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1. Innledning 
 
Årsplanen har flere funksjoner: 
 

 Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten 

 Den gir mulighet for foreldrene til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

 Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier og tilsynsmyndighet 
 

 

2. Barnehagens samfunnsmandat 
 
Vårt mandat er å være en arena for en god barndom gjennom å ha fokus på danning, omsorg, 
lek og læring, og å bidra til trygghet, trivsel, felleskap og vennskap. I barnehagen står 
barndommens egenverdi sentralt (Jfr. Barnehagelovens §1). Det kulturelle mangfoldet 
(majoritetsbefolkningen, det samiske urfolket, nasjonale minoriteter og minoriteter med 
innvandrerbakgrunn) skal gjenspeiles i barnehagen. Som vi vet bidrar sosiale, etniske, 
biologiske, kulturelle, språklige og økonomiske ulikheter til at barn kommer til barnehagen med 
ulike erfaringer.  Vår oppgave er å støtte, styrke og følge opp barn i forhold til deres egne 
kulturelle og individuelle forutsetninger, samt øke kunnskapen om og forståelsen for andre 
kulturer.  
 
 

3. Barnehagens satsningsområde 2016-2018 

 

Barnas læringsmiljø 
Selve grunnlaget for et godt læringsmiljø handler om flere ting. Med læringsmiljø menes de 
miljømessige påvirkningene som har innflytelse på barns læring og utvikling. Det handler om å 
ha gode verdier, om å være gode forbilder, og om å gi trygghet og omsorg. Det handler også om 
danning, om lek og læring, om å gi muligheter, og å sørge for tilrettelegging, og mest av alt: å se 
dette i en sammenheng. 
 
For å skape et godt læringsmiljø skal vi i Eidhaugen jobbe med: 
 

 Det fysiske miljøet 

 Barnas psykososiale miljø 
 
 

4. Rammer og forutsetninger 
 
I Tromsø kommune jobber alle ansatte med følgende verdier: 
 

 Respekt 

 Åpenhet 

 Mot 

 Anerkjennelse 

 Tillit 
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Menneskelige forutsetninger 
Barnehagen er organisert i 4  baser; Ørna, Skarven, Gjøken og Spurven. 
Alderssammensetningene på de ulike basene vil variere fra år til år. Personalet i Eidhaugen har 
god spredning i alder med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Vi har barnehagelærere, 
spesialpedagog/logoped, fagarbeidere, assistenter og kokk. Tre av våre ansatte er menn. I 
tillegg har vi flerspråklige ansatte (fra Russland, Thailand, England og Litauen) med ulik 
kulturbakgrunn som bidrar til en spennende og mangfoldig personalsammensetning.  
 
 

Beliggenhet og nærmiljø 
Barnehagen ligger i Åsland boligfelt på Kvaløya. Med kort vei til skogen, lysløype og fjæra gir 
dette mange muligheter for spennende utflukter og opplevelser i nærområdet gjennom hele 
året. Fotballbane i nærhet gir mulighet for ballspill eller andre aktiviteter.  
Barnehagen ligger mellom Kaldfjord skole og Storelva skole.  
 
 

      
 

«I friluft – der opplevelser blir til» 

 
 
Fysiske forutsetninger 
 

Inne 
Barnehagen er bygd og drives etter prinsippet om modellbarnehage, hvilket betyr at 
barnehagen er delt inn i baser. Vår barnehage har kapasitet til 5 baser (Spurven, Gjøken, Ørna, 
Skarven og Ugla). I tillegg har vi 5 ulike funksjonsrom/tema rom, og et stort fellesrom. 
Kjøkkenet som også er en del av fellesarealet befinner seg midt i bygget. Her spiser barna og 
kan holde på med ulike bord aktiviteter.  
 

Ute 
Vårt uterom innbyr til mange muligheter for variert lek. Med kupert terreng, skog i umiddelbar 
nærhet, ulike lekeapparater og flere sandkasser gir dette gode muligheter for fantasifull lek og 
utfoldelse for barn i alle aldre.  
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5. Innhold og arbeidsmåter 
 

Voksenrollen 
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. For å møte hvert enkelt barn og være en støtte i 
deres utvikling må personalet være bevisste sin rolle i arbeid med barna. 
 
