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1.0 Innledning 

Årsplanen har flere funksjoner, den skal være: 

 Et arbeidsredskap for personale for å styre virksomheten i en 
bevisst uttalt retning. 

 Et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke 
innholdet i barnehagen. 

 Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

 Informasjon om det pedagogiske arbeidet til barnehagens 
samarbeidspartnere, eier, politikere og andre interesserte. 

 Informasjon om hvordan barnehagen følger opp, dokumenterer 
og vurderer barnehagelovens bestemmelse.  

 

Årsplanen er utarbeidet av personalet i barnehagen og skal godkjennes 
av foreldrene gjennom Samarbeidsutvalget. 

 
Gyllenvang barnehage åpnet 1. september 2008 og er en av 5 
barnehager i enheten Tromsøya Nord barnehager. Barnehagen ligger 
nord på Tromsøya, mellom sentrum og UIT / UNN. 
Barnehagen har 72 plasser for barn i alderen 0 – 6 år fordelt på 4 
baser. Vi har mange ulike kulturer representert både blant barn og 
voksne. 
 
Gyllenvang barnehage er en basebarnehage og det er et tett 
samarbeid mellom basene. Barnehagen er utformet med tanke på 
ideelle leke – og læringsmuligheter, blant annet med et stort 
felleskjøkken, bibliotek, et storrom som brukes til ulike arrangementer 
og aktiviteter samt et lekerom på hver fløy til ulik bruk. 
Vi har en grillhytte som er mye i bruk og vi har kort avstand til både 
fotballbane, skole, idrettshaller, skog og mark. Dette gir muligheter for 
en læringsarena og opplevelser i ulike omgivelser. 
 
 



et sted å lære        et sted å leke        et sted å få være med        et sted å leve 
 

    

 

3 

 

1.1 Informasjon og samarbeid 
 

Foreldre / foresatte er barnehagens viktigste samarbeidspartnere, og 
vi ønsker en åpen og god dialog preget av gjensidig respekt og 
toleranse. Vi vil at barna skal ha gode dager i barnehagen og da er det 
viktig med et nært og godt samarbeid. 

 
Samarbeid og informasjonsrutiner: 
- Alle får utdelt barnehagens informasjonshefte ved oppstart.  
- Tromsøya Nord barnehagers virksomhetsplan og barnehagens 

årsplan sendes ut på epost. 
- Daglig dialog ved henting og bringing av barna. Barnehagen skal 

gi nødvendig informasjon om barnets opplevelser i løpet av 
barnehagedagen. Foreldre må informere barnehagen om 
hendelser som kan påvirke barnets humør og virke i 
barnehagen. 

- Startsamtale innen 1. uke. 
- Månedsplan med informasjon leveres ut innen 05.hver måned 
- «Dagsrapport» er en oversikt over barnehagedagen med 

pedagogiske tilbud og annet som barna har vært opptatt av i 
løpet av dagen. 

- Det skal gjennomføres to foreldresamtaler i året, og evt. flere 
ved behov.  

- Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes ut til alle. 
- Oppslag på dørene i garderoben. En del sendes også ut på e-

post.  
- Det inviteres til foreldrekaffe, foreldrefrokost og 

foreldrearrangementer med jevne mellomrom gjennom hele 
året.  
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1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Barnehageloven § 4:  
«For å sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem, skal hver 
barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle barn i 
barnehagen.  
 
Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte slik at alle 
gruppene er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget 
ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 
gruppene. 
 

 I Samarbeidsutvalget sitter det 2 representanter fra foreldrene 
og 2 representanter fra personalet. I tillegg er fagleder og evt.   
enhetsleder med på møtene. 

 Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og 
samordna organ mellom barnehagen og foreldrene. 

 Vi har ca. 3 – 4 møter i året men det kan bli flere ved behov. 

 Valg av representanter til Samarbeidsutvalget blir gjort på 
første foreldremøte høsten 2017. 
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1.3 Personal 

I Gyllenvang barnehage har personalet god spredning i alder og har ulik 
kompetanse og erfaringsbakgrunn. 
 

Base: Personal: 
Tromsøpalmen 3 – 6 år Ped.leder, barnehagelærer og 1 

fagarbeider. 

Blåklokka 0 –3 år 
 

Ped.leder, 2 fagarbeidere og 1 
assistent. 

Geitramsen 0 – 3 år 
 

Ped.leder, 1 barnehagelærer og 
2 fagarbeidere. 

Hestehoven 3 – 6 år Ped.leder, 2 fagarbeidere. 
 

I tillegg har barnehagen fastvikarer, spesialpedagog, og lærling i 
barnehageåret 2016 / 2017. 

2.0 Innhold  

2.1 Danning 

«Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer 
enn oppdragelse og mer enn sosialisering». (Rammeplan for 
barnehagen 2011). 
 
- Danning er å skape seg selv i samspill med omgivelsene. Barnet 

påvirker og blir påvirket av det miljøet de er i. Det er et 
gjensidig samspill. 

