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1.0 Innledning. 

 

I følge rammeplan for barnehager (2011) skal alle barnehager utarbeide en årsplan. 

Barnehagens planer ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og 

barns oppvekstmiljø. Den skal synliggjøre barns læring og opplevelser i barnehagehverdagen, 

og den skal ivareta organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for personalet. Barnehagen 

kan selv velge å utforme planer for kortere perioder. 

Årsplanens funksjoner er blant annet at den skal være et arbeidsredskap for personalet for å 

styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrene 

og deres mulighet til å kunne påvirke innholdet vi har i barnehagen. Det er også et grunnlag 

for kommunens tilsyn med barnehagene. I tillegg gir årsplanen informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen, andre samarbeidspartnere og til eventuelt 

andre interesserte. 

 

2.0 Formelle rammer og forutsetninger 
 

2.1 Virksomhetsplan for Kvaløya barnehager 

Kvaløya barnehager har en egen virksomhetsplan. Den er langsiktig, og beskriver våre 

verdier, overordnede mål, satsningsområder og forutsetninger tilknyttet innhold og planarbeid 

i barnehagene.  

2.2 Barnehagens omdømmeplattform 

Kvaløya barnehager har utarbeidet en felles omdømmeplattform som gjelder for hele enheten. 

Den sier noe om hva vi legger vekt på i forhold til kvalitet, involvering og informasjon. 

Kvaløysletta barnehage har i rammen av den overordnede planen utarbeidet en egen 

omdømmeplattform. 

2.3 Menneskelige forutsetninger 

Kvaløysletta barnehage eies og drives av Tromsø kommune. Barnehagen er en del av enheten 

Kvaløya barnehager, som består av 5 barnehager.  

Personalet i barnehagen består for tiden av 13 faste ansatte, til sammen 13 årsverk.               

Det er 100 % pedagogisk leder og 200 % assistent på hver avdeling.  

Barnehagen har for tiden 50 % støtteressurs. Dette kan variere fra år til år.  

Kvaløya barnehager har en samarbeidsavtale med UiT- Norges arktiske universitet, om å være 

øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen. Det betyr at vi i perioder av året kan ha 

studenter i barnehagen. Vi kan også ha elever / studenter fra andre linjer / institusjoner i 

kortere eller lengre perioder.  
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Barnehagen har kokkeressurs og vi tilbyr varm lunsj 2 dager i uken. 

Pr. 01.01.16 har vi 50 barn fordelt på 4 avdelinger: Kvitungan (9 barn i alderen 1-3 år), 

Blekkspruten (9 barn i alderen 1-3 år), Korallan (14 barn i alderen 2-4 år) og Sjøstjerna (18 

barn i alderen 4-6 år).  

Alle avdelingene samarbeider på tvers gjennom felles aktiviteter, lek på tvers av alder og 

organisering av personale. Vi ser på huset som en helhet i forhold til både ressurser og 

utfordringer. Alle barna skal føle tilhørighet i hele barnehagen, selv om de har base på en 

avdeling. 

Enheten ledes av en enhetsleder og har, i samarbeid med enhetens 5 fagledere, det 

overordnede personalmessige, faglige og administrative ansvar for enheten. Enhetsleder og 

fagansvarlige utgjør dermed enhetens lederteam. 

Fagleder og pedagogiske ledere utgjør den enkelte barnehagens lederteam. Lederteamet har 

ansvaret for den helhetlige daglige og pedagogiske drift av barnehagen, og skal sørge for at 

barnehagens oppgaver blir løst på best måte. Barnehagens lederteam har ansvar for at 

ressurser disponeres på beste måte for hele barnehagen. 

2.4 Beliggenhet og nærmiljø 

Barnehagen ligger nært skogen sentralt på Kvaløysletta. Rett utenfor gjerdet har vi 

fotballbane, lysløype, akebakker og flotte skogsområder. Vi benytter gapahukene som ligger 

ovenfor Ringselbakken og Turistforeningens gapahuk nord for barnehagen. Barnehagen ligger 

i gangavstand til fjæra.  

Vi ligger nært Selnes barneskole, og har andre barnehager i nærmiljøet som vi samarbeider 

med på ulike måter. Vi har også mulighet til å benytte gymsalen på Selnes skole. 

