med i vurderingsarbeidet.                                                        

Det gjennomføres valg av representanter til samarbeidsutvalget hver høst. Oversikt over 

representanter og kontaktinformasjon til sittende samarbeidsutvalg er å finne på Mykid, fast på 

oppslagstavlen. 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering  

Fem fagdager i året legger føringer for fagutvikling og planlegging i barnehagen. Årsplan utgjør 

grunnlaget for planleggingen. Alle avdelingene skriver ukeplan på Mykid. 

Observasjon er en viktig forutsetning for arbeidet vi gjør i barnehagen. Dette dreier seg om 

systematisk å samle viten om barnet, barnegruppa, personalet og samspillet mellom disse. Dette skal 

gjøres for å sikre det enkeltes barns trivsel og utvikling. Årsplanarbeidet, både i forhold til 

planlegging, innhold og vurdering, skal bygge på bevisst observasjon for å legge forholdene best 

mulig til rette i forhold til det overordnede målet, det enkelte barns trivsel og utvikling. 

Den pedagogiske dokumentasjonen i barnehagen skal fungere som et verktøy for å se hvordan barn 

lærer. Dokumentasjonen er med på å synliggjøre barns tanker, teorier og kunnskap og den synliggjør 

på samme måte personalets praksis. I tillegg fungerer dokumentasjonen som en mulighet for 

foreldrene til å få et innblikk i barnehagens hverdag.  

Det vurderes på avdelingsmøter, ledermøter og foreldresamtaler. Hensikten med vurderingen er å bli 

mer bevisst, tydeligere se hva vi har oppnådd og hva vi må jobbe videre med (jmf. s. 7 i 

Virksomhetsplan). Eventuelle justeringer av planer skjer også fra dag til dag ut fra vekslende 

forutsetninger. På personalmøtene, en gang i måneden, kan vi bl.a. vurdere gjennomføringen av 

felles planer og målsettinger for hele barnehagen. Evaluering/vurdering gjøres systematisk på 

avdelingene, for å tydeligere se hva vi har oppnådd.                                                                                                           

Brukerundersøkelser er viktige bidrag i vurderingsarbeidet.            

. 
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Barnehagens fagområder 

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN (Leses nedenfra og opp): 

Rammeplanen sier at barnehagen skal 
bidra til at barn:  
 

• Uttrykker sine følelser, 
tanker, meninger og 
erfaringer på ulike måter  

• Bruker språk til å skape 
relasjoner, delta i lek og som 
redskap til å løse konflikter  

• Videreutvikler sin 
begrepsforståelse og bruker 
et variert ordforråd  

• Leker, improviserer og 
eksperimenterer med rim, 
rytme og lyder og ord  

• Møter et mangfold av 
eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer  

• Opplever spenning og glede 
ved høytlesning, fortelling, 
sang og samtale  

• Utforske og gjør seg 
erfaringer med ulike 
skriftspråksuttrykk, som 
lekeskrift, tegning og 
bokstaver, gjennom lese- og 
skriveaktiviteter  

 

 Kommunikasjon, språk og tekst  
 

• Utforske og gjør seg erfaringer med ulike 
skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning 
og bokstaver, gjennom lese- og 
skriveaktiviteter  

• Stavelsesdeling  

• Fonologi  

• Lese bøker med mer tekst  

• Se at voksne bruker skriftspråk  

• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, 
støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 
identiteter og fremme mangfold i 
kommunikasjon, språk og andre 
uttrykksformer. 

• Turer til biblioteket  

• Lytteleker  

• Samtale om opplevelser, tanker og følelser  

• Lese bøker med bilder og lite tekst, samtale 
om bildene  

• Spille brettspill  

• Ha alfabetet synlig i barnehagen  

• Bruke språket bevisst i alle situasjoner  

• Lære enkle ord  

• Vi setter ord på barnas gryende 
kommunikasjonsferdigheter og deres 
handlinger  

• Vi setter ord på følelsene barna viser oss 
med kroppsspråket sitt  

• Bevisste språkmodeller  

• Lek med språket og flanellograf til støtte i 
fortellinger og eventyr  

• Lek med lyd: oppmuntre barna til å fabulere 
og leke med språk, lyd, rim og rytme.  

