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Velkommen til Templarheimen 

barnehage 
 
Templarheimen barnehage ble åpnet 8. mars 2006. Vi er en fire-basebarnehage 

med en base med 0-3 åringer og en base med 3-6 åringer på hver fløy. Da vi er en 

basebarnehage må vi alltid være fleksibel i forhold til sammensettingen av barn på 

basene, og alderssammensetningen kan variere fra år til år i forhold til 

søkermassen. Vi vil uansett ha store og små på samme fløy. 

Vår åpningstid er fra 07.15 til 16.30. 

 

 

Tromsø kommune har inndelt barnehagene i 6 enheter. Vår enhet heter Tromsøya 

vest barnehager og består av disse barnehagene: Guovssahas mánáidgárdi, 

Templarheimen, Workinnmarka, Sjømannsbyen, Olsgård og Solneset barnehage.  

Vi har en felles pedagogisk plattform. Våre handlinger skal utføres med klokskap og 

samtidig skal vi være handlekraftig, raus og framtidsrettet. Det vises for øvrig til 

Tromsøya vest barnehagers virksomhetsplan for 2014- 2018. 

 

 

 

Barnehageloven og rammeplanen pålegger og gir oss retningslinjer for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

 

Templarheimens årsplan er basert på de føringer rammeplanen gir. 

Den enkelte base og klubb/turplaner vil synliggjøre arbeidet med fagområdene 

gjennom sine månedsplaner/planer. I løpet av et år vil en da ha fått alle fagområdene 

presentert.  

 

 

Årsplan  

  

En årsplan skal gi en oversikt over barnehagens virksomhet og innhold, og si noe om 

prioriteringer og valg av satsningsområder og arbeidsmetoder.  

Den skal være et arbeidsredskap for hele personalet i barnehagen. Planen er også et 

utgangspunkt for kommunikasjon og samarbeid med foreldrene. Foreldrene skal tas 

med i planleggingen av den enkelte barnehages innhold. Dette skal gjøres på 

foreldremøter og foreldresamtaler, ved bruk av spørreskjemaer og gjennom den 

daglige kontakten.  

Lov om barnehager bestemmer at samarbeidsutvalget (SU), der både foreldre og 

personalet er representert, skal drøfte og fastsette årsplan for barnehagen. I tillegg 

skal årsplanen gi informasjon om barnehagens pedagogiske virksomhet til eier av 

barnehagen, politikere, tilsynsmyndigheter, samarbeidspartnere etc.  
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Samarbeidsutvalg 

 

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg, SU. Utvalget skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt og uttale seg i saker 

som er av viktighet for barnehagenes innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.  

 

SU skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen 

drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.  

Fagleder er sekretær for utvalget. Representantene velges for ett år av gangen.  

 

  

 

 

 

Rammer for driften 
 

Rammeplan for barnehager 

 

Rammeplanen er forskrift til Lov om barnehager og barnehagens læreplanverk, jfr. 

skolens kunnskapsløft. Poenget med å ha en slik plan er å gi personalet og 

samarbeidsutvalget en forpliktende ramme å arbeide mot. Dette gjelder for 

planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplanen 

åpner for lokal tilpasning, men de overordnede målene og rammene er forpliktende. 

Gjennom arbeid med rammeplanen som fundament vil en sikre seg et pedagogisk 

holdbart virke i barnehagen.   

 

Rammeplanen gir følgende føringer: 

- Forpliktende mål som barnehagen skal arbeide mot 

- Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen  

- Syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av 

barnehageåret 

 

Rammeplanens fagområder: 

Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er viktig for 

barnehagen. Vi skal gjennom gode samtaler, lytting, eventyr, historier, temaarbeid, 

undring og filosofering være med på å utvikle barnas språk og kommunikasjon. For 

å utvikle godt muntlig språk er både verbal og nonverbal kommunikasjon viktig for 

alle barn.  