Det er god offentlig transport rett ved barnehagen, noe som gir oss muligheten til å benytte 

ulike tilbud som museer, teater og biblioteket i byen.  
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2.5 Fysiske forutsetninger ute og inne 

Barnehagen består av 4 avdelinger med lekerom, bad/toalett, garderobe og soveskur, felles 

kjøkken og personalfløy med administrasjon i midten. Vi har ikke noe fellesrom, så 

avdelingene og uteområdet blir benyttet til felles aktiviteter. 

Vi arbeider aktivt for å tilrettelegge det fysiske miljø ut fra barnas interesser og 

forutsetninger.  

Vi har formingsmateriell og leker tilpasset barnas alder på hver avdeling. I tillegg har vi 

material bod med formingsmateriell, og felles oppbevaring av bøker. Vi har en datamaskin på 

hver avdeling, samt fotoapparater. Barnehagens ansatte og barn har 2 iPads til felles bruk. 

Vi har et flott uteområde som gir mulighet for allsidig lek og aktiviteter. 

2.6 Barnehagens historie 

Barnehagen ble bygd i 1983 og var den første barnehagen som ble bygd i et nytt boligfelt på 

Kvaløysletta. Barnehagen ble bygd og drevet av Studentsamskipnaden i Tromsø fram til 

august 2007. Da ble barnehagen kommunal, og ble en del av enheten Kvaløya barnehager.  

3.0 Foreldresamarbeid  

Den viktigste kontakten mellom personalet og foreldrene er den daglige kontakten ved 

ankomst og henting. Det er viktig med gjensidig informasjon og en god tone mellom foreldre 

og personalet. Dette har stor betydning også for barna. Det at barna opplever en god 

atmosfære og et positivt samarbeid, er med på å skape trygghet og en god hverdag for barnet. 

Mål: 

 Barnehagen skal være et sted hvor foreldrene føler at det er trygt å levere sine barn. 

 Foreldrene skal oppleve at de har medvirkning på det arbeidet som skjer i barnehagen. 

 Barnehagen skal være et sted hvor også foreldrene trives. 

Arbeidsmåter: 

 Daglig kontakt ved ankomst og henting 

 Deltagelse på foreldremøter 

 Foreldresamtaler (2 ganger i året, ellers ved behov) 

 Samarbeidsutvalget (SU) og foreldreråd 

 Sosiale sammenkomster (kaffe, tradisjoner) 

 Brukerundersøkelser 

Kommunikasjon: 

 Vi formidler informasjon og beskjeder til foreldrene via e-post, og ved hjelp av 

månedsplaner, månedsbrev og informasjonstavle i garderoben. 
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4.0 Barnehagens visjon og målsetting 

4.1 Kvaløysletta barnehages visjon: 

 

«Leke og lære – artig å være» 

4.2 Målsetting: «Engasjerte voksne og medvirkende barn» 

Hovedmålet tar utgangspunkt i vår visjon, våre verdier og De utrolige årene. Vi vil ha fokus 

på voksenrollen og barns medvirkning. Måten vi voksne forholder oss til barna på, er 

avgjørende for hvor god kvaliteten blir på barnas hverdag.  

Vi skal være deltakende voksne som:  

 Veileder barna til å vokse som mennesker 

 Fremmer deres iboende evner og egenskaper 

 Styrker de i å ta egne valg 

 Etablerer trygghet på hvem de er 

4.3 Danning 

I henhold til Barnehageloven § 1 skal barnehagen i samarbeid med hjemmet ivareta barnas 

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

Danning er kontinuerlige prosesser som skjer i og med alle mennesker i et sosialt og kulturelt 

fellesskap. Danning i barnehagen handler om sette barna og barnehagens arbeid inn i en større 

sammenheng.  

Mål: 

 Alle skal være reflekterte og ansvarlige deltakere i de fellesskapene vi inngår i 

Arbeidsmåter: 

 Alle skal gi omsorg og trygghet 

 Gi barna mulighet til å medvirke og delta aktivt i hverdagen 

 Utfordre alle til å tenke og reflektere rundt seg selv, i samspill med andre 

 Se det enkelte barn og gi mulighet til utvikling, og egen tilhørighet i fellesskapet  

 Vi skal ha fokus på godt læringsmiljø 
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4.4 Barns medvirkning 

Å arbeide med barns medvirkning, handler ikke bare om å finne frem til bestemte metoder, 

men om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Det er samspillet mellom barn og 

voksen som er avgjørende for hvordan barns medvirkning synliggjøres. 