- Danning er en livslang prosess som krever aktive rollemodeller 
som kan støtte barnas utvikling av sosiale ferdigheter, samt 
evnen til å reflektere over egen atferd og egne handlinger. 
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Slik skal det jobbes med danning ved Gyllenvang barnehage: 

 Vi skal være bevisste, aktive voksne som gir ros, positiv 
forsterkning og oppmerksomhet på god og akseptabel adferd. 

 Vi skal videreføre verdier, normer og handlingsmåter som er 
gjeldende i samfunnet. 

 Vi skal være åpne for barnas innspill. De skal lære demokratiske 
prosesser ved at de kan komme med forslag, bli lyttet til og 
hørt.  

 Vi inkluderer ved at vi viser aksept og respekt for at vi alle er 
forskjellige. 

 Vi skal ha tydelige rammer og god struktur på dagen. 

 

2.2 Læring 

«Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og 
lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. 
Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle 
læringssituasjoner». (Rammeplan for barnehagen 2011). 
 
Slik skal det jobbes med læring ved Gyllenvang barnehage: 

 Barna skal selv få være aktive deltakere i barnehagens 
felleskap, med fokus på selvstendighet og ansvarlighet. 

 Barna skal medvirke til egen læring og utvikling i løpet av hele 
barnehagedagen, i hverdagsaktiviteter, lek og aktiviteter. Barna 
får mulighet til aktivt å delta, velge og påvirke utfra eget 
ståsted, alder og modenhet.  
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 Vi skal legge til rette for undring, refleksjon og et allsidig 
læringsmiljø. 

 Vi skal være bevisste på barnas læringsprogresjon. 
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2.3 Sosial kompetanse 

«Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med 
andre i ulike situasjoner. Den utvikles kontinuerlig gjennom handlinger 
og opplevelser. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ til å 
opprettholde vennskap». (Rammeplan for barnehagen 2011). 

 
Slik skal det jobbes med sosial kompetanse ved Gyllenvang barnehage: 

 I lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner skal personalet 
veilede barna med tanke på hvilken adferd som er 
forventet og akseptert. For å få dette til må personalet 
være tilstede, observere, lytte og delta i barnas 
aktiviteter, ute og inne.  

 Personalet skal sette tydelige grenser for barna slik at de 
skal lære hvordan man handler / samhandler overfor 
andre mennesker i ulike situasjoner.  

 Barna skal få trening i selvhevdelse i pedagogiske 
aktiviteter, lek og i hverdagssituasjoner. Øve på å 
snakke i samlinger, tørre å uttrykke sin mening, lære 
lekeregler osv. 

 Bruke ulike verktøy som: «stopp-tegn», rollespill, 
refleksjoner, litteratur, sang, dukketeater og samtaler.  

 Personalet skal anerkjenne og bekrefte barnas følelser 
og opplevelser. 
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2.4 Lek 

«Leken skal ha fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en 
grunnleggende livs- og læringsform som barn utrykker seg gjennom. 
Den har egenverdi og er en viktig del av barnekulturen.» (Rammeplan 
for barnehagen 2011). 
 
Slik skal det jobbes med lek ved Gyllenvang barnehage: 

 Personalet skal være gode rollemodeller for barna og være 
tilstede, støttende og deltakende i leken.  

  Vi skal lage små lekegrupper på basene. 

 Vi skal tilby lekemateriell som stimulerer til lek og som er 
tilgjengelig, inspirerende og variert. 

 Vi skal organisere dagen og sikre at barna får tid og rom til å 
fordype seg i leken. Vi skal være fleksible og vi ønsker færrest 
mulig avbrytelser slik at barna får uttrykt sine opplevelser og 
inntrykk. 

 Vi skal jobbe aktivt med det fysiske rommet på basene for å 
legge til rette for et godt leke- og læringsmiljø.  

 

2.5 Medvirkning 

«Barna skal gis rett til å uttrykke sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet» 
Barnehageloven § 3 barns rett til medvirkning. 
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Slik skal det jobbes med medvirkning ved Gyllenvang barnehage: 

 Barna skal få være aktiv deltakende i for- under og etterarbeid 
ved arrangementer, merkedager og hverdagsaktiviteter. Dette 
skal skje gjennom formelle og uformelle samtaler. F.eks. i 
samlingsstunder, barnesamtaler, rundt matbordet osv.  

 Personalet skal være reflekterende, tydelige og ansvarsfulle 
rollemodeller. Personalet må tolke barnas kroppsspråk og 
mimikk. De skal tilnærme seg barna slik at de kan tolke dem på 
en god måte og forstå deres behov og uttrykk.  

 Barna skal få oppleve anerkjennelse, trygghet og respekt ved at 
personalet er lyttende og tilstede når de er sammen med barna.  

  Vi skal gi rom for den gode samtalen, gjennom refleksjoner i 
fellesskap. F.eks. ved matbordet, i samlinger, på turer, osv.  

 

2.6 Omsorg 

«Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg i 
barnehagen handler både om relasjon mellom barnet og den voksne, 
men også om barnas omsorg for hverandre. Å lære barn å gi hverandre 
omsorg og ta aktivt del i egen omsorg er viktig i et livslangt 
læringsperspektiv». (Rammeplan for barnehagen 2011). 
 