Kommunikasjon, språk og tekst synliggjøres hos oss gjennom: 

 Sang, rim og regler  

 Synlige bokstaver og tall 

 Pedagogiske verktøy som Språksprell og Inped 

 Eventyr på flanellograf  

 Bøker  

 Hverdagssamtaler 

 Personalet er bevisste på å snakke tydelig i samtale med barna. 

 Arbeide bevisst med språkmiljøet 
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Kropp, bevegelse og helse: Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor 

betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 

Kropp, bevegelse og helse synliggjøres hos oss gjennom: 

 Fokus på sunt kosthold 

 God hygiene 

 Bevegelseslek 

 Øve grov og finmotorikk 

 Gir barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider 

 At vi utvikler barnas forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er 

forskjellige 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve 

kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra 

egne opplevelser. Å være sammen om kulturelle opplevelser bidrar til samhørighet.  

Gjennom fagområdet skal barna få kjennskap til uttrykksformer som: billedkunst, 

kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Kunst, kultur og kreativitet hos oss synliggjøres gjennom: 

 Tilgang på bøker 

 Fortelle eventyr og fortellinger 

 Rollelek  

 Tilgang på utkledningsklær 

 Skapende arbeid med varierte materialer 

 Sang og musikk 

 Lokal arkitektur og skulpturer 

 

 

Natur, miljø og teknikk: Naturen gir oss rom for mangfold av opplevelser og 

aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er med på å gi inspirasjon til 

estetiske uttrykk. I tillegg får barna forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og 

vær. Barna skal få oppleve glede og undring ved å ferdes i naturen, samt få 

grunnleggende innsikt i natur, miljø og samspillet i naturen. 

Natur, miljø og teknikk synliggjøres hos oss gjennom: 

 Friluftsaktiviteter og utelek i barnas hverdag 

 Ukentlige turer i skogen og nærmiljøet 
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 Miljøvern og gjenbruk 

 Undring over årstider og forskjellige værfenomener  

 Samspillet mellom naturen og menneskene  

 IKT 

 

 

Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg 

samfunnets normer og verdier. At de utvikler toleranse, respekt og interesse for 

hverandre uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnehagen skal 

også gi barna innsikt og kjennskap til ulike høytider og tradisjoner. Personalet skal 

møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Vi skal opptre bevisst 

som forbilde slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. 

Etikk. Religion og filosofi synliggjøres hos oss gjennom: 

 Fokus på vennskap 

 Filosoferer og undrer oss sammen over det vi opplever 

 Konfliktløsning, hjelpe barna til å finne konstruktive løsninger 

 Snakker om begreper som omtanke, hensyn og følelser 

 Lærer å godta ulikheter 

 Krybbevandring 

 Kjennskap til ulike kulturer og religioner representert i barnegruppa 
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Nærmiljø og samfunn: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor 

familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal få medvirke i å utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt. Det skal legges vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til 

lokalsamfunnet, natur, tradisjoner, kunst og kultur. Barnehagen skal arbeide for at 

alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet, og at deres valg og 

handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. Barnehagen skal 

jobbe med likestillingen mellom gutter og jenter og samtidig sørge for at begge 

kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. 

Nærmiljø og samfunn synliggjøres i barnehagen gjennom: 

 Ukentlige turer i nærmiljøet, skog og mark 

 Bruker Fløyahallen og Grønnåsen kirke 

 Turer til biblioteket, Polaria, Vitensenteret og museer 

 Temasamlinger om kunst, kultur og hverdagsliv. 

 

 

Antall, rom og form: Barn er tidlig opptatt av tall og telling og de utforsker 

forskjellige rom og former. Barnehagen skal støtte barnets matematiske utvikling 

med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer. Dette gjøres ved å legge 

til rette for og oppmuntre til lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter som 

utvikler barnas matematiske kompetanse. Barnehagen skal også legge til rette for at 

barn i lek og hverdagsaktivitet får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og 

måleredskaper og stimulere barn til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid. 

Antall, rom og form synliggjøres i barnehagen gjennom: 

 Barna skaper former og mønster i forskjellig materiale 

 Barna orienterer seg i uteområdet 

 De spiller ulike spill, leke med klosser, tellematerial, sortering og sammenligning  

 Barna resonnerer og undrer seg over likheter, ulikheter, størrelse og antall. 