Det er viktig å ta barns alder og modenhet i betraktning i forhold til situasjon, valg og ansvar. 

Vi vil ha fokus både på barns rettigheter og forpliktelser. De har rett til omsorg, tilhørighet, 

utvikling og læring, og har samtidig en forpliktelse til å delta i et felleskap til det beste for seg 

selv og andre. Vi vil støtte barna slik at de kan leve seg inn i andres situasjon, og lære seg å ta 

hensyn til hverandre. 

I planlegging av barnehagens innhold skal vi bevisst ta utgangspunkt i barnas interesser, 

meninger og behov. Barna skal ikke inn og «bestemme alt», men skal oppleve å bli hørt og 

møtt med respekt. Barna skal erfare at deres stemme og meninger, både verbale og non-

verbale, blir tatt på alvor og har betydning for fellesskapet. 

Slik arbeider vi med barns medvirkning: 

 Vi møter barna med et åpent sinn og et ønske om å forstå deres intensjon. 

Være anerkjennende voksne som lytter til barna, tar på alvor, er interesserte og legger 

merke til både verbale og non-verbale uttrykk.  

Bruke bilder som støtter barnas kommunikasjon. Bilder og dokumentasjon i barnas 

høyde. Bruke bøker, lese, hjelpe barna å sette ord på det de ser. 

 

 Gir tid og rom for barns deltakelse i hverdagsaktiviteter  

Barna deltar i å dekke tralle, bord. Rydde av bord. Kjøkkenvakter. 

 Velge pålegg, mengde mat og smøre maten selv. 

Finne fram klær selv og være delaktige i på- og avkledning.  

 Være aktive deltakere i rutinene på badet. 

 

 Tilrettelegger fysisk miljø, slik at barna har muligheter til å velge aktiviteter på 

egenhånd.  

Utstyr og leker skal være tilgjengelig i barnas høyde ut fra alder og forutsetning. 

 

 Gir barna mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter 

ut fra deres forutsetninger. 

Vi bruker tankekart og bilder og har barnesamtaler. Vi gir barna valg ut fra situasjon, 

alder og modenhet. 

 

 Barna skal være aktive deltakere i samlingsstund. 

De skal få være med å lede, bestemme leker, aktiviteter og sanger. De kan få spesielle 

oppgaver i samlingen. 

 

 Tett og åpen dialog med foreldre om hva barnet er interessert i og hvilke behov barnet 

har. 
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4.5 De utrolige årene 

Fra høsten 2010 har barnehagen arbeidet med utviklingsprogrammet «De utrolige årene» 

(DUÅ) som dreier seg om hvordan vi kan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. 

Programmet er utviklet av Carolyn Webster Stratton, som har lang erfaring i arbeidet med 

forebygging og håndtering av atferdsvansker hos barn. Alle fast ansatte har fått eller får 

opplæring gjennom 6 heldagssamlinger med veiledning, oppgaver og praktiske øvelser 

mellom hver samling. Vi har fremdeles jevnlige veiledninger og repetisjonskurs fra 

sertifiserte veiledere fra RBUP og PPT som har fulgt oss siden vi startet.  

Målsettingen med programmet er å fremme emosjonell og følelsesmessig utvikling hos barn, 

og handler kortfattet om: 

 Relasjonsbygging: Vi skal ha en god relasjon til hvert enkelt barn som grunnlag for 

sosial og emosjonell utvikling 

 Gi oppmerksomhet, ros og oppmuntring: Vi skal ha fokus på det barnet mestrer for å 

styrke barnets selvbilde og sosiale kompetanse. Vi skal rose den atferden vi vil se mer 

av 

 Belønningsstrategier: Belønning i form av for eksempel positiv oppmerksomhet og ros 

kan være en motivasjonsfaktor for noen barn 

 Tydelige grenser, forutsigbare konsekvenser og ignorering bidrar til å redusere 

uønsket atferd 

 Å lære barna problemløsning og hvordan de kan takle konflikter 

 Å lære barna å gjenkjenne og utrykke følelser 

Barnehagens ansatte deltar i nettverksgrupper i samarbeid med andre barnehager i Tromsø 

som har gjennomført programmet DUÅ. Barnehagen har en plan for hvordan vi skal arbeide 

videre, og på hvilken måte nyansatte og vikarer skal få en innføring i «De utrolige årene». 