Slik skal det jobbes med omsorg ved Gyllenvang barnehage:  

 Personalet skal være åpne og mottakelig overfor barna og se 
deres behov og ønsker ved å vise nærhet, varme, godhet, 
oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Vi skal være 
tilgjengelige voksne som ser om barna trenger trøst, hjelp til å 
finne venner og dekke deres basisbehov.  
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 Personalet skal oppmuntre til og styrke barns omsorg for 
hverandre. 

 Personalet skal vise barna ærlighet, interesse, respekt og 
åpenhet. 

 De voksne gir trygghet gjennom forutsigbarhet og tydelig 
grensesetting, samt ved å være konsekvent og følge de rammer 
og regler som er satt. 

 Vi skal fra barnet starter i barnehagen etablere gode relasjoner 
mellom barn og voksen blant annet ved at alle får en 
primærkontakt som følger barnet ekstra opp. 
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2.7 Språklig kompetanse 

«Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av 
språk. Språk gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Et godt utviklet 
morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige 
utvikling». (Rammeplan for barnehagen 2011). 
 
Slik skal det jobbes med språklig kompetanse ved Gyllenvang 
barnehage: 

 Personalet skal være tilstede, tolke og sette ord på mimikk, 
lyder, kroppsspråk osv. 

 Vi skal ha daglige aktiviteter der språkstimulering er i fokus for 
eksempel sang, lesing, rim/regler osv. 

 Bruke progresjonsplanen «Kommunikasjon, språk og tekst» 
aktivt som et verktøy. 

 Barna skal oppleve at språket brukes aktivt og oppfordres til å 
bruke språket lek, aktiviteter, samspill og hverdagssituasjoner.  
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2.8 Barnehagen som kulturarena 

 «Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell 
identitet. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er 
medskaper av egen kultur». (Rammeplan for barnehagen 2011). 
  
Slik skal det jobbes med kulturarena ved Gyllenvang barnehage: 

 Barna skal få erfaring med tradisjoner, eventyr og sanger fra 
egen og andre kulturer. 

 Markere høytider og merkedager gjennom felles 
arrangementer. 

 Bli kjent med ulike kulturelle uttrykksformer. Gjennomføre 
samlinger og aktiviteter som inneholder sang, dans og 
dramatiseringer. 

 Bli kjent med Tromsø by ved å besøke bygninger, museer osv. 
Lære om lokale fortellinger, leker, sanger, delta på ulike 
arrangement, f.eks. TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival), 
teaterforestillinger, o.l.  

 Førskolebarna går i Lucia-tog på Seminaret rehabiliterings og 
omsorgssenter på Lucia-dagen i desember.  
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2.9 Progresjonsplan for fagområdene 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen skal arbeide med 
fagområdene, som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. 
Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil oftest være 
representert i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 
 

Fagområde 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Oppmerksomhet 
rundt lyd og 
rytmer i språket. 
 
Bruke bøker og 
visuelt materiale i 
begrepslæringen. 
 
Høytlesing. 
 

Jobbe med barnas 
språklige bevissthet 
gjennom 
«Språksprell». Rim 
og rytme. 
 
Introduseres for 
bokstaver, og 
gjenkjenne sitt 
navn. 
 
Leke med andre 
språk. 

Bli kjent med 
alfabetet. Skrive 
navnet sitt. 
 
Lage egne 
historier. 
Gjenfortelle. 
 
Bruke 
«Språksprell». 
Fokus på lyder og 
stavelsesdeling. 

Kropp, 
bevegelse og 
helse. 
 
 

Enkle 
bevegelsessanger.  
Hode, skulder, kne 
og tå osv. 
 
Begynne å lære 
navn på 
kroppsdeler. 
 
 La barna få bruke 
sansene sine (Se, 
høre, føle, osv.) 

Lese bøker om 
kroppen. Snakke 
om kroppen i 
samlinger. 
 
Ha fysiske 
aktiviteter ute og 
inne. Hinderløype, 
bevegelsesleker, 
osv. 
 
Fokus på god 
hygiene. 

Være med å lage 
mat. 
Forberedelser og 
rydding. 
 
Snakke om sunn 
mat og hvorfor 
dette er viktig for 
kroppen. 
 
Bruke kroppen 
på turer og i 
naturen rundt 
barnehagen. 
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Kunst, kultur og 
kreativitet 
 

Bruke 
rytmeinstrumenter 
 
Introdusere ulike 
former for 
formingsmateriell. 
 
Lytte til musikk 
 
 

Lære om farger 
 
La barna få skape og 
lage kunst av ulikt 
materiell. 
 
 
Drama 

Fremføringer for 
andre  
 
Se på kultur og 
kunst i byen vår. 
 
Leke tradisjonelle 
barneleker. 

Natur, miljø og 
teknikk 
 

Introduseres for 
søppelsortering. 
 
Bli kjent med å 
være ute i ulike 
typer vær og de 
ulike årstidene. 
 