• Bruke pekebøker  

• Benevning av begreper i alle situasjoner  

• Kjenne til eget og andres navn 

• Legge til rette for samhandling 

• Bekrefte og anerkjenne barnas uttrykk og 
signaler, verbalt og nonverbalt 
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Rammeplanen sier at barnehagen 
skal bidra til at barn:  
 

• Opplever og utforsker 
naturen, og naturens 
mangfold  

• Får glede av å ferdes i 
naturen og får 
grunnleggende innsikt i 
natur, miljøvern og 
samspillet i naturen.  

• Oppleve, utforske og 
eksperimentere med 
naturfenomener og fysiske 
lover  

• Får kunnskap om dyr og 
dyreliv 

• Lage konstruksjoner av ulike 
materialer og utforske 
muligheter som ligger i 
redskaper og teknologi  

• Få kjennskap til menneskets 
livssyklus  

 
 

 Natur, miljø og teknologi  
 

• Samtale om naturen og verdensrommet, og 
hva de ulike fenomenene betyr for 
hverandre  

• Begynnende forståelse for begrepet 
bærekraftig utvikling og miljøvern 

• Kunne kle seg etter været 

• Vise respekt for naturen, og ta vare på den  

• Ukentlige turer med egen sekk  

• Turer i nærmiljøet, hvor vi undrer oss over 
det som skjer i naturen 

• Reise med kollektiv transport  

• Lage mat på bål eller primus  

• Plante frø, se nytt liv spire  

• Samle og bruke naturmateriale  

• Begynnende erfaring med digitale verktøy 

• Se på skiftninger i naturen  

• Positive friluftsopplevelser  

• Bøker om dyr og vekster  

• Bygge med klosser, duplo etc.  

• Utforske og eksperimentere med barna 

• Leke med vann, snø og is 

 

 

Rammeplan sier at barnehagen skal 
bidra til at barna:  
 

• Oppmuntres til å medvirke i 
egen hverdag og utvikle tillit 
til deltagelse i samfunnet  

• Erfare at alle får utfordringer 
og like muligheter til 
deltagelse i samfunnet 

• Blir kjent med lokalhistorie og 
lokale tradisjoner  

• Blir kjent med ulike 
tradisjoner, levesett og 
familieformer  

• Blir kjent med at samene er 
Norges urfolk, og får 
kjennskap til samisk kultur  

• Får kjennskap til nasjonale 
minoriteter   

 Nærmiljø og samfunn  
 

• Besøke museum Nord  

• Besøke bedrifter, andre barnehager, skoler  

• Trafikkopplæring  

• Erfare at alle er viktige for fellesskapet 

• Erfare at egne handlinger kan påvirke andre 

• Kjennskap til å være fadder for en SOS-
barneby  

• Delta på ulike forestillinger og 
arrangementer i forbindelse med 
vinterfestuka  

• På våren rydder vi og plukker søppel rundt 
barnehagen  

• Markere samenes nasjonaldag med, kultur, 
aktiviteter og historie 6.februar  

• Prosjektarbeid  

• Markere FN-dagen  

• Vinterfestuke  

• Kjønnsnøytralt likestilt pedagogisk arbeid  

• Bli kjent med barnehagens nærområde 

• Barna har egen bok om seg selv og sin 
familie  
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 Rammeplan sier at barnehagen skal 
bidra til at barna:  
 

• Oppdager og undere seg over 
matematisk sammenhenger  

• Utvikler forståelse for 
grunnleggende matematiske 
begreper  

• Leker og eksperimenterer 
med tall, mengde og telling og 
får erfaring med ulike måter å 
uttrykke dette på  

• Erfare størrelser i sine 
omgivelser og sammenligner 
disse  

• Bruker kroppen og sansene 
for å utvikle romforståelse  

• Undersøker og gjenkjenner 
egenskaper ved former og 
sorterer dem på forskjellige 
måter  

• Undersøker og får erfaring 
med løsning av matematiske 
problemer og opplever 
matematikkglede  

 Antall, rom og form  
 

• Erfaring med ulike mål, 
måleenheter/redskaper og fundere rundt 
avstand, vekt og volum, tid 

• Tilgang til spill, klosser, tellemateriell  

• Tilgang til materiell som gir erfaringer med 
klassifisering, ordning, sortering og 
sammenligning  