I Eidhaugen barnehage skal personalet: 

 Skape trygghet og vise omsorg 

 Være observant og oppmerksom 

 Ha fokus på vennskap og styrking av barnets sosiale kompetanse  

 Anerkjenne barnet og dets opplevelser 

 Legge til rette for positive opplevelser  

 Gi barnet varierte aktiviteter som er tilpasset alder og samtidig utfordrer barnet 

 Delta aktivt i barnets hverdag og være en støttespiller 

 La barnet oppleve mestring  

 Sette grenser, men være lydhør for innspill fra barnet 

 Gi barnet mulighet til å være med å påvirke innholdet i dagen sin  

 Skape tid og rom for å kunne samarbeide på tvers av alder og basene 
 
Personalet skal ha felles forståelse for hvilke verdier og holdninger som skal ligge til grunn i det 
daglige arbeidet. 
 
Med ulik kompetanse, interesser og bakgrunn er vi opptatt av å utnytte våre «ulikheter» som 
en ressurs som beriker og utvikler vår barnehage. 
 
 

 

    
 

«De skjønte også hva vi trengte, ikke bare hva vi tenkte…» 
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Barns medvirkning 
 
Barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning 
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet.” 
 
I rammeplanen står det at barn skal ha rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved 
sitt liv i barnehagen. Medvirkning er basert på et syn på barn som aktive, likeverdige subjekter, 
noe som betyr at vi skal legge til rette for at alle barn opplever å bli sett, at deres stemme blir 
hørt og at deres mening blir vektlagt.  
 
I den årlige rapporteringen fra barnehageenhetene på implementering av kvalitetsplan 
fremkommer følgende om barns opplevelse av barnehagehverdagen: Pkt. 1.3 Barnestemmen i 
kvalitetsarbeidet: «Mange svarer at hvis de fikk bestemme så vil de gjøre enda mer av det som 
de allerede gjør – leke og være sammen med venner» (Utdrag av barnas tilbakemeldinger).   
 
Å delta i lek og få venner er selve grunnlaget for barns trivsel og oppfatning av barnehagen som 
meningsskapende. Leken og det sosiale samspillet barn opplever med andre barn er derfor 
sentralt for barns egen opplevelse av kvalitet i barnehagen. For oss er det viktig å prioritere, 
skjerme og ta vare på leken som foregår i små grupper. Funksjonsrommene skal tilrettelegges 
slik at de er tilgjengelige for barna daglig.  
 
 
 

 
 

«I leken gjøres fantasi om til virkelighet, og omvendt…» 
 
Barna skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag. Våre barn er i alderen 1-6 år, og på ulike 
ståsted i utviklingen. Vår oppgave er å imøtekomme deres ønsker så godt det lar seg gjøre. I 
forhold til de yngste barna er personalet også bevisst på å fange opp ønsker og behov gjennom 
barnas kroppsspråk. Barn lever i nuet, og er opptatt av hva som skjer her og nå. Vi ser det som 
en av våre viktige oppgaver å «gripe øyeblikket», og å legge til rette for barnas spontanitet.  
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Planer kan legges til side og gjøres om, mens nuet skaper fremtiden. Barn har ulike ønsker og 
behov. For oss er det viktig og oppmuntre barna til å uttrykke sine tanker og meninger. Å bruke 
tid sammen med barna på gulvet er vesentlig for å kunne fange opp deres ønsker, interesser og 
behov. 
 
Kommunikasjon med foresatte er viktig spesielt når barna ikke har utviklet det verbale språket 
ennå. Å få utforske, teste egne grenser, gjøre erfaringer og oppleve mestring i ulike 
sammenhenger, er den beste motivator for økt selvtillit og trivsel uansett alder.  
 
For å ivareta alle barns rett til medvirkning er det en forutsetning at vi i vårt daglige møte med 
barna er lydhør og har et bevisst forhold til ulikhet og mangfold i barnegruppen.  Å være lydhør 
betyr også at vi er til stede sammen med barna, at vi fanger opp den enkeltes henvendelse, 
lytter og responderer på det som fortelles, og gir enkeltbarnet tid til og rom for å uttrykke seg. 
Kort og greit, det handler om å prioritere enkeltbarnets behov for den gode samtalen. 
 