Bidra til å sortere 
søppel.  
 
Lære om dyr og 
insekter. 
 
Bli kjent med ulike 
digitale verktøy 

Kildesortere 
papir, restavfall 
og mat. 
 
Tur til 
Vitensenteret 
 
Få prøve ut og 
bruke ulike 
digitale verktøy. 

Etikk, religion 
og filosofi 
 

Vise omsorg, 
hensyn og vise at 
vi bryr oss om 
hverandre. 
 
Undre seg 
sammen med 
barna. 
 
Være med i 
markering av 
høytider. 
 

Fokus på vennskap, 
relasjon, 
medmenneskelighet 

Samtale med barna, 
filosofere sammen 
med dem. 
 

Kjennskap til 
ulike tradisjoner 

og livssyn. 

Undring over 
livets gang  
(Fødsel – død). 
 
Samtaler rundt 
normer og 
verdier. 
 
 
 

Nærmiljø og 
samfunn 
 

Bli kjent og trygg 
på barnehagens 
arealer. 
 

La barna bli godt 
kjent med 
turområdene rundt 
barnehagen og føle 

Bli kjent med 
byen vår. 
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Barna skal få 
erfare at de er en 
del av en større 
gruppe og føle 
gruppetilhørighet. 
 
 

tilhørighet til 
stedene. 

Bli kjent med byen 
vår. 

Tur til museet. 

 

 

 

Lære om trafikk 
og trafikkregler. 

Vi vil gi barna 
erfaringer med 
demokrati – 
barna skal være 
med på å lage 
demokratiske 
regler i 

barnehagen. 

 

Antall, rom og 
form 
 

Introduseres for 
ulike former og 
begreper. 
 
Sortere leker. 
 
Begynne å telle 
 ( 1 – 3 ) 

Rydde, sortere, 
klassifisere. 
 
Gjenkjenne former 
og figurer. 
 
Lære 
grunnleggende 
begreper som stor / 
liten, først / sist osv. 
Telle (1 – 10). 
 

Spille spill. 
 
Introduseres for 
matematiske 
begrep. 
 
Lære tallrekken 
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3.0 Fokusområder  

Gjennom en overordnet kvalitetsplan for barnehagene har Tromsø 
kommune valgt ut felles fokusområder. Dette er gjort med 
utgangspunkt i sentrale føringer og i samarbeid med barnehagene. 
 

3.1 Vennskap og inkluderende fellesskap 

«Inkluderende fellesskap gir rom for alle og det er respekt for 
mangfold uansett interesser, utvikling, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, 
nasjonalitet, kjønn og religion. Barnehagen er en viktig arena for sosial 
utvikling, læring og etablering av vennskap» 
 
Slik skal det jobbes med vennskap ved Gyllenvang barnehage: 

 Vi skal ha ukentlige møtepunkter for å utvikle gode relasjoner til 
andre barn og voksne og bli kjent med flere jevnaldrende i 
barnehagen. 

 Vi skal ha følelser som tema der vi snakker om følelser hos 
barnet og hos andre. 

 Vennskap er et tema som går gjennom hele året. Vi lærer hva 
en venn er, hva gjør venner i lag, hvordan beholde en venn osv. 

 Tilstedeværende voksne som veileder, observerer og støtter. 
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Slik skal det jobbes med inkluderende fellesskap ved Gyllenvang 
barnehage: 

 Vi skal synliggjøre likheter på en positiv måte. 

 Legge til rette for felles opplevelser i barnegruppen, slik at 
barna har felles referanserammer. 

 Vi har barnesamtaler 2 ganger i året (høst og vår) der fokuset 
blant annet er på barns trivsel og vennskap. 

 Personalet skal i samarbeid med Samarbeidsutvalget legge til 
rette for et godt foreldresamarbeid og lage arenaer hvor 
foreldrene kan møtes. (For eksempel foreldrefrokost o.l.) 
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3.1.1 Lokal handlingsplan mot mobbing  
 
Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing for 
barnehager og skoler. Med utgangspunkt i denne strategiplanen har 
enheten Tromsøya Nord Barnehager laget en lokal handlingsplan som 
det skal jobbes med i alle barnehagene.  
 
Handlingsplanen mot mobbing vil være synlig i barnehagene og temaet 
vil bli tatt opp på foreldremøter, personalmøter, basemøter, 
barnesamtaler og foreldresamtaler. 
 
På neste side ser dere den lokale handlingsplanen mot mobbing. 
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3.2 IKT 

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) skal integreres som 
en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 
(Kvalitetsplan s. 6) Innenfor IKT finner vi alle former for teknologi og 
kommunikasjonsutstyr. I-PAD, kamera, PC, telefon, skanner, printer, 
GPS, lamineringsmaskin kopimaskin osv. 
 

Slik skal det jobbes med IKT ved Gyllenvang barnehage: 

 Vi ha IKT som et naturlig verktøy i det pedagogiske arbeidet. IKT 
skal brukes aktivt sammen med barna og med barna som 
aktører 

 Vi skal bruke digitale verktøy til å innhente kunnskap, 
introdusere temaer, lage 
plansjer og dokumentasjon, 
og vurdere det vi har gjort 
sammen med barna. 

