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INNLEDNING 

 

Virksomhetsplanen er et grunnlagsdokument som forteller om vårt pedagogiske 

grunnsyn, målsetting, rammer og forutsetninger i Tromsøya Vest sine barnehager.  

Den er en langsiktig plan som skal styre og være utgangspunkt for alt vårt arbeid, 

samt sikre kontinuerlig utvikling. I utgangspunktet har den 5 års varighet, men kan 

endres etter evaluering. 

 

Årsplanen er en pedagogisk plan som sier noe om mål, innhold og arbeidsmetoder i 

forhold til årets satsingsområder. Den skal være utgangspunkt for samarbeid mellom 

barnehagen og barnas hjem. Årsplanen gjelder for to år av gangen, men evalueres 

hvert år. 

 

Månedsplanene/ukeplaner konkretiserer de pedagogiske målsettingene, og forteller 

om de aktuelle aktivitetene for hver enkelt base / avdeling. Hvordan en arbeider mot 

de forskjellige målene tilpasses alder, modenhet og behov.  

 

TROMSØYA VEST BARNEHAGER 

 

Tromsø kommune har inndelt barnehagene i 6 enheter.  

Vår enhet heter Tromsøya Vest barnehager og består av disse barnehagene: 

Guovssahas mánáidgárdi, Templarheimen, Workinnmarka, Sjømannsbyen, Olsgård 

og Solneset barnehager. 

Hver barnehage har sin egenart, men jobber mot felles mål med utgangspunkt i det 

beste for barnet. 

 

Enhetens lederteam 

I dagens organisering er enhetsleder barnehagens øverste leder, mens fagleder har 

ansvaret for den daglige drift. Fagledere og enhetsleder har jevnlige enhetsmøter, 

hvor vi blant annet ser på koordinering på tvers av barnehagene i området. 



 

 

 

Enhetsleder Tromsøya Vest 

•Hilde Dahl Djupnes - Enhetsleder 

•e-post: hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no 

•Telefon: 93061122  / 777 90 986 

Sekretær Tromsøya Vest 

•Ellen Amundsen -  Sekretær 

•e-post: ellen.amundsen@tromso.kommune.no 

•Telefon: 777 91056   

•Adresse:  Sjømannsbyen barnehage, Mortensnesvn. 6, 9014 Tromsø 

Sjømannsbyen barnehage 

•Fagleder: Rita Theodorsen 

•Telefon: 777 91048 

Guovssahas mánáidgárdi 

•Fagleder: Wenche Nergård 

•Telefon 777 91155 

Solneset barnehage: 

•Fagleder: Tina B. Hole 

•Telefon: 777 91536 

 

Olsgård barnehager: 

•Fagleder: Wenche Wilhelmsen 

•Telefon: 777 90070 

 

Workinnmarka barnehage  

•Fagleder: Mona Kentø 

•Telefon 777 90980 

 

Templarheimen barnehage 

•Fagleder: Mona Barosen 

•Telefon: 777 90832 



Personalet 

 

Personalet er grunnsteinen i alt barnehagearbeid. Arbeidsglede, trivsel og 

engasjement påvirker i stor grad barnas opplevelse av barnehagedagen. 

Å utvikle samarbeid, kompetanse og felles forståelse for det pedagogiske arbeidet er 

vårt fokus. Det gjør vi gjennom: 

 

 Refleksjon, veiledning og dokumentasjon 

 Base/avdelingsmøter, ledermøter, pedagogmøter, 

 fagarbeider/assistent møter og personalmøter 

 Fagdager 

 Kompetanseutvikling - interne og eksterne kurs/foredrag 

 Medarbeidersamtaler og trivselssamtaler, 1- 2 ganger i året 

 Sosiale aktiviteter  

 HMS arbeid  

 I-A arbeid med fokus på nærvær 

 

STYRINGSVERKTØY 
 

Lov om barnehager 

Ny lov om barnehager ble vedtatt 17. juni 2005. Barnehageloven er styrende i forhold 

til formål og innhold i barnehagen, og om barns og foreldres medvirkning (Les mer på 

www.barnehage.dep.no). 