Gjennom samtaler i den daglige samlingsstunden deltar barna med innspill og forslag til ulike 
typer aktiviteter. I tillegg tar barna også del i planlegginga, gjennomføringen og evalueringa av 
både større og mindre påtenkte aktiviteter og arrangement.   
 
 

Lek 
Leken er barnas hovedaktivitet og skal ha stor plass i deres barnehagedag. Leken har verdi i seg 
selv og barna lærer mye gjennom lek. Der får barna mulighet til å bearbeide sine opplevelser, 
erfaringer og inntrykk som igjen er med på å gi dem en forståelse av omverdenen. 
 
Leken har stor betydning for barnas læring, blant annet språklig, emosjonelt, sosialt, motorisk 
og kognitivt. Derfor er det viktig at personalet viser respekt for leken og at det settes av tid og 
rom for lek både inne og ute.  
 
 
 

     
 

«I møte mellom mennesker oppstår samarbeid, og fremtiden formes…..» 
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Personalets rolle i forhold til leken: 

 Gi barna varierte opplevelser som stimulerer til utvikling av leken 

 Delta i leken, men på barnas premisser 

 Være tilstede, hjelpe ved behov og veilede  

 Ha kunnskap om lek på ulike alderstrinn 
 
De ulike temarommene i barnehagen gir mulighet for å leke «uforstyrret» i mindre grupper. 
Uterommet er stort og gir større frihet i leken. 
 
 

 
 

«Der kun fantasien setter grenser…..» 
 
 

Sosial kompetanse  
Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.  
Sosial kompetanse handler om evne til å samhandle med andre i ulike situasjoner. Dette 
innebærer å ha visse sosiale ferdigheter som: 
 

 Å vise empati og omsorg for andre 

 Selvkontroll, kompromisse i lek, turtaking, dele 

 Hevde egne meninger på en positiv måte 

 Ta initiativ til sosial kontakt og lek på en positiv måte 

 Å inkludere andre 
 Å etablere vennskap og å være en god venn   

 
Disse ferdighetene læres gjennom konkrete erfaringer. Det viktigste for oss i barnehagen er 
derfor å gripe fatt i de daglige ”her-og-nå”-situasjonene som oppstår. All erfaring barn får med 
seg gjennom hverdagen bidrar til utvikling, læring og danning. Gode holdninger er en av de 
viktigste faktorene i samspillet mellom mennesker. 
 
For oss i barnehagen innebærer et godt samspill også å styrke barnets deltakelse, selvbilde og å 
være en del av fellesskapet, samt å ivareta hvert barn utfra barnas egne forutsetninger og 
behov. (jfr. Kvalitetsplan for kommunale barnehager 2012-2016).   
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Gjennom programmet/det pedagogiske verktøyet «Småsteg – Steg for Steg for tidlig læring og 
ferdighetstrening i barnehagen» jobber vi aktivt med ferdigheter som læring, empati, å mestre 
følelser, vennskap og problemløsninger med barn i ulike aldre. Som det fremgår av de ulike 
temaene er også dette et flott verktøy for utvikling/trening av barns sosial kompetanse.     
 

IKT     
I Kvalitetsplan for kommunale barnehager 2012-2016 fremheves også viktigheten av at digitale 
verktøy er tilgjengelig for alle barn uansett funksjonsnivå og bakgrunn. Vår målsetning er at vi i 
vårt arbeid med barn og digitale verktøy legger til rette slik at barnas kjennskap til, og bruk av 
IKT kan fremme samspill og lek mellom barn med ulike forutsetninger.  
 
Digitale verktøy er mer enn bare pc. Prosjektor, iPad, fotoapparat, kopimaskin, og datamaskin 
er digitale verktøy som vi har i barnehagen i dag. I følge rammeplanen for barnehagens innhold 
og oppgaver bør barn få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og 
innhenting av kunnskap. En aktivitet kan blant annet inneholde både digital og analog 
musikkinstrument, som f.eks å spille på xylofon på en iPad og på et instrument.  
 
 
 

 
 

«Uansett alder tilpasser vi verden til vår virkelighet…» 

 
 
Kommunikasjon og språk  
Personalet er viktige forbilder også språklig sett, og må være bevisste sine roller i 
barnehagehverdagen. Språk, begrepsforståelse og evnen til å kommunisere både verbalt og 
non-verbalt er forutsetninger for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Språk 
danner grunnlaget for gode lese- og skriveferdigheter, som igjen er en viktig forutsetning for 
videre læring.  
 