 Vi skal øke kompetansen til 
personalet i bruk av digitale 
verktøy på personalmøter, 
basemøter og i en egen plan 
for IKT.  

 Vi skal ta en gjennomgang av 
bruk av bilder til månedlig 
evaluering, evaluering fra 
klubb og lagring av bilder 
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3.3 Dokumentasjon og vurdering 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre barns læring og opplevelser i 
barnehagen, og personalets praksis. For personalet er dokumentasjon 
er viktig grunnlag for refleksjon rundt egen praksis knyttet mot 
barnehagen som pedagogisk virksomhet og enkeltbarns læring og 
utvikling. 
 
 

Slik skal det jobbes med dokumentasjon ved Gyllenvang barnehage: 

 Det skal settes av tid og rom for at barna selv skal få delta med 
tanker og innspill i dokumentasjonen av barnehagehverdagen. 

 Barns læring skal synliggjøres i dokumentasjonen. Vi skal blant 
annet synliggjøre læringen som skjer i de daglige 
hverdagsaktivitetene som påkledning, ved matbordet osv. 

 Vi skal reflektere over dokumentasjonen sammen med barna og 
i personalgruppen. 

 Dokumentasjonen skal vises blant annet gjennom bilder, tekst, 
presentasjoner / utstillinger og basevise evalueringer av 
måneden. 

Slik skal det jobbes med vurdering i Gyllenvang barnehage: 

 Vi vurderer aktiviteter jevnlig i planleggingstiden, på 
basemøter, personalmøter og på ped.ledermøter.  

 Barna er med og vurderer gjennom barnesamtaler og jevnlige 
samlinger på basene. 

 Vi skal bruke praksisfortellinger til vurdering og refleksjon. 
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 Vi vurderer jevnlig barnas utvikling og trivsel, 
foreldresamarbeidet, personalsamarbeidet og barnehagens mål 
og innhold. 

 Vi gjennomfører en brukerundersøkelse i løpet av 
barnehageåret der alle foreldrene oppfordres til å svare og gi en 
vurdering av tilbudet. 

4.0 Planlegging 

God planlegging skal bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk 
av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. 
Planleggingen tar utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, 
rammeplan og lov for barnehager. 
 

 I planleggingsarbeidet skal vi ta utgangspunkt i barnas 
forutsetninger, interesser og behov. Barna skal selv få være 
med å planlegge å få komme med ideer. 

 

 Planleggingen skal synliggjøres i ulike planer som månedsplan, 
klubbplaner osv. 
 

 God planlegging er viktig slik at barn, foreldre og personal vet 
hva som skal skje. Vi skal vite hva temaet er, hva målet er, 
hvilke aktiviteter og metoder som skal benyttes. 
 

 Noen planer vil være til internt bruk i barnehagen, andre planer 
som eks. klubbplaner og månedsplaner vil bli sendt ut til 
foreldre / foresatte. 
 

 Alle ansatte har avsatt egen tid til planlegging hver uke. 
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5.0 Barnehagens satsningsområder barnehageåret 2016/17 

5.1 Språk og foreldresamarbeid 

 

God språkutvikling er avgjørende for lek og sosiale relasjoner i 
barnehagealder, men også for lesing, skriving og læring i skolealder og 
videre i livet. 
 
Gode språklige ferdigheter vil også påvirke lese – og 
skriveopplæringen. 
 
Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan 
kommunisere med voksne og andre barn. Språket er avgjørende for 
læring, sosiale relasjoner og vennskap. 
 
Foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi vil at dere skal føle at dere kan 
snakke med oss om alt som angår barnet deres. Slik at vi på best mulig 
måte kan ivareta dere og barna i hverdagen i barnehagen. 
 
Med bakgrunn i dette vil vi det neste året ha ekstra fokus på språk og 
foreldresamarbeid. Vi vil gjennom å jobbe med dette blant annet ha 
stort fokus på bevisstgjøringen av voksenrollen og hvor viktige 
rollemodeller vi er når det gjelder språk. Vi skal bruke språket aktivt i 
hverdagen og oppfordre barna til også å bruke språket aktivt. 
 
 

Mål: Jobbe aktivt med å skape et godt og variert 
språkmiljø. Barna skal få bruke sitt språk og uttrykke 
følelser, ønsker og erfaringer. 
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Slik skal det arbeides med foreldresamarbeid ved Gyllenvang 
barnehage: 
 

 Vi skal ha jevnlige foreldrefrokost/kaffe utover året for å vise 
hva barna har holdt på med og bli bedre kjent. (Minst to ganger 
i halvåret.) 
 

 Vi har primærkontakt som foreldrene kan forholde seg til den 
første tiden i barnehagen. Denne personen vil også fortsette å 
være primærkontakt den tiden barnet er i barnehagen. 

 

 Vi vil ha foreldrene med inn i barnehagen, bidra til temaarbeid 
o.l. og på den måten skape et eierforhold til barnehagen. 

