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PRESENTASJON AV GUOVSSAHAS MÁNÁIDGARDI 

Barnehagen ble stiftet av Romssa Sami searvi foreldreutvalg i 1983.  I 1988 overtok Tromsø 

kommune driften av barnehagen, etter det har barnehagen vært i kommunens eie. 

Barnehagen flyttet inn i nye lokaler ved Prestvannet 5.februar 2007.  Guovssahas 

mánáidgárdi tilhører sammen med 5 andre barnehager, Tromsøya vest barnehager. 

Guovssahas mánídgárdi er en samisk barnehage og samisk språk brukes aktivt i 

barnehagehverdagen.  

Barnehagen ligger i et naturskjønt område med mange muligheter for naturbruk og uteliv. 

Barnehagen har gamme, lavvo og uthus som blir mye brukt i forhold til å samisk språk, 

kultur, og tradisjoner. Vi har også under ombygging duodjelatnja/snekkerbod da vi i større 

grad ønsker å ivareta samisk håndverks tradisjoner.  

Barnegruppen i år er 34 barn i alderen 1 - 6 år.  Barnehagen har to baser, Nasti med 14 barn i 

alderen 1-3 år og Beaivaš med 20 barn i alderen 3-6 år.  I hverdagen jobber vi tett mellom 

basene, vi har felles oppholdsarealer til både spontane og planlagte aktiviteter. Barna er 

trygge i det fysiske rom og møter personal på tvers gjennom faste daglige og ukentlige 

aktiviteter.  

Tilleggsbestemmelser til vedtektene for Gouvssahas mànàidgardi 

Til § 2 Rammeverk og formål 

Gouvssahas mànàidgardi skal prioritere samiske barn. 

Barnehagens formål: 

- Ivareta å videreutvikle samisk språk og gi barna trygghet i å bruke språket. 
- Ta vare på samiske verdier og styrke barnas identitet og tilhørighet til samisk kultur, 

samfunn og levemåter. 
 

Til § 4 Bemanning 

Personalet må beherske samisk språk og ha kunnskap om samisk kultur. For øvrig vises det til 

§ 4.4 

Til § 7 Opptak 

- Barn med samisk som førstespråk. Dette forstås slik at barnet selv snakker samisk. 
- Barn uten aktivt samisk språk. Dette forstås slik at barnet ikke selv snakker samisk, men 

at en eller begge foresatte snakker samisk med barnet. 
- Barnehagen kan, etter særskilt avtale med foresatte, ta inn barn som ikke har samisk 

som førstespråk. Avtalen skal inneholde et opplegg der foresatte i samarbeid med 
barnehagen forsøker å lære barnet samisk.  
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Hovedopptaket av barn er 1. mars. Kommunen har kriterier for tildeling av plassene.  

STYRINGSVERKTØY 

Lov om barnehager.                                                                                                                                               

Les mer på www.barnehage.dep.no                 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.                                                                                         

Ny rammeplan er under revidering, og iverksettes i 2017 

Handlingsplan for samiske språk/ 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Handlingsplan_samiskesprak_status

2010_BM.pdf                                                                                                                                     

Virksomhetsplan for Tromsøya vest barnehager 2014-18                                                         

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Tromsø kommune 2012-16 

/http://img8.custompublish.com/getfile.php/2144050.1308.xqqsrwtptu/Kvalitetsplan+for+k

ommunale+barnehager.pdf?return=www.tromso.kommune.no .     

Stortingsmelding 19, «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen. 

Veileder Utdanningsdirektoratet; «Språk i barnehagen-mye mer enn prat» 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Barnehagen har ulike samarbeidspartnere som blant annet er Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste, helsesøster, barnevernstjenesten og fysioterapeut for et mer tverrfaglig og 

helhetlig tilbud i barnehagen.  

Andre samarbeidspartnere er Sametinget, Samisk høyskole i Kautokeino ved at vi tar imot 

barnehagelærerstudenter, for kompetanseheving, besøk o.l., videregående skole for 

lærlingeplasser og praksis, Gáisi språksenter, Gimle barnehage og samisk base Maerranásti i 

Sjømannsbyen barnehage. 