 Symbolbruk  
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 Barnehagens syn på læring 

  

  

Barnehagen skal legge grunnlaget for livslang læring.  

Begrepet livslang læring er et helhetlig læringssyn som sier noe om at vi 

mennesker lærer på ulike arenaer og gjennom hele livet. Gjennom å legge til 

rette for et godt læringsmiljø og gode læringsprosesser skal barnehagen gi 

barna et godt grunnlag for videre læring. 

  

 Med ny rammeplan for barnehagens innhold- og arbeidsoppgaver 2006 (R-06) ble 

barnehagen en integrert del av utdanningssystemet i Norge, underlagt 

Kunnskapsdepertementet. Dette synliggjør hvor viktig grunnlaget som legges i 

barnehagen er for den videre utviklingen.  

  

Læring i barnehagen henger nøye sammen med lek, danning og omsorg. Barn lærer 

gjennom alt de erfarer og barnehagen vil legge til rette ut fra barnas interesser, 

ønsker og behov.  

Vi skal styrke barns læring både gjennom formelle og uformelle læringssituasjoner.  

De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle 

læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter, her-og nå-situasjoner, 

i lek, samspill og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart 

skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk 

hensikt. De sju fagområdene må knyttes til både de formelle og uformelle 

læringssituasjonene. 

 

Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. Personalet 

skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Støtte og 

utfordring gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer kan fremme 

læring. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir 

personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende.  

 

Vi ønsker at læring hos oss skal være både en individuell og en sosial prosess. Dette 

betyr at fokus hos personalet skal være på både enkeltindividet og på fellesskapet. 
 

Barnehagen er en lærende organisasjon hvor alle ledd påvirker hverandre. Vi vil 

arbeide for å utvikle en læringskultur blant personalet som er med å heve kvaliteten 

på barnas læringsmiljø. Personalet må også anerkjenne det som foregår mellom barna 

som viktige bidrag i barnehagens læringsmiljø. 
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Barns medvirkning 
  

Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formål og 

utdypet i barnehageloven § 3: 

 

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. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 

dets alder og modenhet.  

 

(§ 3 Barns rett til medvirkning) 

  

Rammeplanen refererer i denne sammenheng til FNs barnekonvensjon.  

Personalet må være åpne og sensitive for innspill barna kommer med, for eksempel 

gjennom kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og gjennom verbalt språk. Synet 

på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns 

medvirkning. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning. 

  

Å gi barn medvirkning handler ikke om at barn til enhver tid skal bestemme, men i 

større grad om å ta barn på alvor gjennom kommunikasjon og handling. Barn skal 

oppleve tydelige, imøtekommende og ansvarsfulle voksne i barnehagen.  

Personalet skal skape tid og rom for å samtale og lytte til det barna har å formidle. Å 

bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og som grunnlag for å utvikle tillit 

både til seg selv og andre. 

  

Barnehagen organiseres og planlegges slik at det blir tid og rom for barns 

medvirkning. På den måten ønsker vi at barna blir motiverte til å påvirke sin egen 

hverdag i barnehagen 

 

Vi lar barna medvirke ved å: 

 Være åpen og observant på barnas innspill. 

 Tilrettelegge for samtaler med barna. 

 Notere ned ønsker fra barna og gjennomføre disse ved anledning. 

 Kontinuerlig evaluere aktiviteter 

 Synliggjøre overfor barna at dette var deres initiativ. 

 Gi barna mulighet for påvirkning ved konkrete valg i hverdagen gjennom frilek og 

aktiviteter. 

 De voksne skal være tydelig samtidig som de tar barna på alvor. 

 Personalet har ansvaret og må vurdere barnas mulighet for medvirkning i den 

enkelte situasjon. Barna skal skånes for avgjørelser de ikke er i stand til å ta. 

 Være bevisst bruken av NEI! Se muligheter istedenfor begrensninger.                 