 
 
 
Slik skal det jobbes med språk ved Gyllenvang barnehage: 

 Vi skal ha ukentlige språkgrupper. 

 Vi skal legge til rette for bruke sang, bøker, høytlesing, rim og 
regler. 

 Vi skal ha fokus på begrepslæring i alle hverdagssituasjoner i 
barnehagen. (Påkledning, rundt matbordet, på tur osv.) 

 Vi bruker verktøy som Språksprell, Språktrappa, Språkmapper, 
Snakkepakken og Språkløyper. 

Vi skal bruke «Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat» fra 
Utdanningsdirektoratet som grunnlag for å øke kunnskap og skape 
felles refleksjon i personalgruppa. 
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5.2 Språkløyper  

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-
2019 for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. 

Språkløyper skal gi barnehagepersonalet mer kunnskap, verktøy og 
trygghet i arbeidet sitt med barns språk. De skal for eksempel kjenne til 
gode arbeidsformer for språkutvikling i hverdagen, og være i stand til å 
kjenne igjen språkvansker. 

Vi tenker å bruke språkløyper aktivt for å få inn strategisk lesing for alle 
barna. Dette innebærer språkgrupper for alle barna for å sikre at alle 
er med på lesestundene. 

 

6.0 Klubber 

Alle barna vil en dag i uken bli organisert i aldersinndelte klubber. 3-6 
fra september til mai og 0-3 fra november til mai.  

0-3 års-basene vil fokusere på å lese for barna i små grupper. 2-
åringene på basene vil bli delt inn i grupper på tvers av småbasene. 
Dette som en del av språkløype strategien vi begynner å jobbe med til 
høsten. Det bidrar også til at 2-åringene i barnehagen blir bedre kjent 
med hverandre. 1-åringene vil vi også lese for i små grupper på basen, 
slik at de er i trygge omgivelser den første tiden i barnehagen.  

3-6 års-basene skal ha klubb en dag i uka, ca. 1,5 time. Barna vil bli delt 
inn i tre klubber: 3-års-klubb, 4-års-klubb og 5-års-klubb. Hestehoven 
og Tromsøpalmen vil samarbeide i klubbene og det vil være barn og 
personal med fra begge basene. På denne måten har barna mulighet 
for å danne vennskap med flere barn på egen alder og få bli kjent og 
trygg på personalet.  
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Også med de største barna vil vi ha fokus på «Språkløypa» med lesing 
for barna. Vi vil ha fokus på å bruke bøker som handler om kroppen, 
følelser, sanser, osv.  pga. av at dette er vårt hoved-tema dette 
barnehageåret.  
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7.0 Miljøfyrtårn 
 
Barnehage er miljøfyrtårn. I forbindelse med dette stilles det en del 
krav til barnehagen som omfatter driften, de ansatte, og barna. Vi 
håper selvfølgelig også at hjemmet bidrar i dette arbeidet.  Vi ønsker at 
arbeidet med miljøfyrtårn skal bidra til å bygge gode holdninger både 
blant barn og voksne i forhold til å ta vare på miljøet, og skape 
bevissthet om at små grep i hverdagen, kan gjøre en stor forskjell.  

 
Slik skal det jobbes med miljøfyrtårn ved Gyllenvang barnehage: 

 Vi skal gi barna kunnskaper om miljøvern. 

 Vi sparer på tegnepapir, slår av lys i rom der vi ikke er, tar vare 
på matrester og spiser dem / lage noe av dem senere.  

 Barna skal lære å ta vare på naturen, Være med på å rydde / 
plukke søppel ute. Blant annet har vi en Rusken dag på våren. 

 Vi skal jobbe med holdninger til gjenbruk og å ta vare på ting.  

 Vi skal bruke ulike digitale verktøy og litteratur i arbeidet. Samt 
bruke skuespill / dukketeater med temaer innenfor miljøfyrtårn.  
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8.0 Overgang barnehage-skole  

 «Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehage på en 
god måte, og glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehage og skole» (Rammeplan for 
barnehagen 2011) 

Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole ved Gyllenvang 
barnehage:  

 Vi skal jobbe med selvstendighet når det gjelder å kle på seg 
selv, gå på toalett og å ta vare på sine egne ting. 

 Vi skal gi dem lyst og nysgjerrighet til å lære slik at de får de 
beste forutsetninger for livslang læring. 

 Barna skal få delta i skoleforberedende aktiviteter og 
spennende opplevelser gjennom eget ukentlig førskoleopplegg. 

 Barna er med på førskoletreff med andre barnehager i 
nærmiljøet 

  Vi følger en felles plan for førskoleklubb som enheten har laget 
der oversikt over mål, aktiviteter og metoder er spesifisert. 
  

- Tromsø kommune har fastsatte rutiner som gjelder overgang barnehage / 
skole for flerspråklige barn som vi følger. 

- Tromsø kommune har også rutiner vi følger for å sikre at det er godt 
samarbeid i overgang barnehage / skole for alle barn. Blant annet ved å ha 
foreldresamtaler der vi blir enige sammen med foreldrene om hvilken 
informasjon om barnet som skal gis videre til skolen.  