Du finner mer informasjon om «De utrolige årene» her: 

http://dua.uit.no/   

5.0 Barnehagens satsningsområder 

5.1 Strategiplan mot mobbing 

Tromsø kommune har vedtatt en felles strategiplan for skoler og barnehager mot mobbing. 

Innsatsen mot mobbing skal være en sentral del av hverdagen i hver enkelt barnehage. 

Implementeringen av strategiplan mot mobbing skal sees i et 3-års perspektiv, og vi skal 

jobber med den i enheten og i den enkelte barnehage. Vi ser på dette som et svært viktig 

arbeid og har derfor valgt å ha dette som et av våre satsningsområder. 

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/ 

Kvaløya barnehager har utarbeidet en lokal handlingsplan mot mobbing der barn, foreldre og 

ansatte er involvert. Den lokale handlingsplanen inneholder en plan for sosial kompetanse og 

et årshjul for aktiviteter som fremmer et godt læringsmiljø. Handlingsplanen legger 

grunnlaget for det videre arbeidet mot mobbing. 

http://dua.uit.no/
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
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http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3099112.1308.dyxwubtuxu/Handlingsplan+mot+

mobbing+og+for+styrking+av+sosial+kompetanse.+Kval%C3%B8ya+barnehager.pdf?force=

1&3& 

Mål: 

 «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot 

mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og 

handlinger verken fra andre barn, medelever, voksne eller lærere.» 

 

Arbeidsmåter:  

 Arbeide i tråd med strategier fra De utrolige årene 

 Arbeide med vennskap, relasjoner og sosial kompetanse. Kan knyttes opp mot ulike 

metodiske opplegg. F.eks. Kari Lamers «Du og jeg og vi to» og «Elle melle». 

 Barnesamtaler 

 Barnemøter 

 Lekegrupper 

 Vennskapsgrupper 

 Benytte oss av den digitale verktøykassen 

 Lese litteratur 

 Kompetanseheving i form av ulike kurs 

 Foreldresamtaler 

 Foreldremøter 

 

5.2 BTI- Bedre tverrfaglig innsats 

For å sikre tidlig innsats og et tverrfaglig samarbeid rundt barn som har behov for ekstra 

støtte og oppmerksomhet, har Tromsø kommune innført en samarbeidsmodell- «Bedre 

tverrfaglig innsats» (BTI). 

Samarbeidsmodellen representerer en struktur for hvordan vi arbeider for å sikre en 

helhetsorientert og tidlig innsats. 

Mål: 

 Sikre tidlig innsats og medansvar overfor barn det er bekymring for  

 Styrke det tverrfaglige samarbeidet og en helhetsorientert innsats ovenfor det enkelte 

barn 

 Fokus på tidlig involvering av foreldre  

 Alle ansatte skal være kjent med hvordan de går frem når de er bekymret for et barn 

 

Arbeidsmåter: 

 Gjøre oss kjent med verktøykassen og strukturen for BTI, å tilpasse interne rutiner for 

tverrfaglig samarbeid 

 Benytte lokalt ressursteam i barnehagen 

 Benytte ressursteam på enhetsnivå 

 

 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3099112.1308.dyxwubtuxu/Handlingsplan+mot+mobbing+og+for+styrking+av+sosial+kompetanse.+Kval%C3%B8ya+barnehager.pdf?force=1&3&
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3099112.1308.dyxwubtuxu/Handlingsplan+mot+mobbing+og+for+styrking+av+sosial+kompetanse.+Kval%C3%B8ya+barnehager.pdf?force=1&3&
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3099112.1308.dyxwubtuxu/Handlingsplan+mot+mobbing+og+for+styrking+av+sosial+kompetanse.+Kval%C3%B8ya+barnehager.pdf?force=1&3&
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5.3 Pedagogisk arbeid med gjenbruks- og naturmaterialer 

Mye av det vi i dag kaster eller kildesorterer hjemme og i barnehagen kan brukes om igjen. Vi 

ønsker å ha et større fokus på å se at enkelte ting vi kaster eller som bare blir liggende, kan 

samles på og brukes i barnehagen til å uttrykke seg kreativt. Barna skal selv kunne skape sine 

egne kunstverk ved egne valg og bruk av gjenbruksmateriell.  