«Jeg hører/jeg ser at du har lyst men akkurat nå kan vi ikke. Jeg skal gi beskjed når 

det passer.» Følge opp! 

 Barnesamtaler en gang i året (alderstilpasning) 
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Medvirkning for de minste barna i barnehagen 

Barnehagen er i stadig endring. Antallet ettåringer øker fra år til år og i dag er ca. 

28 av 70 barn hos oss er under tre år ved barnehageårets oppstart. Dette får 

betydning for vår pedagogiske praksis. Ift medvirkning heter det at «Barn i 

barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.» 

Man må altså tolke de minste barnas uttrykksformer som kroppsspråk, mimikk, 

emosjonelle uttrykk mm for å kunne gi de mulighet til medvirkning. For å få til dette 

er gode relasjoner viktig. Barnehagen skal ha økt fokus på relasjonsarbeid for slik å 

sikre også de minste barnas rett til medvirkning. 
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Kvalitetsutviklingsplan for Tromsø 

kommunes barnehager 
 

Det vil komme en kvalitetsutviklingsplan for alle Tromsø kommunes barnehager som 

vil være ferdig i januar 2017. Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom 

omsorg, lek og læring og danning får utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell 

kompetanse og interesse for utforskning og undring 

 

Fokusområder i kvalitetsutviklingsplanen er pedagogisk ledelse, barnehagens 

omsorgs- og læringsmiljø, mangfold og inkludering og pedagogisk 

relasjonskompetanse. 

 

Det kommer i tillegg en ny rammeplan i løpet av 2017. 

 

 

 

 

Året i barnehagen 
 

Fagdager  for personalet høsten 2016/ våren 2017 

 

 06.og 07. Oktober 2016 

 21.november 2016 

 03. Mars 2017 

 26. mai 2017 

 

  

Sommerbarnehage og oppstart om høsten 

 

I perioden ca. 15.06. – 20.08 vil personalet så langt det er mulig avvikle ferie.   

Planer og vurderinger gjøres ut fra de ressurser vi har til rådighet til enhver tid.  

Sammenslåing med andre barnehager i enheten vår kan være aktuelt i deler av 

sommerferien.   

 

Nytt barnehageår starter 1. august og nye barn blir tatt inn fortløpende. 

 

 

 

 

Eksterne samarbeidspartnere 
 

UIT 

 

Barnehagen skal være praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter ved UIT, 

Norges Arktiske Universitet. Det betyr at vi i perioder vil ha 

barnehagelærerstudenter i praksis. Hvor mange og når på året avhenger av hvor  

 

mange av barnehagelærerne som til enhver tid er praksislærere og hvilke årskull vi 

skal ta imot. Hver barnehagelærer kan ha en eller to studenter pr. praksisperiode. 

 

Psykologi – ergoterapi,- og barnevernspedagog studenter vil også ha ulike typer 

observasjonspraksis i barnehagen. 
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Det å ta imot ulike studentgrupper er en vinn-vinn situasjon der både studentene og 

vi tilfører hverandre kunnskap og utveksler synspunkter på praksis og 

sammenhengen mellom teori og praksis. Studentene vil også ha med seg kunnskap 

om nyere forskning, noe som tilfører oss faglig oppdatering. 

 

 

Videregående skole 

 

 

Vi tar imot elever i ulike praksiser fra helsefag og barne – og ungdomsarbeider linja 

ved Breivika videregående skole. Det er disse som senere blir fagarbeidere i 

barnehagene. 

Barnehagen kan også ha lærlinger i Barne – og ungdomsarbeider faget. 

 

 

FIA ( fremmedspråklige i arbeid) 

Vi kan i en periode på høsten og en på våren ha elever som går på barnehagekurs 

gjennom FIA. Disse vil være i barnehagen 4 dager i uka i ca. 12 uker. 

 

Overgang barnehage - skole 

 

Barnehagen skal i, nært samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang 

fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i 

nært samarbeid med barnets hjem. Templarheimen barnehage har 

skoleforberedende 5-års klubb ukentlig det siste barnehageåret. 