 

SATNINGSOMRÅDER  

Satsingsområdene er områder vi ønsker å sette et spesielt fokus på. De to neste årene er det 

samisk språk og sosial kompetanse vi har som satsningsområder.  

Samisk språk                                                                                                                                                      

Språk, kommunikasjon og tekst 

 
Hovedmål: stimulere barna til god språkutvikling og begrepsforståelse 

http://www.barnehage.dep.no/
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Handlingsplan_samiskesprak_status2010_BM.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Handlingsplan_samiskesprak_status2010_BM.pdf
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2144050.1308.xqqsrwtptu/Kvalitetsplan+for+kommunale+barnehager.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2144050.1308.xqqsrwtptu/Kvalitetsplan+for+kommunale+barnehager.pdf?return=www.tromso.kommune.no
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Språk er grunnleggende for barns læring og utvikling, og er et kommunikasjonsmiddel som 
gjør at vi har redskap for tenking, refleksjon samt uttrykk for følelser og opplevelser. Et godt 
utviklet morsmål er en grunnelggende forutsetning i språkutviklingen, også når det gjelder  
skriftspråk og leseforståelse. Språk er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til 

følelser. Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer ved å bruke 

det samiske språket som kommunikasjonsmiddel. 

Vi vil derfor legge vekt på det samiske språket i barnehagen. Barnehagen vil aktivt og bevisst 

jobbe med språket gjennom hele barnehageåret og fokusere på språket i hverdagslivet og i 

aktiviteter som vi har i løpet av barnehageåret. Språkstimulering vil være veldig viktig i 

forhold til god språkutvikling. Barn utvikler språk i samspill med andre mennesker, de må 

også kjenne personlig interesse for, og personlig utbytte av, å gå inn i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive 

erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som et verktøy for tenking og 

som uttrykk for egne tanker og følelser. 

 

 Slik jobber vi:  
 

 Personal som er bevisst sin rolle som språk- og kulturformidler. Det er viktig at 
personalet hjelper barna til å bruke samisk i hverdagssituasjoner og i lek. Personal 
som også er bevisst sin verbale og non-verbale kommunikasjon både i formelle –og 
uformelle lærings-og samspillssituasjoner 

 Systematisk språkopplæring gjennom hele året; begrepsinnlæring gjennom 
temaarbeid og samisk årshjul arbeid. Nye begreper innføres i hverdagsspråket 
gjennom daglige gjøremål og rutinesituasjoner. 

 Aldersinndelte språkgrupper/lekegrupper der det skal være stort fokus på 
språkutvikling. 

 Bruke ulike  verktøy som samisk snakkepakke i språkutviklingen. Personalet 
utarbeider språkkofferter med konkreter. 

 Bruke visuell støtte i samlingstund, samtaler, høytlesingsaktiviteter. 

 Språkstimulering i alle hverdagssituasjoner; situasjonene rundt måltider, stell, på-
og avkledning, hente og bringesituasjoner er gode arenaer for språkstimulering da 
de gjentas flere ganger daglig. 

 Skape aktiviteter og arenaer for dialog, lytte og samtale i alle hverdags situasjoner. 
Gi rom for gode samtaler, 

 Rim, regler, dikt, sang-joik , sangleker og regelleker  

 Lek og utforsking av skriftspråket, leke skriving-og lesing. La barna møte symboler 
som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, gi støtte når det gjelder å telle og 
sortere. 

 Gi tid og rom for lek/rollelek  

 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved 
høytlesing, gjerne i små grupper.  

 Vi skal bruke dialogisk lesing som verktøy i språkstimuleringen. Dette er et 
pedagogisk tilrettelagt opplegg som går over tid, det velges bok, gjentakelse og 



6 
 

gjenfortelling samtaler/spørsmål om boka er blant annet essensielt i dialogisk 
lesing. 

 
 
Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene angående det enkelte barns språkutvikling vil 

være veldig viktig. Barnehagen ønsker å forsterke dette samarbeidet med foreldre i forhold 

til å styrke hvert enkelt barns språkutvikling. Foreldresamtalene skal ha fokus på barnets 

samiske språk. Barnehagen forventer sterk og aktiv delaktighet i forhold til sitt barns 

ivaretakelse av samisk språk både i barnehagen og hjemme. 