• Utforske, oppdage og skape ulike former og 
mønstre  

• Alt av leker og materiell har sin plass 

• Bevisste voksne som bruker matematiske 
begreper  

• Kategorisering og rydding  

• Konstruksjonslek  

• Telling  

• Leker med rytmer  

• Bruke Numicon  

• Lek med tall og telling  

• Møte med ulike former gjennom puslespill, 
puttekasser og klosser  

• Sang, regler og eventyr med tall  

• Tall, former og bokstaver henger synlig på 
avdelingen   
 

 

Rammeplan sier at barnehagen skal bidra 
til at barna:  
 

• Får kjennskap til grunnleggende 
verdier i kristen og humanistisk 
arv og tradisjoner  

• blir kjent med religioner og 
livssyn som er representert i 
barnehagen  

• Utforsker og undrer seg over 
eksistensielle, etiske og 
filosofiske spørsmål   

• Får en forståelse for at det 
finnes mange ulike måter å 
forstå ting på og leve sammen 
på  

• Får kjennskap til, forstår og 
reflekterer over grunnleggende 
normer og verdier  

• Utvikler interesse og respekt for 
hverandre og forstår verdien av 
likheter og ulikheter i et 
fellesskap 

• Utvikle barnas toleranse, 
interesse og respekt for 
hverandre og for mennesker 
med ulik kulturell tilhørighet 
 

 Etikk, religion og filosofi 
• Snakke om ulikheter i samfunnet vårt og at 

vi alle mennesker er like mye verd selv om 
vi er forskjellige 

• Markere FN-dagen. Solidaritetsprosjekt 

• SOS-barneby fadder 

• Markere ulike merkedager fra andre land 
(der vi har barn som kommer fra disse 
landene) 

• Lytte og undre 

• Utvikle barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre og for mennesker 
med ulik kulturell tilhørighet og vise 
respekt for det 

• Markere høytider/tradisjoner 

• Snakke om følelser og om hvordan vi er 
mot hverandre 

• Begynnende erfaring med normer og 
verdier, sette rammer og veiledning 

• Skape rom for refleksjoner, undring og 
gode samtaler 

• Oppleve å bli sett, hørt og forstått 

• Empati, det å være god mot andre, og 
begrepene lei seg, glad og sint 

• Skape gode verdier og holdninger 
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Rammeplan sier at barnehagen skal 
bidra til at barna:  
 

• Opplever trivsel, glede og 
mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og 
ute, året rundt  

• Blir kjent med egne behov, får 
kjennskap til 
menneskekroppen og utvikler 
gode vaner for hygiene og et 
variert kosthold  

• Videreutvikler motoriske 
ferdigheter, 
kroppsbeherskelse og 
koordinasjon og fysiske 
egenskaper  

• Opplever å vurdere og mestre 
risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer  

• Blir trygge på egen kropp, får 
en positiv oppfatning av seg 
selv og blir kjent med egne 
følelser  

• Setter grenser for egen kropp 
og respekterer andres grenser  

• Får innsikt i maten 
opprinnelse, produksjon av 
matvarer og veien fra mat til 
måltid  

 

 Kropp, bevegelse, mat og helse  
 

• Kroppen er min  

• Lengre turer  

• Klatrehall  

• Finmotoriske aktiviteter  

• Turer i nærmiljøet  

• Øve på å balansere, løpe og hoppe og sykle  

• Korte turer i nærmiljøet i varierte terreng  

• Gymsal, buldrerom  

• Være ute i all slags vær 

• Tørre å smake på ny og ukjent mat 

• Øve på å kle av/på seg  

• Øve på å klatre  

• Øve på å krype over/under  

• Bruke pekebøker og bevegelsessanger som 
benevner de ulike kroppsdelene  

• Fremme gode matvaner  

• Hvilestund 

• Drikke og spise selv. Bruke måltidet som et 
utgangspunkt for en god dialog  

• Vaske hender før mat og etter do-besøk  

• Kreativ lek  

• Aktiv bruk av kroppen 
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Rammeplanen sier at barnehagen skal 
bidra til at barna  
 

• Ha tilgang til ting, rom og 
materialer som støtter opp 
om deres og andres 
kunstneriske og kulturelle 
uttrykk  

• Tar i bruk fantasi, kreativ 
tenkning og skaperglede, slik 
at de utvikler varierte 
uttrykksformer  