 

Rammeplanen 

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, fastsatt 1. mars 2006. Den skal gi 

barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i 

planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplanen 

skal revideres og revidert plan iverksettes fra 1. januar 2015 

 

Rammeplanens 7 fagområder: 

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 Kropp, bevegelse og helse  

 Kunst, kultur og kreativitet  

 Natur, miljø og teknikk  

 Etikk, religion og filosofi  

 Nærmiljø og samfunn  

 Antall, rom og form  

 

Fagområdene er nærmere beskrevet i rammeplanens kapittel 3. 

http://www.barnehage.dep.no/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/31-Kommunikasjon-sprak-og-tekst/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/32-Kropp-bevegelse-og-helse/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/33-Kunst-kultur-og-kreativitet/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/34-Natur-miljo-og-teknikk/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/35-Etikk-religion-og-filosofi/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/36-narmiljo-og-samfunn-/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-2--Barnehagens-innhold/Kapittel-3--Fagomradene/37-Antall-rom-og-form-/


 

Kvalitetsplan for kommunale barnehager i Tromsø 

Kvalitetsplanen ble utarbeidet høsten 2012. Planen skal bidra til at vi når Tromsø 

kommunes mål om å utvikle en fremtidsrettet, raus og inkluderende barnehage. 

 

Kvalitetsplanens fokusområder: 

 Barnehagen som lærings- og danningsarena 

 Inkluderende fellesskap 

 Dokumentasjon og vurdering 

 

Hver barnehage innarbeider kvalitetsplanen i egen årsplan. 

 

HOVEDMÅL OG VISJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmål: 

Skape et godt 

oppvekstmiljø hvor barna 

opplever tilhørighet, 

mestring og glede! 

Visjon: 

Sammen for et varmt og 

livskraftig Tromsø 



PEDAGOGISK PLATTFORM / VERDIGRUNNLAG 

 

Tromsøya vest barnehager har utarbeidet en felles pedagogisk plattform. Våre 

handlinger skal utføres med klokskap og samtidig være handlekraftig, raus og 

fremtidsrettet.  

 

Barn 

 

 Barnehagen er et godt sted å være for små og store – og hvor respekt for 

hverandre og frihet til å foreta egne valg står sentralt. 

 Trygghet og trivsel er grunnlaget for at barn skal kunne lære. 

 Barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger 

gjennom glede, humor, sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter. 

 Leken er barnas viktigste uttrykksform. 

 Barnehagen er en viktig arena for læring og danning. 

 Barnehagen er et sted der barna møter utfordringer de kan vokse på. Et sted 

der de opplever seg som enestående og ønsket. 

 Barna opplever seg selv som unike individer, men også som viktige deler av 

fellesskapet, er selvstendige og har et godt selvbilde. 

 Barna prøver ut evner/ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og lek, og blir 

kjent med seg selv og egne grenser. 

 Hvert enkelt barn blir sett hver dag.  

 

Foreldre 

 

 Foreldrene blir ivaretatt på en god måte. 

 Foreldrene medvirker i barnehagehverdagen. 

 Foreldre som er trygge på at barnas behov blir ivaretatt. 

 Foreldrene er eksperter på egne barn. 

 Barnehagen er et møtested for foreldrene. 

 Foreldre og personal samarbeider for å gi barna en god barndom. 

 

Personal 

 

 Personalet er aktive og engasjerte rollemodeller som er deltakende i samspill 

med enkeltbarn og barn i grupper. 

 Alle føler seg som en viktig del av fellesskapet. 

 Personalet verdsetter og legger til rette for barns lek. 

 Personalet vektlegger det positive og ser mulighetene i hverdagen. 

 Personalet griper øyeblikket, opplever og undrer seg sammen med barna. 

 Personalet er anerkjennende i samspill med barna.   
 Personalet og barna skaper gode barndomsminner sammen. 



 

BARNEHAGENS INNHOLD – 3 FOKUSOMRÅDER          

 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, 

læring og danning er sentrale deler. Jfr Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. 

 

Barnehagen som dannings- og læringsarena – med fokus på voksenrollen 

“I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og 

læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en 

livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 

handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre 

og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i 

barnehagen skal forankres i verdiene i barnehagelovens formålsparagraf. Danning er 

mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer 

enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette” (RP)  

 

Barnehagen er en lærings og danningsarena der barn opplever mestring , trivsel og 

lek i trygge rammer. 

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evner til å reflektere over 

egne handlingsmåter og væremåter. Gjennom gode dannelsesprosesser settes 

barnet i stand til å håndtere livet og se på seg selv som et verdifullt medlem av 

samfunnet. 

Barna i barnehagene utfordres i trygge omgivelser. Omsorg handler om relasjon 

mellom barn og personal. Personalet i barnehagene skal møte barnas lyst til å lære 

på en positiv måte, med undring og utforskning. Personalet i barnehagen skal være 

ansvarsbevisst, nærværende og engasjert i barnets egenverdi. 

 

Inkluderende fellesskap 

Alle barn skal bli sett, hørt og respektert. Vi tar hvert enkelt barn på alvor med å vise 

omtanke, tillitt og oppmerksomhet. Barnehagen skal vise romslighet og respekt for 

interesser, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og religion.  

