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1.INNLEDNING 

 

Virksomhetsplanen er et grunnlagsdokument som forteller om vårt pedagogiske grunnsyn, målsetting, 

rammer og forutsetninger i Lakselvbukt barnehage.  

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

kontinuerlig utvikling. I utgangspunktet har den 4 års varighet, men kan endres etter evaluering. 

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

for et av gangen. 

Månedsplaner/prosjektplaner konkretiserer de pedagogiske målsettingene, og forteller om de aktuelle 

aktivitetene. Hvordan en arbeider mot de forskjellige målene tilpasses alder, modenhet og behov.  

2.LAKSELVBUKT BARNEHAGE 
 

Lakselvbukt barnehage er en av Tromsø kommunes 11 distrikts-barnehager. 

Barnehagen er organisert i enhet med Lakselvbukt skole, med enhetsleder som barnehagens øverste 

leder og fagleder med ansvaret for den daglige drift.  

Personalet er grunnsteinen i alt barnehagearbeid. Samarbeid og felles forståelse for det pedagogiske 

arbeidet er viktig for å sikre gode barnehagedager for barna. For å oppnå dette har vi: 

o Personalmøter med fast evaluering av barnegruppa og planer 

o Fagdager med faglig oppdatering  

o Kompetanseutvikling - interne og eksterne kurs/foredrag 

o Refleksjon, veiledning og dokumentasjon 

o Medarbeidersamtaler, 1- 2 ganger i året 

o Sosiale aktiviteter  

o HMS arbeid  

o iBedrift  

 

 

3.STYRINGSVERKTØY 
 

Lov om barnehager (Barnehageloven): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

Rammeplanen for barnehager: http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-

barnehagens-innhold-og-oppgaver/  

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den skal gi barnehagens personale og 

samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av 

barnehagens innhold.  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
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Kvalitetsplan for kommunale barnehager i Tromsø skal bidra til at vi når Tromsø kommunes mål om å 

utvikle en fremtidsrettet, raus og inkluderende barnehage. 

Kvalitetsplanens fokusområder: 

o Barnehagen som lærings- og danningsarena 

o Inkluderende fellesskap 

o Dokumentasjon og vurdering 

Ut ifra den overordna kvalitetsplanen har Lakselvbukt barnehage laget en lokal kvalitetsplan. 

 

Fokusområde Mål for fokusområde Tiltak for fokusområdet Ansvar 

Barnehagen som 

lærings- og 

danningsarena 

Bruke digitale verktøy for 

å levendegjøre kultur og 

uttrykk 

Personalopplæring i bruk 

av digitale verktøy 

(kamera, iPad og data) 

Styrer / fagleder 

Inkluderende 

fellesskap 

Bli flinkere til å involvere 

barna i 

vurderingsarbeidet. 

Sette av tid til vurdering i 

lag med barna: 

-etter prosjektarbeid 

-i løpet av året om 

hverdagen i barnehagen 

Fagleder 

Dokumentasjon og 

vurdering 

Bli flinkere til å involvere 

barna til å bruke digitale 

verktøy i 

vurderingsarbeidet. 

Personalet må bli trygg 

på å bruke digitale 

verktøy sammen med 

barna i hverdagen. 

Sette av tid til vurdering i 

lag med barn 

 

 

Personalopplæring: 

-I Movie 

-Flere Apper på  

iPadene 

Fagleder 

 

 

 

Styrer 
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4.MÅL OG VISJON 

 

Overordna mål  

o Alle barna skal oppleve vennskap og samhold  

o Ha respekt og toleranse for hverandre og alle ulikheter 

o Ha respekt og kjennskap til naturen rundt oss 

Vår visjon 

Lek og minne, ute – inne 

5.MILJØFYRTÅRN 

 

Lakselvbukt barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn. Barnehagen leverer årlige miljørapporter og hvert 

tredje år blir virksomheten resertifisert.  

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller 

krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Barnehagen driver 

kildesortering av avfall, bevisst forhold til bruk av papir både i forhold til utskrift, kopiering, tegning (bruke 

begge sider) og laminerer planer/lister slik at de «varer» lenge. 

6.PEDAGOGISK PLATTFORM / VERDIGRUNNLAG 

For barna 

o Leken er barnas viktigste uttrykksform. 

o Barnehagen er en viktig arena for læring og danning. 

o 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. 

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

o Barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom sosialt 

samspill, lek og hverdagsaktiviteter. 

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

seg som enestående og ønsket. 

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

selvstendige og har et godt selvbilde. 

o Barna prøver ut evner/ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og lek, og blir kjent med seg selv 

og egne grenser. 

 

http://www.miljofyrtarn.no/index.php
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For foreldre 

o Foreldrene blir ivaretatt på en god måte. 

o Foreldrene medvirker i barnehagehverdagen. 

o Foreldre som er trygge på at barnas behov blir ivaretatt. 

o Foreldrene er eksperter på egne barn. 

o Barnehagen er et møtested for foreldrene. 

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

For personalet 

o Personalet er aktive og engasjerte rollemodeller som er deltakende i samspill med enkeltbarn 

og barn i grupper. 

o Alle føler seg som en viktig del av fellesskapet. 

o Personalet verdsetter og legger til rette for barns lek. 

o Personalet vektlegger det positive og ser mulighetene i hverdagen. 

o Personalet er anerkjennende i samspill med barna.   

o Personalet og barna skaper gode barndomsminner sammen. 

7.BARNEHAGENS INNHOLD          

Barnehagen som lærings- og danningsarena 

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

sentrale deler. Jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

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. Barnehagen skal vise romslighet og respekt for interesser, 

funksjonsnivå, sosial bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og religion.  

Barnehagen jobber systematisk med forebygging av mobbing og diskriminering. 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.  
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Lenke til Tromsø kommunes Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler: 

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

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

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 

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. Foreldrene får månedsavis med 

mulighet for skriftlig evaluering/innspill. 

8.KOMPETANSEUTVIKLING 
 

Tromsø kommunes plan for kompetanseutvikling skal legge grunnlag for barnehagenes arbeid med 

kompetanseutvikling. Planen skal sikre det faglige arbeidet i barnehagene og bidra til å implementere 

arbeid med fokusområdene i "Kvalitetsplan" 

9.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 i enhetens HMS-arbeid.  

«Sikkerhetsrommet» er en 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. 

 

 

 

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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10.KILDER 
 

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

nehager.pdf?return=www.tromso.kommune.no 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/ 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2611869.1308.cbeqvbsrtr/Åsplan+2014-

2016.pdf?return=www.tromso.kommune.no 

Virksomhetsplan Tromsøya Vest barnehager 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2233465.1308.uardffxxte/Vedtekter+Tromsø+kommunes+bar

nehager.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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