Barnehagen er en viktig språkstimulerende arena for at barna skal lære seg språklige 
ferdigheter. Barn med god språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med 
andre, for deltagelse i lek, vennskap og i læring. Språkstimulering skjer både i daglige 
rutinesituasjoner og i språkgrupper gjennom språkleker. 
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Hverdagsaktiviteter 
Det er mye verdifull læring i alle aktiviteter som skjer igjennom dagen: 

 Lek 

 Måltider 

 Påkledning 

 Samling  

 
Overgang barnehage / skole 
I løpet av høsten er det oppstart av førskolegruppe. De har skoleforberedende aktiviteter en 
fast dag i uken gjennom det siste året i barnehagen. Aktiviteter som vil styrke overgangen til 
skole vil ellers også legges inn i daglige gjøremål som foregår i barnehagen. I tillegg jobber vi 
aktivt med skolens sosiale kompetanseplan (tilpasset barnehagen), hvor det legges ekstra vekt 
på empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. 
 

Vennskapsgrupper 
Kvaløya er et av de få områdene i landet vårt (mulig det eneste) som i 2016 kan se tilbake på 25 
aktive år med vennskapsgrupper. Et tilbud som vi er stolt av å kunne tilby.  
 
Målet med vennskapsgruppene: 
Alle skal finne seg en venn før de begynner på skolen. Barna skal også bli kjent med skolen og 
området rundt. De skal bli kjent med «fadderne», få felles opplevelser, synge felles sanger og 
delta på aktiviteter. 
  
Praktisk informasjon om vennskapsgruppene: 
De som skal begynne på samme skole møtes i vennskapsgrupper hele vårhalvåret før skolestart. 
Disse treffene avholdes hver 14 dag, og starter opp i månedsskiftet januar/februar. Før oppstart 
av vennskapsgruppene vil det bli avholdt ekstra foreldremøte for førskoleforeldrene, der 
ytterligere informasjon om vennskapsgruppene vil bli gitt. Våre barn begynner i hovedsak på 
Kaldfjord, Storelva og Selnes skole. 
 

 
 

«Få gleder er så stor som forventningens glede….forventning i forhold til noe helt nytt» 
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6. Måltider 
 
Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Det handler om samhandling og fellesskap, 
om trygghet og om læring, det handler om trivsel og om å utvikle den sosiale kompetansen.  
Måltidet handler også om å bli kjent med nye smaker og nye matretter, om gode rutiner og 
gode matvaner.  
 
Barn har et stort behov for næringsstoffer i forhold til sin egen vekt.  Da er det godt å vite at vår 
faglærte kokk også har fordypning i ernæringslære. Hos oss har vi kokk 4 dager i uken (mandag-
torsdag) der det serveres varm lunsj med fokus på sunn og næringsrik mat, laget fra bunnen av.  
I januar 2015 ble vi fullkost barnehage.  
  

Bursdagsfeiringer 
Bursdag er en stor feiring for de fleste barn. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen slår 
fast at de fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat, og 
sukkerholdig drikke. Jfr. Helsedirektoratets «Bra mat i barnehagen» (2014). Barnehagen tar 
ansvar for bursdagsfeiringa, og sørger for at barna (bursdagsbarnet) kan velge mellom vafler, 
popcorn eller smoothie.  
 
 

 
 

«Minnet om 4 års feiringa i barnehagen, om å ha fått velge fargen på kronen, om å bli sunget 
for, og om å ha valgt popcorn fordi det er best……følelsen av at dagen er din….fantastisk!»  

 
 

Allergier 
Det er ikke uvanlig at barn i førskolealder har en aller annen form for matvareoverfølsomhet 
(matvareallergi eller matintoleranse). Blant barn i aldersgruppen 0-3 år antas det at ca 3-5 
prosent reagerer med allergi eller intoleranse på mat.  
 