Barnehagen jobber systematisk med forebygging av mobbing og diskriminering. 

Barnehagene har nulltoleranse for slike handlinger. Personalet er tydelig på hva som 

er akseptabelt og ikke akseptable handlinger. Barnehagens personale ser på 

mangfoldet som en ressurs og deres holdninger er avgjørende for kvaliteten på 

samspillet. Formålsparagrafen for barnehager har et verdigrunnlag som krever at alle 

ansatte skal være bevisst egne verdier og holdninger i møte med barn og foresatte.  



Det vises for øvrig til 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/mobbing_skjerm_bokm.pd

f     

 

Dokumentasjon og vurdering. 

Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som 

grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram 

ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. 

Dokumentasjon brukes som grunnlag til videre refleksjon, progresjon og planlegging 

av barnehagetilbudet. Vi ønsker også å synliggjøre for foreldre og andre hva barn 

opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

 

Personalet vurderer arbeidet og aktivitetene gjennom hele året. Områder som blir 

vurdert er:   

 Barnets trivsel og utvikling 

 Barnehagens mål og innhold 

 Personalsamarbeid 

 Foreldresamarbeid 

 Relasjon voksen/barn, barn/barn 

 

I tillegg til daglige vurderinger, gjennomfører vi også systematiske og planmessige 

vurderinger ved behov, eller minst 2 ganger pr. år. 

 

Vurderingene følges opp av nye tiltak og justeringer av planene. Den viktigste 

årsaken til at vurderingsarbeidet gjennomføres grundig og systematisk, er at det skal 

sikre barnas trivsel og utvikling. 

 

Vi ønsker at foreldrene skal være aktivt med i vurderingsarbeidet. Foreldrenes 

meninger og opplevelser som brukere er viktig for at vurderingene skal bli riktige. 

Samarbeidsutvalget deltar her aktivt. 

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE 

 

Første skoledag er en viktig merkedag i et barns liv. For de fleste er det en dag både 

barnet og foreldrene ser fram til med forventning. Det er derfor viktig å legge til rette 

for at alle barn for en god skolestart. 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/mobbing_skjerm_bokm.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/mobbing_skjerm_bokm.pdf


I samarbeid med skolen legger barnehagen til rette for en god overgang til skole og 

SFO. For at overgangen skal bli best mulig er det spesielt viktig at dette skjer i nært 

samarbeid med barnas hjem. All informasjon fra barnehage til skole skal godkjennes 

av foreldrene. 

 

Det vises for øvrig til: 

Veileder – Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. 

Veilederen har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og 

skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.  

 

Tromsø kommunes rutiner for gode overganger for barn med omfattende behov. 

Førskolealder – grunnskole – videregående skole. 

Prosjektrapport Språkløftet 2011         

 

KOMPETANSEUTVIKLING 

 

Tromsø kommunes plan for kompetanseutvikling skal legge grunnlag for 

barnehagenes/enhetenes systematiske arbeid med kompetanseutvikling. Planen skal 

sikre det faglige arbeidet i barnehagene og bidra til å implementere arbeid med 

fokusområdene i "Kvalitetsplan 2012 - 2016" 

Planen ble vedtatt 31.01.13 

Tromsøya vest barnehager har kompetanseutvikling til personalet både på 

barnehagenivå og felles for hele enheten. Opplæringa ses i sammenheng med 

satsningsområder i vårt planverk. 

 

BEREDSKAP OG SIKKERHET 

 

Barnehagene har planer og rutiner som omhandler barnas sikkerhet, helse og miljø. 

Disse omhandler for eksempel brannvern, hygiene, ulykker, renhold, smitte. Noen av 

disse er felles planer for alle kommunale barnehager, mens andre er interne for 

enheten. Det foretas risiko- og sikkerhetsanalyse av alle barnehagens aktiviteter. 

Det blir gitt førstehjelpsopplæring til personalet hvert år. Alle nyansatte får 

førstehjelpsopplæring så snart som mulig etter oppstart i jobben. 

 



«Sikkerhetsrommet» er nettbasert opplæring av personalet innenfor sentrale områder 

som førstehjelp, brann, trafikk, barn som forsvinner, forgiftning og risikoanalyser med 

forslag til tiltak. Alle ansatte skal gjennomføre opplæringa og ta sikkerhetskortet. 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Våre samarbeidspartnere er: 

 Helsestasjon 

 Skole 

 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

 NAV 

 Legekontor 

 Breivika og Breivang videregående skole 

 PPT 

 Barnevern 

 BUP 

 Fysio- og ergoterapitjenesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