 

Templarheimen barnehage tilhører skoleområdet nordøst Tromsøya. I år 

samarbeider vi med Gyllenvang og Kråkeslottet om førskoletreffene. For 

førskolebarna i dette området avtales det 5 treff dette barnehageåret 2016/17  

 

 

Bedre tverrfaglig innsats  

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 tenking står sentralt i arbeidet og viktige samarbeidspartnere 

for barnehagen vil være helsestasjon, PPT, barneverntjenesten og fysio/ 

ergoterapitjenesten. Samarbeidet kan være i forhold til enkeltbarn eller grupper av 

barn.  

Samarbeidsformene varierer ut fra hvilken instans og type behov barnet / barna har. 

Øvingsba 
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En barnehage i stadig utvikling 

 
Rammeplanen poengterer at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må 

være i endring og utvikling. Barnehagen skal hele tiden være rustet til å møte nye 

krav og utfordringer. Vi må dermed være i stadig utvikling, og klare å møte barna 

og foreldre der de er -  i tråd med øvrig samfunnsutvikling.  

 

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene støtte hvert enkelt barns utvikling ut 

fra egne individuelle forutsetninger, samtidig som man ser barnegruppen som en 

helhet.  

 

En god barnehage er i kontinuerlig utvikling. Det er en barnehage som gir barna 

mulighet til å utvikle seg gjennom lek og læring i sosialt samspill med andre.  

 

Vi gir barna rom for frihet med muligheter for å styre deler av sin hverdag – 

innenfor grenser de kan mestre i forhold til alder og utvikling.  

Vi ønsker å være fleksibel i våre planer. Vi vil ta vare på de gode opplevelsene og 

møte barn og foreldre med åpenhet – ha innsikt i behov og ha forståelse for ulike 

livssituasjoner.  

 

En lærende barnehage gir de ansatte yrkesstolthet og glede, og muligheter for 

utvikling av personalets kompetanse – både faglig og personlig. For å sikre den 

pedagogiske virksomheten har barnehagen et lederteam bestående av fagleder og 

pedagogiske ledere. Disse har et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, 

vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold – og er ansvarlige for å 

veilede øvrige personalet.  

 

 

 

 

ICDP- veiledning - International Child 

Development Program 
 

ICDP er et veiledningsprogram for omsorgsgivere. Ansatte i barnehage er 

profesjonelle omsorgsgivere, og vi vil i vår barnehage gjennomføre denne veiledning 

i forhold til våre ansatte i løpet av en to års periode. Dette er også en del av vår 

kompetanseheving når det gjelder satsningsområdet vårt. 
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Veiledningsprogrammet har 8 temaer for godt samspill. 

 

Tema 1:  

Vis positive følelser- vis at du er glad i barnet 

Tema 2: 

Juster deg til barnet og følg dets initiativ 

Tema 3: 

Snakk med barnet ditt om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en 

«følelsesmessig» samtale 

Tema 4:  

Gi ros for det barnet klarer å gjøre og vis anerkjennelse 

Tema 5:  

Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har en felles 

opplevelse av det som er rundt dere 

Tema 6:  

Gi mening til det barnet opplever av omverden ved å beskrive det dere 

opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme 

Tema 7:  

Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt 

Tema 8: 

Hjelp barnet ditt å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en 

positiv måte. Ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge 

sammen. 
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Språk i barnehagen 

 
Tromsøya vest barnehager er med i et prosjekt dette året 2016/17 som omhandler 

språkmiljøet i barnehagene. Målet er at alle skal ha et læringsmiljø som gir gode 

forutsetninger for språkutvikling for alle barn. 

 

Prosjektet skal øke alle ansattes kompetanse i forhold til barns språkutvikling, 

forutsetninger for læring og utvikling samt forebygging av språkvansker.  

Dette skal gjennomføres på personalmøter og fagdager. 