Det er viktig at barnehagen får nøyaktig informasjon om hva barnet reagerer på, symptomer og 
hvilken behandling som benyttes, slik at vår kokk kan legge til rette for et godt alternativt 
kosthold for barnet. Måltidene skal være en positiv og sosial aktivitet der barn og personale skal 
hygge seg sammen. Vi vektlegger at barna skal få være selvstendig, « gjøre sjøl», men også 
hjelpe hverandre. 
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7.  Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
 
Planlegging og dokumentasjon 
Å gjøre barns læring og personalets arbeid synlig gir et godt grunnlag for refleksjon og utvikling. 
Foresatte vil også få informasjon om barnehagedagen og aktiviteter. Kvalitetsplan 2012-2016 
viser i tillegg at dokumentasjon og vurdering er et viktig bidrag i barnehagens utviklings- og 
kvalitetsarbeid for å være en lærende organisasjon.  
 
Vi dokumenterer blant annet gjennom: 

 

 Månedsplaner, nyhetsbrev fra basene, dagsrapporter på tavla garderoben 

 Bilder av barna i ulike aktiviteter, prosesser eller produkter som barna har laget 

 Utstilling, eksempel tegninger /maleri 

 Dokumentasjon benyttes også av personalet til refleksjon og vurdering i sitt arbeid 

 Dokumentasjon benyttes sammen med og av barna til refleksjon og vurdering 

                                                          
Vurdering   
Aktivitetene i barnehagen vurderes fortløpende gjennom hele året, der ulike verktøy for 
måloppnåelse benyttes. Dette gir oss mulighet til å forbedre kvaliteten på tilbudet vi gir, og 
danner også grunnlag for videre planlegging. Et vurderingsskjema vi benytter er Ringstadbekk – 
krysset.   
 
Eksempler på hva som evalueres jevnlig: 
 

 Barns utvikling og trivsel 

 Barns medvirkning 

 Relasjoner barn-barn og barn-voksen 

 Ulike aktiviteter 

 Rutiner og samarbeid mellom baser 
 

Årlig gjennomføres brukerundersøkelser som også bidrar til vårt utviklingsarbeid. 
 
 

 
 

«Du og jeg, og vi to……» 
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8. Samarbeid barnehage/hjem 
 
Daglig kontakt og dialog mellom foreldre og personalet er en forutsetning for å gi barnet god 
oppfølging i dets utvikling. Vi ønsker at samarbeidet skal være preget av gjensidig åpenhet, tillit 
og respekt.  
 
I foreldresamtaler benytter vi observasjoner og kartleggingsverktøyet ALLE MED. TRAS benyttes 
ved behov. 
 
I tillegg til den daglige kontakten i bringe- og hente situasjonen gjennomføres det i løpet av 
året: foreldremøter, foreldresamtaler, sommerfest og mørketidsmarkering, foreldreråd og 
samarbeidsutvalg.  
 
 

     
 

«Mørketidsfesten – vi skapte magi sammen, foreldre-barn-personalet»  
 
 

9. Kompetanseutvikling  
 

Et kompetent personale er grunnleggende for god kvalitet i barnehagen. Kurs og opplæring 
foregår på flere arenaer, blant annet i regi av Byrådsavdeling for utdanning eller arrangert av 
Kvaløya barnehager. 
 
I våre barnehager har våre ansatte kompetanse på ulike områder. Disse kan vi «låne» og 
benytte oss av på for eksempel personalmøter. Aktuell faglitteratur og veilederhefter blir 
benyttet til felles kompetanseheving på personalmøter og fagdager.  
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I 2016-2018 er det fokus på følgende temaer: 
 

Tema Ansvar/Iverksetter Kommentar/Metode 

 
Kurs i henhold til 
kompetanseplanen 

 
Byrådsavdeling for 
utdanning 
 

 

 
Sikkerhetskortet 
 

 
Fagleder 
Alle ansatte 
 

 

 
Tidlig innsats overfor barn i 
barnehagen  
 

 
Byrådsavdeling for 
utdanning  
Fagleder/ped.ledere 

 
Undervisningsprogrammet 
«SE MEG»  
Personalmøter 
 

 
Strategiplan mot mobbing 

 
Fagleder 
Ped.leder 
Alle ansatte 
 

 
Personalmøter og basemøter 
Fagdag  
Årsplan 

 
Veiledning av fagarbeidere/ 
assistenter 
 

 
Fagleder/ pedagoger 

 
ca. hver 6 uke 

 
Erfaringsspredning tilknyttet 
ulike aktuelle tema i løpet av 
året 
 

 
Fagleder og pedagoger   

 
Personalmøter 
 
 

 