Enheten Tromsøya vest barnehager skal dette barnehagåret ha fokus på prosjektet «Et 
godt språkmiljø for alle barna i Tromsøya Vest barnehager. Dette vil gi økt kompetanse til 
ansatte innenfor; voksenrollen og språk, språkutvikling, barnehagens språkmiljø, 
systematisk språkarbeid i barnehagen. Pedagogene i alle barnehagene skal ha fokus på 
pedagogisk ledelse i forhold til systematisk språkarbeid. 
 

Sosial kompetanse 

Hovedmål: Knytte gode relasjoner barn – barn, voksne – barn og bygge vennskap. 

Barnehagen skal sikre et godt og trygt psykososialt miljø og forebygge mobbing. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd) 

Tromsø kommune har i sine planer nedfelt nulltoleranse mot mobbing. Det er utarbeidet en 

strategiplan mot mobbing som preges av at; alle barn skal bli sett, hørt og respektert.  

Vi skal ta hvert enkelt barn på alvor med å vise omtanke, tillit og oppmerksomhet. Personalet 

skal vise romslighet og respekt for interesser, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, nasjonalitet, 

kjønn og religion. Personalet skal støtte om barns sosiale utvikling, og bidra til å skape et godt 

psykososialt miljø, trivsel og glede.  

Vi skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Barnehagen skal være et trygt sted for fellesskap 

og vennskap.  Barnehagen har utarbeidet en lokal plan mot mobbing og årshjul som fremmer 

godt læringsmiljø og sosiale ferdigheter og som brukes aktivt i barnehagehverdagen.  

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2691959.1308.arvbabbwua/StrategiplanMot

Mobbing_endelig+vedtatt.pdf?return=www.tromso.kommune.no 

 

 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2691959.1308.arvbabbwua/StrategiplanMotMobbing_endelig+vedtatt.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2691959.1308.arvbabbwua/StrategiplanMotMobbing_endelig+vedtatt.pdf?return=www.tromso.kommune.no
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 Slik jobber vi: 
 

 at alle barn blir sett, hørt og respektert utfra egne forutsetninger og gis mulighet til 
å utvikle et godt selvbilde og gode relasjoner til andre.  

 styrke barnets deltakelse, selvbilde og opplevelse av å være en del av felleskapet.  

 Arbeide systematisk for et inkluderende miljø som er fritt for mobbing, og hvor alle 
barna  får oppleve vennskap. 

 Personal  skal være bevisst sine egne verdier og holdninger i møte med enkeltbarn 
og foresatte.  

 Samtaler med barn om vennskap og hvordan vi skal være mot hverandre.  

 Innføre barnesamtaler for de største barna, hvor tema er trivsel og vennskap. Det 
skal refereres fra disse samtalene til foreldre på foreldresamtalene. 

 Barns danningsprosess skal preges av inkluderende holdinger. 
 

 

                                                                                                         barns  

Litteratur og verktøy vi bruker i arbeidet med sosialkompetanse og forebygging av mobbing:                       

-Bovnnas bovdni / Steg for steg; har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å 

øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring i sosiale sammenhenger. Omhandler 

også barns evne til å omgås på en positiv måte 

Barns trivsel-voksnes ansvar, veileder fra utdanningsdirektoratet. 

Digital verktøykasse mot mobbing-Kvalitetslosen 

 
SAMISK ÅRSTIDSHJUL 
 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra 
til at alle barn får oppleve glede og mestring og kulturelt fellesskap.(Barnehageloven § 2 
Barnehagens innhold, 4.ledd) 
 
Gjennom samisk årstidshjul formidler barnehagen samiske verdier, språk og kultur.  
Guovssahas mánáidgárdi legger den samiske årstidskalenderen til grunn for arbeidet i 

hverdagen. Årstidskalenderen forankres i planarbeidet som tar utgangspunkt i årstider, 

aktiviteter, tradisjoner,  kulturelle begivenheter, tradisjonell næring som reindrift, jordbruk 

og fiske, naturbruk, høytider, merkedager m.m. Gi rike naturopplevelser, lære barna å ferdes 

og bli glad i naturen, og hvordan vi samer bruker naturen i de ulike årstidene.  