 
 
 
 

 

NB! 
- 1. Desember. Innmelding til skole. 
- 1. Desember. Innmelding til  SFO. 
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9.0 ICDP.  

 

 ICDP (International Child Developement Programmes) er et 
helsefremmende program for omsorgsveiledning, med 
målsetting å forebygge psykososiale problemer blant barn og 
unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre 
omsorgsgivere i deres omsorgsrolle. 

 Programmet skal hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst barnets 
tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov 
og initiativ. 

 Det skal fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon 
mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige 
forholdet mellom de to blir positivt og utviklende. 

 Skal utvikle og veilede barnets mestring av de oppgaver som 
kreves i forhold til andre mennesker og omverdenen. 

 Enheten Tromsøya Nord Barnehager er sertifisert til å kunne 
tilby foreldreveiledningsgrupper utarbeidet av ICDP – stiftelsen  

 Alle ansatte skal gjennom veiledning på dette området. 
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10.0 Kroppen min og meg 
 
Vi har valgt ett felles tema for barnehage året 2016-2017 og det er 
«kroppen min og meg.» 
 
Gjennom flere år har barnehagen jobbet med sunt kosthold og hva 
som er bra for kroppen vår. Dette har ført til at vi i fellesskap har 
kommet fram til at vi vil jobbe med tema «Kroppen» i et videre 
perspektiv. Dvs. at vi vil jobbe med alt fra anatomi, følelser, sanser, 
fysisk og psykisk helse, sette grenser for seg selv og andre, m.m.  
 
Vi vil også fokusere på likheter og forskjeller på oss mennesker, for å 
skape respekt og forståelse for at vi alle er forskjellige.  
 
«Språkløypa» blir innarbeidet som et verktøy i dette prosjektarbeidet. 
«Steg for steg», mindfullnes, hjertesamlinger, div. fysiske aktiviteter, 
klubber, samlinger, drama, musikk og kulturelle uttrykk.  
 
Det vil bli utarbeidet en prosjektplan for dette temaet, som blir sendt 
ut på mail til alle foreldrene.  
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10.1 Kosthold 

 
Gyllenvang barnehage har et stort fokus på kosthold og dette er godt 
innarbeidet i barnehagen. 
 
Vi har opplæring om mat og helse blant annet ved at barna er med på 
kjøkkenet under basens kjøkkenuke der man er ansvarlig for husets 
frokost, lunsj og ettermiddagens mellommåltid. 
 
Vi vil ha barna med på kjøkkenet for å skape mestringsfølelse og 
matglede, styrke felleskaps og ansvarsfølelsen samt å øke vitelyst og 
vilje til å forsøke nye ting.  
 
Vi har ukes-meny i barnehagen og det er mye bruk av fisk, frukt og 
grønnsaker i tilberedningen. 
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11.0 Temaplan for barnehageåret 2016/17 

 

Måned Tema Mål Verktøy/ 

metode 

August Tilvenning / oppstart. Barna skal få 
en trygg og 
god oppstart. 

Primærkontakter
. 

 0-3 år: Vi jobber med 
den taktile sansen. 

 

 

 

 

3-6 år: Tema kroppen-
følelser. Kroppsspråk, 
mimikk, vennskap, 
sosial kompetanse. 

Kjenne på 
ulike 
materialer og 
elementer og 
lære hvordan 
de føles.  

 

 

Lære hvordan 
man 
samhandler 
med andre 
mennesker. 
(Nye baser, 
nye barn og 
voksne). 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 
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September Brannvernuke Lære hva vi 
skal gjøre ved 
brann. 

Hva kan brann 
gjøre med 
kroppen? 

Brannøvelse. 

Bruke Eldar og 
Vanja i 
brannopplæring. 

Tema i 
samlingsstunder. 

 Foreldremøte   

 Oppstart av klubber 
for de over 3 år. 

Utvikle 
vennskap på 
tvers av 
basene. 

En fast klubbdag 
i uken fra 
september og ut 
mai. 

 0-3 år: Vi jobber med 
den taktile sansen. 

3-6 år: Tema kroppen-
følelser. Kroppsspråk, 
mimikk, vennskap, 
sosial kompetanse. 

 Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

Oktober Barnesamtaler 

 

 

Vennskap og 
tilhørighet 

Fokus på 
strategiplan 
mot mobbing. 

Arrangere 
barnemøter med 
ett eller flere 
barn. Bruker 
fastsatt skjema.  

 Foreldresamtaler  
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 0-3 år: Vi jobber med 
den taktile sansen.  

 

3-6 år: Vi lærer om 
hvordan kroppen ser 
ut utvendig.  

 

 

 

Lære om 
hvordan vi ser 
ut og lære om 
forskjeller og 
likheter 
(Respekt, 
mangfold). 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

November Mørketidsfest 
18.11.16 

Hvordan 
påvirkes 
kroppen av 
mørketida? 