Fokuset på gjenbruk er også valgt på bakgrunn av et miljøfokus. Vi vil bruke allerede 

tilgjengelige materialer som vi kan samle inn i barnehagen og hjemme i familiene, i tillegg til 

innsamling og bruk av naturmaterialer. På denne måten kan vi også begrense innkjøp av nytt 

materiale. 

Alt materiell som vi samler inn og benytter, skal sorteres og presenteres på en måte som 

innbyr til egne valg og kreativt bruk. Barna skal selv delta i sortering og systematisering. På 

denne måten får vi aktivt tatt i bruk fagområdet antall, rom og form. Vi knytter arbeidet med 

gjenbruk opp mot barnehagens hovedmål: «Engasjerte voksne og medvirkende barn».   

Utvalget av materialer kan være svært forskjellig. Det gjelder å se verdien av ulike materialer, 

men her er noen holdepunkter når vi skal samle inn: 

 Det må være en viss mengde av hver ting 

 Det må sorteres etter farge og fasong 

 Materialet bør være uten skrift på, slik at det ikke er ferdigdefinert hva det skal brukes 

til 

 Materialene skal være rene 

 Skal kunne brukes flere ganger 

 

Mål: 

 Innsamling, sortering og kreativt bruk av gjenbruksmateriell og naturmateriell 

 Ta vare på miljø ved gjenbruk 

 Lære ulike matematiske ferdigheter (antall, rom og form) 

 

Arbeidsmåter: 

 Barn, foreldre og ansatte samler inn materiell som kan gjenbrukes i barnehagen 

 Økt fokus på kildesortering 

 Barn og ansatte deltar i sortering og systematisering 

 Barna tilbys ulikt materiell til bruk i formingsaktiviteter 

 Bruke gjenbruksmateriell spesielt knyttet til fagområdet antall, rom og form 

 Bruke bilder og felles oppgaver som inspirasjon til lek og kreative aktiviteter  

 Lek og bruk av gjenbruksmateriell ute og inne  
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6.0 Innhold og arbeidsmåter 

6.1 Hverdagsaktiviteter  

Hverdagsaktivitetene skal være en arena for mange læringssituasjoner. Gjennom disse 

aktivitetene lærer barna noe om seg selv og andre, og utvikler selvbilde, selvstendighet, språk 

og motorikk. 

Mål:  

 Barna skal utvikle selvstendighet og tro på egen mestring 

 

Arbeidsmåter: 

 Legge til rette for barnas initiativ og deltakelse 

 Oppmuntre og motivere barna til å prøve selv 

 Gi barna utfordringer som de må strekke seg etter  

 Bruke tid til sosialt samspill 

 Voksne som er til stede og prøver å sette seg inn i barnas ståsted 

 

6.2 Lek 

Mål:  

 Barna skal oppleve glede, mestring, utvikling og vennskap gjennom lek 

 

Arbeidsmåter: 

 Vi skal legge til rette for variert lek, og sette av tid til leken 

 Leker og utstyr skal være tilgjengelig og tilpasset barnas interesser 

 Gjennom felles opplevelser skal vi gi inspirasjon til lek 

 Voksne skal være tilgjengelige, tilstede, deltakende og hjelpe der det trengs 

 Voksne skal vise interesse for det barna er opptatte av og bekrefte deres initiativ 

 Voksne skal delta i å videreføre tradisjoner og barnekultur 

 Barn som ikke mestrer lek sammen med andre, skal få hjelp fra voksne til å finne en 

mulighet og støtte for lek 
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6.3 Glede og humor 

Mål:  

 Alle skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag 

 

Arbeidsmåter: 

 Være positiv og imøtekommende 

 Se! Smil! Vær hyggelig! 

 Vise interesse og være åpen for glede og humørfylte ting 

 Tørre å prøve nye ting, ta initiativ, lov å feile 

 Gi av deg selv; vær engasjert, kreativ og hjelpsom 

 Finne på små og større aktiviteter og overraskelser i hverdagen 

 Enhver er ansvarlig for egen og andres trivsel og miljø i barnehagen 

 

       
 

6.4 Prosjekt- og temaarbeid  

«Barnehagen skal støtte barns nysgjerrig, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et 

godt grunnlag for livslang læring og danning. (..) Barns undring må møtes på en utfordrende 

og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i 

barnehagen.» (Rammeplanen s 33). 

 

Arbeidet skal gi barna mulighet til å fordype seg i et emne med utgangspunkt i deres 

interesser og forutsetninger. De voksne skal ha en anerkjennende væremåte, og gi støtte og 

utfordringer gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som kan fremme læring 

og barns medvirkning.  