Årstidskalenderen  knytter temaer som vi har hver måned gjennom hele året, de syv 

fagområdene gjenspeiles også i dette arbeidet. 
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Året rundt 
- Joik, sang og fortellerstunder tilpasset til tema og prosjektarbeid og årstider 
- Lære om betydningen av navnet på månedene og årstidene 
- Natur og værtegn i Sápmi, forandringer i naturen gjennom hele året.  
- Naturbruk. 
- Mattradisjoner  
- Bruk av samiske bygninger  
- Duodji 
-Utestart/utedag/turdag hver onsdag  

Čakčageassi/sensommer:  

August 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli kjent / tilvenning/trygghet  
Vennskap  
Skjære sennagress 
Turer i nærområdet 
Turer i fjæra 
Trafikkregler  

Čakča/høst  

September 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilvenning/Trygghet 
Vennskap  
Foreldremøte 
Høstfest   
Plukke bær 
Sage og hugge ved til vinterbrensel 
Plukke naturmaterialer 
Fisketur til Lakselvbukt (Beaivvaš) 
Uteuke med lek, aktiviteter og utforsking på høst elementer  
Brannvernuke 
Fast utedag hver fredag, i tillegg til onsdag(Beaivvaš) 

Oktober 
 

Besøk i reingjerdet 
Slakt av rein/ tilberedning av kjøtt, lage blodmat 
Kreativ/kulturuke 
Følge med og lære om trekkfuglene 
 

Skábma/høstvinter 

November 
 
 
 
 
 
 
 

Samisk stjernehimmel 
Mørketidsmarkering 2-6 år 
Mytologi, sagn og fortellinger 
 

Dálvi/vinter 

Desember -Luciafeiring med foreldrebesøk 
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-juleforberedelser/praktisk arbeid  
- samisk julegudstjeneste , utdeling av samisk kirkebok til 4-
åringene(Beaivvaš) 
 

Januar 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tromsø internasjonale filmfestival ((Beaivvaš og de elste på Nasti ) 
Solfest  
Lære om / Forberedelser til samefolkets dag gjennom sang og joik, lek, 
fortellinger, film og litteratur. Lære om det samiske folket i hele Norge, 
samiske kofter. 

Februar 
 
 
 
 
 

Sámi Álbmotbeaivi/Samefolkets dag 6.2.  Vi opplever konserter, utstillinger 
og andre arrangementer i forbindelse med samisk uke.  
Fast skidag en dag i uka (utenom turdagen) hvor barna oppfordres til å gå 
på ski i lysløypa utenfor barnehagen(3-6 år)  
 
 
 

Giđđádálvi/vårvinter 

Mars  Uteuke med lek, aktiviteter og utforsking på vinter elementer 
Reinkjøring 
Fast skidag en dag i uka (utenom turdagen) hvor barna oppfordres til å gå 
på ski i lysløypa utenfor barnehagen(3-6 år) 

April Påske  
Frierferd  
Grand prix 
Påskefrokost 
Fast skidag en dag i uka (utenom turdagen) hvor barna oppfordres til å gå 
på ski i lysløypa utenfor barnehagen(3-6 år)  

Giđđá/vår 

Mai 
 
 
 
 
 
 
 

Fugleliv, Studerer fuglelivet rundt bhg, Prestvannet 
17.mai  
Fisketur (Beaivvaš og de eldste på Nasti ) 
 
 
 

Giđđágeassi/vårsommer 

Juni 
 
 
 
 
 

Uteuke med lek, aktiviteter og utforsking på sommer elementer 
Kreativ/kunst uke 
Fjæratur  
Lære om kalving/flytting sommerbeite gjennom lek, film, litteratur, sang og 
joik 
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Planter ; samiske navn og begreper, Blomster i nærområdet, plukke og 
tørke  
Plante blomster i barnehagens uteområde. 
Turer i fjæra; studere krabber, tang og skjell m.m. 
 

Geassi/sommer 

 Sommer barnehage; Spontane turer i nærområdet. 
2-3 uker av fellesferien kan barnehagen bli stengt, eller bli slått sammen 
med andre barnehager i enheten. 
 