 
Observasjon/ 
observasjonsmetoder 
 

 
Fagleder/ pedagoger  

 
Personalmøter 
Basemøter 
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10.  Årshjul/tradisjoner 

 
Måned Aktivitet Innhold Når 

Januar 

Solfest 
 
 
Foreldremøte for førskole 
foreldre 
 
Oppstart av vennskapsgrupper 

Barnehagen markerer at 
sola er tilbake                                           
 
Informasjon om 
vennskapsgrupper 

21. januar 

Februar 

Samefolkets dag 
 
Karneval 
 
 

Samisk kultur 
 
Vi kler oss ut, danser og 
synger til sambarytmer 

6. februar 
 
Slutten av februar 

Mars/april 

Ski og aktivitetsdag 
 
Påskeaktiviteter 
 

Ulike aktiviteter ute 
 
Ulike påskeforberedelser 

April 

Mai 

17. mai 
 

17.mai forberedelser – bl.a 
går vi i tog rundt 
nærområdet 
 

16.mai 

Juni 
Sommerfest 
 
 

Foresatte og søsken 
inviteres til sammenkomst 
 

Første halvdel av 
juni 

Juli 

Sommerbarnehage Sammenslåing av 
barnehager de uker det er 
lite barn 
 

 

August 
Vi ønsker våre nye barn og 
foreldre velkommen 
 

 Fra 1. august 
 

Oktober 
Brannvernuke 
 

Aktiviteter og øvelse der 
fokus er brannvern 
 

 

 
November 
 
 
 

Mørketidsmarkering Vi markerer at sola blir 
borte og at det er mørketid. 
Foresatte og søsken 
inviteres 

Nærmeste 21. 
november 

Desember 

Lucia 
 
Julebord for barna 
 
 
Nissefest 

Luciatog 
 
Alle pynter seg og spiser 
julemat som kokken lager 
 
Juletregang, nissegrøt og 
kanskje kommer nissen… 

13. desember 
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I vårt årshjul vil vi også bidra til økt kunnskap og forståelse for andre kulturer, og det kulturelle 
mangfoldet i vår barnehage. Dette vil videre komme til uttrykk i månedsplan og månedsbrev.    
 
I tillegg til foreldremøter vil det også bli gjennomført 2 foreldresamtaler i løpet av 
barnehageåret. En obligatorisk samtale om høsten, og en valgfri samtale på våren.  

 
 

11.  Kontaktinformasjon 
 
Fagleder:                                                         
Marit Heimdal                                              
marit.heimdal@tromso.kommune.no                                
Telefon: 474 55 108                                                  
                                                                                      
 
I 2015/2016 består Samarbeidsutvalget av:  
Navn: Funksjon: Tlf:  Epost: 

Melina Brekke Leder/foreldre 
repr. 

92 49 83 01 melina_brekke@hotmail.com 

Karianne  
Christensen 

Foreldre repr. 48 10 75 25 karianne.christensen@gmail.com 

Maria Wirkola Vara/foreldre repr.  93 03 88 10 maria.wirkola@mwas.no 

Roar Osvold Vara/foreldre repr. 97 05 37 57 roarosvold@gmail.com 

Marit Heimdal Eier repr. 47 45 51 08 marit.heimdal@tromso.kommune.no 

Indre Kubiliute Personal repr.  48 86 94 02 indre.kubiliute@tromso.kommune.no 

Marianne Berg Personal repr. 46 88 49 96 marianne.berg@tromso.kommune.no 

 
 
Basene: 
Skarven 
48 86 94 02 

Pedagogisk 
leder 

Tom-Roger 
Dalglish Aglen 

tom.roger.dalglish.aglen@tromso.kommune.no 

Ørna 
46 89 48 69 

Pedagogisk 
leder 

Marit Lind marit.lind@tromso.kommune.no 

Spurven 
99 38 76 05 

Pedagogisk 
leder 

Silje Arlén 
Gundersen 

silje.a.gundersen@tromso.kommune.no 

Gjøken 
46 88 49 96 

Pedagogisk 
leder 

Pam Hearn pam.hearn@tromso.kommune.no 
 

 
 
Enhetsleder for Kvaløya barnehager:  
Hans Julius Nilsen 
hans.julius.nilsen@tromso.kommune.no  
Telefon: 909 29 215 
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