Arbeidsmåter: 

 Ta utgangspunkt i noe som blir uttrykt, opplevd eller observert  

 Varierende tidsramme fra en dag til flere uker, måneder 

 Jobbe i grupper  

 Knytte arbeidet opp mot de 7 fagområdene i rammeplanen 

 Lage planer for arbeidet i samarbeid med barna 

 Voksne og barn skal dokumentere ved hjelp av digitale verktøy, bilder som vi har tatt 

selv eller hentet fra internett, tekster og barnas produkter 

 Barna inkluderer hverandre – deler opplevelser, forteller til hverandre, viser fram 

bilder 

 Personalet deler erfaringer for de andre ansatte på personalmøter, og gir rom for felles 

refleksjon 
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6.5 IKT i barnehagen 

I rammeplanen står det at barna i barnehagen bør "få oppleve at digitale verktøy kan være en 

kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap".  
 

Informasjons og kommunikasjonsteknologi, spesielt digitale redskaper som kamera og PC, 

kan være gode verktøy for å stimulere, inspirere og supplere læringsprosessen og kreative 

uttrykk.  I tillegg har IKT en sentral plass i dagens samfunn, og de fleste barna har kunnskap 

og erfaringer med IKT. Det er viktig at vi bruker den kunnskapen de innehar, for å støtte 

barnas utvikling og læring. 

Vi har ulike digitale verktøy i barnehagen som skal brukes målrettet og med en pedagogisk 

hensikt. 

 

Mål: 

 Vi skal styrke barnas kompetanse og medvirkning i bruk av digitale verktøy  

Barna skal ut fra sine forutsetninger: 

 Lære å bruke kamera, være med på utvelgelsen av bilder, skrive ut og henge opp 

 Få tilgang til datamaskin og IPad 

 Få et bevisst forhold til bruken av digitale verktøy 

Personalet skal: 

 Dokumentere opplevelser og samspill 

 Benytte kamera, pedagogiske spill og apper i samarbeid med barna 

 Jobbe med intern opplæring i bruk av digitalt verktøy 

 Øke fokuset på bruk av pc, IPad og kamera sammen med barna 

 Stimulere kommunikasjon og språkferdigheter hos barna gjennom bruk av digitale 

verktøy og dokumentasjon 

 Bevisstgjøring og refleksjonsarbeid rundt bruk av digitale verktøy og nettvett 
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6.6 Barnehagen som kulturarena og våre tradisjoner 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap» (Barnehageloven § 

2, Barnehagens innhold, 4.ledd) 

Vi skal ivareta arv og tradisjoner, men også fornye oss. Barnehagen skal sørge for en 

respektfull samhandling mellom ulike grupper og minoriteter, slik at barn lærer om 

hverandres kultur, og også skaper ny kultur sammen. 

Vi har mye god barnekultur i Norge som vi må ta vare på når det gjelder sang, musikk, 

litteratur og kreativ virksomhet. Det er «kultur av, med og for barn». Lek og aktivitet er en 

viktig del av barnekulturen, både den barna skaper selv, men også den vi har lært av andre. 

Gjennom mange år har vi i Kvaløysletta barnehage bygget opp gode tradisjoner som har 

betydning for barna. Mange av våre tradisjoner vektlegger samarbeid på tvers av avdelingene, 

og kan gi mulighet for at barn, foreldre og ansatte kan møtes om noe felles. Vi ønsker å 

formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom sang og musikk, litteratur og kreativ 

virksomhet. 
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Barnehagens tradisjoner 

Hva Dato (gjelder for 

2016)  

Datoer for 2017 

vil bli sendt ut på 

e-post i des.16. 

Hvordan 

Solfest 21.januar        Vi feirer at sola er tilbake på 

tradisjonelt vis med boller og kakao 

og felles sangsamling ute/inne. 

Tromsø internasjonale 

filmfestival (Tiff) 

Uke 3 Vi markerer filmfestivalen med film 

og popcorn i barnehagen. 

Samefolkets dag 

Samisk kultur 

Markeres5.februar 

Uke 5 

Vi setter av tid til å gjøre oss bedre 

kjent med samisk kultur. 

Karneval 17.februar Vi kler oss ut og har ”fest” i 

barnehagen hele dagen. 