 MED FORBEHOLD OM ENDRINGER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

FAGOMRÅDER 

Fagområdene dekker et vidt læringsfelt, og de opptrer sjeldent alene. Flere områder vil ofte 

være representert samtidig i temaopplegg, i hverdagsaktiviteter, turer, og i sosialt samspill. 

Barna skal tilnærme seg rammeplanens fagområder gjennom lek, undring og utforsking. 

Gjennom fagområdene vil samiske kulturtrekk gjenspeiles. Ved arbeid med de syv 

fagområdene skal barnehagen legge det pedagogiske innholdet slik at både de daglige 

aktivitetene og temaopplegg tar utgangspunkt i samisk kultur og tradisjon, oppdragelse og 

læring, levemåte og miljø. Barnehagen jobber aktivt i forhold til alle syv fagområdene.  

Fagområdene vil være gjenkjennbare i alle våre planer og dokumenter, som i årsplan, 

månedsplaner, dokumentasjon og evalueringer.  

1. Kommunikasjon, språk og tekst 
2. Kropp, bevegelse og helse 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknikk 
5. Etikk, religion og filosofi 
6. Nærmiljø og samfunn 
7. Antall, rom og form 

 
 
TIDLIG INNSATS – SE MEG 2015-2018 

Tromsø kommune har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt 
koordinert. For at barn og foreldre skal få mest mulig helhetlig tilbud til beste for 
barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagene samarbeider med andre 
tjenester i kommunen. Tverrfaglig og helhetlig tenkning skal stå sentralt i Tromsø 
kommunes arbeid. 
 
Guovssahas mánáidgárdi er med i en arbeidsmodellen kalt «Tidlig innsats-SE MEG" overfor 

barnehagebarn, og har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette 

tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Arbeidsmodellen skal implementere en systematisk 

innsats, både på individ- og systemnivå i barnehager. Årlig gjennomføres en observasjonsuke 

og drøftingsmøte i samarbeid med tverrfaglig team. Der det er ønskelig at enkelt barn skal 

observeres kontaktes foreldre for samarbeid og samtykke.  

 

KVALITETSUTVIKLINGPLAN  

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og 

utfordringer, vi må være i endring og utvikling. I Tromsø kommune har vi 

Kvalitetsutviklingsplan for 2012-2016 som styringsdokument for å sikre kvalitet gjennom 

felles mål og retning, og som bygger på rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. 
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Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens innhold og arbeid. Revidert 

kvalitetsutviklingsplan foreligger i januar 2017, og vil gjelde for 2017-2020. Her er 

fokusområdene språk, pedagogisk ledelse, barnehagens omsorgs- og læringsmiljø, mangfold 

og inkludering og pedagogisk relasjonskompetanse.  

Guovssahas fortsetter sitt arbeid med utgangspunkt i nåværende plan, og vil implementere 

mål for ny Kvalitetsutviklingsplan fra 2017. 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1Formål, 1. ledd) 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere 

over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med 

andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er mer enn 

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

Samtidig rommer danning alt dette.  

Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en 

viktig del av barnekulturen. Den er en grunnleggendelivs- og læringsform som barn kan 

uttrykke seg gjennom. Det er gjennom leken at barn bearbeider følelser og inntrykk og får 

forståelse for hvorfor ting er som de er. Her tilegnes ferdigheter som er viktig i møte med 

andre mennesker, som for eksempel hva som er blant annet sosialt akseptert, 

konfliktløsninger og samarbeid. Gjennom leken utvikler barn sine sosiale ferdigheter, og er 

også grunnlag for læring og allsidig utvikling. 

For barnehagen er det primæroppgave å gi omsorg og nærhet i hverdagen, og skal møtes ut 

fra alder og individuelle forutsetninger med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. 

Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen, lære å ta vare 

på seg selv og andre. 

Læring skal foregå i det daglige samspillet i barnehagen både med andre barn og med 

voksne i hverdagen og skal være nært sammenvevd med omsorg, lek, og danning. Aktiv 

deltakelse og medvirkning fra barnets side sees i sammenheng med læring.  