• Bearbeider inntrykk og 
følelser i møte med kunst, 
kultur og estetikk gjennom 
skapende virksomhet ute og 
inne  

• Bruke ulike teknikker, 
materialer, verktøy og 
teknologi til å uttrykke seg 
estetisk møte et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle- og 
kulturopplevelser sammen 
med andre  

• Opplever glede og stolthet 
over egen kulturell tilhørighet  

 

 Kunst, kultur og kreativitet  
 

• Få prøve seg i snekkerboden  

• Få kjennskap til ulike digitale verktøy 

• Bli kjent med lokal kultur  

• Få kjennskap til historiske plasser i nærmiljøet  

• Bli kjent med lokal kultur og VU  

• Dramatisere/kle seg ut for hverandre  

• Barna får uttrykke seg på sin egen måte. 
Utprøve, undersøke og eksperimentere  

• Formidling av historie/fortelling/film  

• Fellessamlinger for hele barnehagen  

• Samedagen 6.februar (lytte til joik)  

• Felles solidaritetsprosjekt i oktober à FN-dagen  

• Turer til biblioteket  

• Eventyrstund  

• Karneval  

• Lucia, grøtfest  

• Sommerfest 

• Musikk, bevegelse og sang/sangleker  

• Få prøve rytmeinstrumenter  

• Rim og regler  

• Lytte, bevege seg til musikk og lage lyder  

• Ha tilgang til bøker (bilde og pekebøker)  

• Bygge med ulike klosser tog, bilder, håndduker, 
kjøkkenlek etc.  

• Delta i enkle sangleker med voksne 

• Begynnende utvikling av fantasi og skaperglede 

• Gjennom sansene skal barna få erfare og ha 
tilgang til å utforske ulike formingsmateriell, 
både inne og ute  

• Lytte og lage lyder  
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Avdelingsoversikt 

Styrer: Anita Grimeland (for tiden sykemeldt)                          Konstituert styrer: Linda Mentzoni Olsen 

Avdelinger Pedagogisk leder / Barnehagelærer Pedagogiske medarbeidere     

Tommeliten 0-2 år        

9 plasser 

 

Tina Skarsfjord Kristiansen   

tina.kristiansen@samskipnaden.no         
Pedagogisk leder    

Lill Eva Iversen, BUA            

Eirin Martinussen                                              

Reveenka 0-2 år              

9 plasser 

 

Rita Skarsfjord Kristiansen   

rita.s.kristiansen@samskipnaden.no       
Pedagogisk leder / stedfortreder for styrer 

Anita Simonsen, BUA                  

Celin Yavuz, BUA                                                         

Tyrihans 2-6 år             

18 plasser 

 

Line Dypvik Kristiansen    

line.d.kristiansen@samskipnaden.no        
Pedagogisk leder 

Andrine Andreassen, BUA        

Lill Randi Gaarden                  

Pål Johnsen Aas     

Askeladden 2-6 år       

18 plasser 

 

Ina Bjarkøy Larssen   

ina.b.larssen@samskipnaden.no  
Pedagogisk leder      

Sunniva Hansen Juliussen   

sunniva.h.juliussen@samskipnaden.no  
Barnehagelærer 

Heidi Joakimsen                    

Aksel Pedersen 

Teskjekjerringa 2-6 år  

18 plasser 

 

Maria Oftedal   

maria.oftedal@samskipnaden.no                
Pedagogisk leder 

 

Jekaterina Okonesnikova BUA 

Micael Jacobsen       

BUA = Barne -og ungdomsarbeider) 

Aktuelle telefonnummer og nettadresser                              
Studentsamskipnaden i Narvik: 76 96 20 00 http://samskipnaden.no/                                                                  

Spørsmål vedrørende barnehageavgift: 76 96 20 02 marita.k.vang@samskipnaden.no 

Vikarer                                                                                                                                            
Roy Espen Olsen                                                                                                                                                    

Nora Nordmark Jenssen                                                                                                                                                     

Wilma Steinhaug                                                                                                                                                                                                            

Renholder                                                                                                                 
Wenche Melkersen 

Planleggingsdager  

➢ Torsdag 14. oktober (tidspunkt for de resterende planleggingsdagene kommer til høsten). 
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