Vinterbarnfestivalen Uke 14 Ulike vinteraktiviteter. Samarbeid 

med Selnes skole. 

Barnehagedagen 2016 

 

1.mars Barnehagedagen arrangeres for 

ellevte året på rad. Tema er 

språkutvikling og høytlesning. «Les 

høyt for oss». 

Påskefrokost / lunsj Mars Vi arrangerer frokost eller lunsj i 

barnehagen. 

17.mai 17.mai FAU har ansvar for å ta med 

barnehagens fane i 17.mai toget som 

går fra ungdomskolen til 

Slettatorget. 

Avslutningsarrangement i 

forhold til 6 åringene 

Mai/juni Avslutningsarrangement i forhold til 

ungene som skal begynne på skolen. 

høsten 2016. 
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Årstur 

 

Juni Tur i nærmiljøet, med grilling og 

aktiviteter arrangeres for barna i 

barnehagen. 

Tilvenning nye barn August/september Vi starter tilvenning for nye barn i 

august. 

Brannvernuke Uke 38  

 

Tema er brannvern. Vi bruker 

opplegg ”Eldar og Vanja” fra den 

norske brannvernforening. 

Nasjonal brannvernuke. 

Mørketidsfest 21.november Vi markerer inngangen til mørketida 

med sang, mørketidsaktiviteter m.m.  

Internasjonal måned Oktober Vi tar utgangspunkt i de nasjonene 

som er representert i barnehagen, og 

ser nærmere på kultur og tradisjoner 

fra disse landene. 

Julebord  Desember Barna kan pynte seg og får servert 

tradisjonell julemat til lunsj. 

Lucia 13.desember Vi kler oss i hvite klær og glitter, går 

i luciatog, spiser lussekatter og 

synger. 

Nissefest 16.desember Nissefest i barnehagen hele dagen. 

Grøt til lunsj og kanskje kommer 

nissen?? 

Fagdager 2016 

- 19.februar  

- 06.mai  

- 06-07.oktober  

2017 

- 21. november 

- 03. mars 

- 26.mai.  

Nb! Barnehagen er stengt disse 

dagene. 
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6.9 Å starte ny i barnehagen 

Mål: Barn og foreldre skal bli tatt godt i mot, bli kjente og trygge i barnehagen. 

Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen i barnehagen, men det 

er uansett lurt å sette av tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i 

mot nye barn og foreldre.  

Barnet får en kontaktperson som har et spesielt ansvar for å ivareta barn og foreldre den første 

tida i barnehagen. 

I tilvenningsperioden har vi en introduksjonssamtale der vi forteller om barnehagen, og 

foreldrene informerer om sitt barn. 

 Den første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er 

viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Den første 

dagen varer gjerne bare et par timer. 

Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer 

av ansvaret for barnet. 

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet.  Utgangspunktet vil 

være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. 

 Råd for tilvenningsperioden: 

 Overgangen til barnehagelivet er en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det 

kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man 

kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil trives. Hvis det 

kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye 

situasjoner er en prosess som tar litt tid! 

 Si klart i fra når dere går og prøv og ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere 

skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at 

dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis 

dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid. 

 Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og 

foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår 

erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler 

dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går! 
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6.10 Overgang fra barnehage til skole 

”Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil 

møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi 

hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har 

et felles ansvar for at barn kan møte ulikheter med nysgjerrighet og tillit til egne 

forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god 

måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 

barnehage og skole.” (Rammeplan for barnehagen s.59) 

Mål: 

 Barna skal ha med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som er i tråd med 

rammeplanen. Fagområdene i rammeplanen er i stor grad de samme som barna vil 

møte som fag i skolen 

 Barna skal glede seg til skolestart 

 Bli kjent med de som skal begynne i samme klasse, med skolen og området rundt 

 Få en god avskjed med barnehagen  

 

Arbeidsmåter: 

Vennskapsgrupper 

Barna deles i grupper etter hvilken skole de skal begynne på. 

Dette er et samarbeid mellom alle barnehagene på Kvaløysletta, og skolene Ersfjordbotn, 

Kaldfjord, Storelva, Selnes, Sandnessund og Slettaelva. Tilbudet gjelder også barn som ikke 

har barnehageplass. Gruppene møtes 8 torsdager fra slutten av januar til juni. 