I Guovssahas mánáidgárdi skal vi legge til rette for at alle barn får medvirke uti fra alder og 

modenhet. Vi skal utvikle prosjekter og planlegge temaer ut ifra barnas utforskertrang. Da 

med utgangspunkt i ting som barna er opptatt av eller at vi som voksne vekker en impuls i 

forhold til temaer vi velger. Kontinuerlig jobbes det med at barn skal ha mulighet til å få 

uttykke sine ønsker og meninger i hverdagen. Så langt det er mulig gjør vi det vi kan for å 

legge til rette for dette i hverdagen.  
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

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

barnehagens utvikling. Dokumentasjon brukes som grunnlag for videre refleksjon, 

progresjon og planlegging av barnehagetilbudet. Vi ønsker også å synliggjøre for foreldre 

og andre samarbeidsparter hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. (Virksomhetsplan 

Tromsøya vest barnehager 2014-2018) 

Planlegging og vurdering foregår i flere fora i barnehagen vår, som i lederteamet, basemøter, 

personalmøter og fagdager som vi har i løpet av året. Vi skriver månedsplaner og skal 

evaluere måneden som var. Dette tar utgangspunkt i de syv fagområdene i rammeplan for 

barnehager. Vi skriver også langsiktige planer som halvårsplaner og toårsplan. Ett viktig 

grunnlag for vår dokumentasjon og vurderingsarbeid er også ett godt samarbeidet med 

foreldre/foresatte om utvikling av det enkelte barn.  Informasjon vi får fra bringe- og hente 

situasjonene, foreldresamtaler og foreldremøter er veldig viktig for å gi hvert enkelt barn en 

optimal barnehagehverdag. 

Dokumentasjon vil være bilder fra ulike situasjoner, temaarbeid, lek, m.m. Dette for å gi 

foreldre grunnlag og mulighet å se på hva barn opplever og lærer i barnehagen.  Dette kan 

også være fint som samtalegrunnlag mellom barn og foreldre.  Vi har mapper til barna som 

skal dokumentere barnas utvikling og opplevelser igjennom barnehageoppholdet. 

Barnehagen bruker kartleggingsverktøy som «TRAS» og «ALLE MED»  «TRAS»  er ett 

kartleggingsverktøy  hvor vi  registrerer barns tidlige språkutvikling. Med  «ALLE MED»  

kartlegger vi barns språklige og sosiale utvikling. Der vi bruker kartleggingsverktøy vil 

foreldre bli informert og forespurt. Foreldre må samtykke bruk av kartleggingsverktøy for 

det enkelte barn. 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE                                                                                                      

Førskoleklubb  

Skoleklubben er forberedende til skolestart. Dette innebærer at de har egne turer og 

opplegg/aktiviteter. Førskoleklubben er for barn som går siste året i barnehagen, det skal 

foreligge en egen plan for aktivitetene. Barna lager sin egen «arbeidsperm», og aktiviteter 

gjennom året er blant annet; leke med tall, form og antall, lek med språket, bokstaver og lyd, 

lekelese/skrive, rim og regler, spille spill og høytlesing, tegne og øve på selvstendighet.  

Samarbeidet med Gimle barnehage fortsetter, og i år vil det være førskolegruppene som 

treffes jevnlig gjennom året. Det vil også være naturlig å samarbeide med Prestvannet skole 

da de fleste barna fra Guovssahas mánáidgárdi begynner der. Vi blir gjennom året invitert på 

ulike forestillinger og aktiviteter for å bli kjent med skolen og elevene der. Det vil også være 

naturlig etter jul å ha kontakt med andre skoler om noen av våre barn skal begynne på andre 

skoler enn Prestvannet skole. 
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Det er utarbeidet egne rutiner for overgangen barnehage til barneskole for Tromsø 

kommune som Guovssahas mánáidgárdi følger. Det er utarbeidet et skjema som barnehagen 

i samarbeid med barn og foreldre fyller ut om hvert enkelt barn. Foreldre må samtykke om 

de ønsker informasjonen skal sendes fra barnehagen til skolen. 

FORELDRESAMARBEID 

I følge lov om barnehager skal barnehagen skal drives i nær forståelse og samarbeid med 

barnas hjem. Samarbeid mellom barnehage og foreldre er viktig for at barna skal oppleve en 

helhet i sin tilværelse. Vi jobber med å styrke både det uformelle og formelle samarbeidet. 

Barnehagen vil samarbeide aktivt under ulike områder som foreldrene har noe å bidra med. 

Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, 

samarbeidsutvalg, brukerundersøkelser m.m. 

 Foreldremøte: avholdes om høsten og etter behov til våren. Her tar vi opp saker som 

gjelder barnegruppen, den daglige virksomheten, dagsaktuelle temaer og annet.  

 Foreldresamtalene: dreier seg om det enkelte barns trivsel, stor fokus på samisk 

språk, utvikling og annet som har med barnet å gjøre. Foreldrene blir innkalt til en 

samtale på høsten og får tilbud om en på våren. 

 Det uformelle samarbeidet: Den daglige kontakten mellom foreldrene og 

barnehagens personale. Foreldre og personalet utveksler informasjon som 

omhandler barna. 

Foreldrerådet  

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme fellesinteresse til 

foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt 

barnehagemiljø. Bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes 

forhold til barnehagen. 

Samarbeidsutvalget                                                                                                                              

Samarbeidsutvalget skal først og fremst være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ mellom barnehagen og foreldrene. SU er satt sammen av to 

representanter fra foreldregruppen en representant fra personalet, samt fagleder. 

 

FAGDAGER                                                                                                             

Barnehagen har 5 fagdager i året for personalet, som brukes til faglig påfyll, 

kompetanseheving og planlegging av barnehageåret. Barnehagen er stengt disse dagene, 

datoene finner dere i kalenderen nedenfor.        
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KALENDER 2016/17 
Kalender med viktige aktiviteter, begivenheter og datoer gjennom barnehageåret 

MÅNED INNHOLD 

AUGUST  

SEPTEMBER Høstfest/bli kjent dag 
Foreldremøte 
Brannvernuka  
 

OKTOBER Fagdager 06.-07.oktober – barnehagen stengt 
Foreldresamtaler gjennomføres 

NOVEMBER Fagdag 21.november– barnehagen stengt  
 

DESEMBER Samisk julegudstjeneste med lunsj for barna 3-6 år, ansvarlig for 
arrangementet Prestvannet skole.  
Julekaffe/luciafeiring i barnehagen 
 

JANUAR Soldag 20.januar 
 

FEBRUAR Samisk uke i Tromsø i forbindelse med feiring av samefolkets dag. 
Aktiviteter både i byen og i barnehagen 
 

MARS Fagdag 03.mars – barnehagen stengt  
 

APRIL Påskefrokost  
Foreldresamtaler gjennomføres 
 

MAI Førskoleavslutning 
Fagdag 26.mai – barnehagen stengt 
Dugnad  
 

JUNI Sommerfest i barnehagen 
 

JULI Sommerbarnehage 2017 
2-3 uker av fellesferien kan barnehagen bli stengt, eller 
sammenslått med andre barnehager i enheten. 
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AKTUELLE TELEFONNUMMER OG EPOSTADRESSER 

 

 

 

 

 

 

 

Beaivvaš                                                      

Tlf 77 79 11 54                                                      

95 48 03 87                                            

Antall barn: 20 

Nasti                                              

Tlf 77 79 11 51  

95 75 03 30                                          

Antall  barn: 14 

Ped.leder Petr Lukin                                                          

epost: petr.lukin@tromso.kommune.no  

Barnehagelærer Berit Margrethe Eira   

Assistent Matti M Evensen                           

Assistent Maret Ellen Oskal 

Ped.leder Anne Lill Sarabakken                        

epost: 

anne.lill.sarabakken@tromso.kommune.no 

Barnehagelærer Mikkel Andreas Eira 

Assistent (Risten) Kirsten Ragnhild Gaup 

Assistent Per Arild Somby 

Fagleder Wenche A. Nergård                             TLF: 77 79 11 55 / 90 61 22 15                                                         

Epost: wenche.nergard@tromso.kommune.no  

Enhetsleder Hilde Dahl Djupnes                        TLF: 77 79 09 86 / 93 06 11 22                   

Epost: hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no                                                                    

Kontorsted: Sjømannsbyen barnehage  

mailto:petr.lukin@tromso.kommune.no
mailto:anne.lill.sarabakken@tromso.kommune.no
mailto:wenche.nergard@tromso.kommune.no
mailto:hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
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RAMIS JA NANNOS! 

STOLT OG STERK! 

 

 

 