Tema i 
samlingsstunder 
og aktiviteter på 
basen. 

 0-3 år: Vi jobber med 
sansen smak. 

 

3-6 år: Vi lærer om 
hvordan kroppen ser 
ut utvendig.  

Lære å smake 
på nye ting. 

 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

 

 Oppstart klubb for 
barn under 3 år. 

Utvikle 
vennskap på 
tvers av 
basene. 

En fast klubbdag 
i uka fra 
november og ut 
mai. 
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Desember Advent- og 
juleforberedelser. 

  

Lære hvorfor 
vi feirer jul, og 
jobbe med 
tradisjoner i 
forhold til 
advent og jul. 

Juleverksted. 

Samlinger. 

Sanger og 
fortellinger. 

 Luciafeiring 13.12.16   

 Nissefest 20.12.16   

 0-3 år: Vi jobber med 
sansen smak. 

 

3-6 år: VI lærer om 
sansene våre. Hørsel, 
syn, lukt, føle, smak. 

 

 

 

Lære om 
sansene i en 
tid med mye 
lukter, 
smaker, 
stemninger. 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

Januar Solfest 23.01.17  Tema i samlinger 

 0-3 år: Vi jobber med 
sansene hørsel og syn. 

 

 

Bli kjent med 
nye lyder ute, 
samt lære å se 
forandringer i 
naturen (Snø, 
sol, osv). 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 
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3-6 år: VI lærer om 
sansene våre. Hørsel, 
syn, lukt, føle, smake. 

Februar Samefolkets dag, 
06.02.16 

Bli kjent med 
samisk kultur. 

Markering av 
Samefolkets dag 
i barnehagen 

 0-3 år: Vi jobber med 
sansene hørsel og syn. 

 

3-6 år: Vi lærer om 
hvordan kroppen ser 
ut innvendig. 

 

 

 

Lære om 
hvordan 
maten vi 
spiser 
påvirker 
kroppen.  

Lære om 
innvendige 
organer. 

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

Mars 

 

Barnehagedagen.   

 Barnesamtaler Vennskap og 
tilhørighet 

Fokus på 
strategiplan 
mot mobbing. 

Arrangere 
barnemøter med 
ett eller flere 
barn. Bruker 
fastsatt skjema. 



et sted å lære        et sted å leke        et sted å få være med        et sted å leve 
 

    

 

38 

 Foreldresamtaler   

 0-3 år: Vi jobber med 
sansene hørsel og syn. 

3-6 år: Vi lærer om 
hvordan kroppen ser 
ut innvendig. 

 Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

April Påske.  

 

Lære om 
påsken og 
påske-
tradisjoner. 

Påskeaktiviteter. 

 Foreldremøte   

 0-3 år: Vi jobber med 
meg selv og sansen 
lukt.  

 

0-6 år: Vi jobber med 
fysisk aktivitet. F.eks. 
dans, yoga, turer, o.l. 

Lære om lukter 
som finnes både 
ute og inne. Lære 
å ha egne 
meninger / 
grenser. 
(Danning). 

Lære at 
kroppen har 
godt av å 
være  i fysisk 
aktivitet, samt 
avslapnings-
teknikker. 
(Forebygging).  

Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

Mai 17 mai markering. 

 

Lære om 
hvorfor vi 
ferier 17 mai. 

Samlinger. 

Øve på å gå i tog. 
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 Formings-
aktiviteter. 

 Rusken dag. 

 

Lære å plukke 
og sortere 
søppel. 

Plukke søppel i 
området rundt 
barnehagen. 

 

 

0-3 år: Vi jobber med 
meg selv og sansen 
lukt.  

0-6 år: Vi jobber med 
fysisk aktivitet. F.eks. 
dans, yoga, turer, o.l. 

 Metodene 
utdypes i 
månedsplanene. 

 Avslutning av klubber   

Juni 0-3 år: Vi jobber med 
meg selv og sansen 
lukt.  

0-6 år: Vi jobber med 
fysisk aktivitet. F.eks. 
dans, yoga, turer, o.l. 

 Metodene utdypes i 
månedsplanene. 

Juli Sommerbarnehage   

 

 Aktiviteter og metoder innenfor de ulike tema vil synliggjøres og 
spesifiseres i måneds- og klubbplaner. 
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Barnehagen er stengt på fagdager 
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Telefon og adresse 
 
Gyllenvang barnehage 
Dramsveien 141, 
9010 Tromsø 
 
Fagleder 
Jorunn Seljevoll 
Tlf: 77791234 / 90883462 
jorunn.seljevoll@tromso.kommune.no 
 
 
Baser: 
 
Hestehoven 777 91236 / 91156591 
 
Geitramsen 777 91235 / 91156591 
 
Blåklokka 777 91237 / 90770656 
 
Tromsøpalmen 777 91354 / 90770656 
 
 
 
Enhetsleder 
Anna H. Larsen 
777 91289 / 47489305  
Kvamstykket barnehage, Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø 
anna.helene.larsen@tromso.kommune.no  

 

mailto:anna.helene.larsen@tromso.kommune.no