 

 Turer i nærområdet rundt skolen 

 Samlinger der det å bli kjent med hverandre står i fokus 

 Barna skal være forberedt på møtet med skolen 

 Besøk på skole/skolefritidsordning  

 Møte fadderklassen 

 Utdeling av diplomer 

 

Skoleforberedende arbeid 

De som skal begynne på skolen neste høst jobber med ulike aktiviteter som forberedelse til 

skolestart. Aktivitetene vil være preget av lek, og vil i stor grad foregå i barnehagen. Barna er 

med i planlegging og vurdering. 

Avskjed med barnehagen 

Barnehagetiden markeres med et avslutningsarrangement for de som skal begynne på skolen. 

Avslutninga planlegges i samarbeid med barna.  
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7.0 Resultat og vurdering  

7.1 Dokumentasjon 

Med fokus på lek, vennskap, læring og danning, skal vi dokumentere de læringsprosessene 

som skjer i hverdagen. Dokumentasjonen skal være et verktøy for å reflektere og synliggjøre 

det vi arbeider med. 

Mål:  

 Barna skal ta aktivt del i dokumentasjonsarbeidet 

 

Arbeidsmåter: 

 Bruke digitale verktøy  

 Presentasjoner og utstillinger av eget arbeid  

 Bruk av tekst  

 

7.2 Vurdering 

Ved å dokumentere og sette ord på det vi gjør, åpner vi for refleksjoner. Refleksjoner for oss 

betyr blant annet å tenke over våre handlemåter, gi tilbakemeldinger til hverandre og stille 

spørsmål ved det vi gjør.  

Mål: 

 Dokumentasjon og refleksjon skal danne grunnlag for vurdering, og videre 

kvalitetsutvikling av barnehagen 

 

Arbeidsmåter: 

 Dokumentere læringsprosesser 

 Vurderinger og innspill fra barna gjennom samlinger og samtaler 

 Observasjoner 

 Foreldresamtaler 

 Foreldremøter 

 Avdelingsmøter 

 Ledermøter 

 Personalmøter 

 Fagdager 

 HMS-møter 

 Brukerundersøkelser 

 Medarbeiderundersøkelser 
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8.0 Kompetanseplan/ tiltak for personalet 
 IKT, intern veiledning i bruk av digitale verktøy 

 De utrolige årene (DUÅ) workshops. Nettverksgruppe sammen med andre barnehager 

i Tromsø 

 Kompetanseutvikling i forhold til «Strategiplan mot mobbing». 

 Bedre tverrfaglig innsats(BTI)- opplæring og bruk 

 Nettkurs om vold og seksuelle overgrep 

 Sikkerhetsrommet(hms)- årlig opplæring om sikkerhet og risikovurdering 

 Lederforum i Kvaløya barnehager- erfaringsutveksling 
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Kontaktinformasjon: 

Adresse: 

Kvaløysletta Barnehage 

Niseveien 49 

9100 Kvaløysletta 

 

Fagleder: Linda Sølvi Hansen 

linda.solvi.hansen@tromso.kommune.no 

 

Telefon kontor: 

77 79 12 90 / 48 89 63 85 

 

Hjemmeside: 

http://www.tromso.kommune.no/kvaloeysletta-barnehage.121558.no.html 

 

 

 

 

 

mailto:linda.solvi.hansen@tromso.kommune.no
http://www.tromso.kommune.no/kvaloeysletta-barnehage.121558.no.html
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Avdelingene: 

 

Pedagogisk leder (Korallan)  Marit Paulsen 90 61 44 35 marit.paulsen@tromso.kommune.no 

Pedagogisk leder (Kvitungan) Ingebjørg Berg 94 80 23 28 ingebjorg.berg@tromso.kommune.no  

Pedagogisk leder(Blekkspruten) Anita Thomassen 90 08 09 52 anita.thomassen@tromso.kommune.no 

Pedagogisk leder (Sjøstjerna) Eirin Kræmer 94 80 24 42 Eirin.Kraemer@tromso.kommune.no  

 

Enhetsleder for Kvaløya barnehager: Hans Julius Nilsen 

hans.julius.nilsen@tromso.kommune.no  

Telefon:  

90 92 92 15 

 

 

 

Link til vedtekter for Tromsø kommunes barnehager: 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/3096080.1308.deucvyuqpy/barneha

gevedtekter+PDF+fra+01.05.2015.pdf?force=1&3& 

 

 

Åpningstid: 

0715-1645 
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