 

Prosjektets mål er blant annet: 

 Økt kompetanse til de ansatte 

 Voksenrollen og språk 

 Fokus på pedagogisk ledelse i forhold til systematisk språkarbeid 

 Systematisk arbeid med språk 

 Økt fokus på språk og barnehagens språkmiljø 

 

Planlegging, vurdering  

og dokumentasjon 
 

God planlegging er med på å sikre en hensiktsmessig bruk av personalets 

kompetanser, barnehagens ressurser og nærmiljø. Samtidig er det viktig med rom for 

spontanitet og barns medvirkning.  

 

Vurdering av det pedagogiske arbeidet foregår i flere fora og er med på å 

kvalitetssikre videre arbeid. Et systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for 

barnehagen som lærende organisasjon. En barnehage har tradisjoner, ulike 

kompetanser og kunnskaper som vi må beskrive og reflektere over for å videreutvikle 

kvaliteten hos oss. Rammeplanen, Lov om barnehager, årsplanen og 

Stortingsmeldinger legges til grunn når vi planlegger og vurderer vårt arbeid. 

 

Kvaliteten i daglig samspill barn-barn og voksen-barn er en av de viktigste 

forutsetningene for barnas utvikling og læring. Dermed må barnegruppens og 

enkeltbarns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes kontinuerlig.  

 

Vurderinger er med på å fornye virksomheten, og gjøre oss til en lærende 

organisasjon. 

 

 

Utviklingsarbeid, planlegging og vurderinger av barnehagen foregår i blant 

annet disse arenaene:  

 

 Lederteammøter  

 Basemøter  

 Fagdager for personalet 

 Personalmøter 

 Foreldremøter 

 Samarbeidsutvalget 
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Arbeidet med barna vurderes i tillegg på foreldresamtaler og foreldremøter. 

Foreldrenes vurderinger anses som viktig og all kartlegging av enkeltbarn skal være 

med foreldrenes samtykke.  

 

I forhold til barnets utvikling bruker vi forskjellige observasjonsverktøy som; ALLE 

MED og TRAS ved behov.  

 

ALLE MED er et observasjonsskjema hvor barnets utvikling kommer tydelig frem. Det 

følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et helhetlig bilde av barnets 

mestring, og hjelper oss til å planlegge pedagogiske opplegg tilpasset barnas behov. 

TRAS er en tidlig registrering av språkutviklingen, og er til hjelp for å legge til rette 

for gode språkaktiviteter der det trengs ekstra stimulering. 

 

Dokumentasjon  

Ved å aktivt og bevisst dokumentere gir vi foreldre og eventuelt lokalmiljøet 

informasjon om noe av det barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Dokumentasjon brukes for å reflektere over egen praksis og som virkemiddel for å 

skape endring og utvikling. Vi bruker bilder og tekst i rapporter og i formelle og 

uformelle møter. Barna forteller og de voksne er sekretærer.  

 

Noe av dokumentasjonen i barnehagen foregår digitalt, som et ledd i vårt arbeid med 

digitale verktøy i barnehagen og ikke minst i et miljøperspektiv. Noen bilder henges 

også opp på veggene i barnehagen, slik at vi sammen med barn og foreldre sammen 

kan snakke om hverdagens små og store hendelser.  

 

I dokumentasjoner må vi være bevisst det etiske perspektivet og tenke på hvilke 

bilder vi tar, hva vi skriver ned, og i hvilken sammenheng vi bruker det. Barnas 

personvern, deres rett på privatliv og på å bli respektert skal taes på alvor. Vi tar ikke 

bilder av barn som ikke ønsker det og bruker de heller ikke dersom barna ikke vil det.  

 

 

 

 

 
 

 

Miljøfyrtårnbarnehage 

Tromsø kommune har et kommunestyrevedtak på at hele kommuneorganisasjonen 

skal være miljøsertifisert. Templarheimen barnehage ble høsten 2009 godkjent som 

miljøfyrtårn. Dette betyr at vi forplikter oss til å tenke miljø i hverdagen. Vi ble re- 

sertifisert des. 2015. Sertifikatet må fornyes hvert 3 år. 

 

Vi skal jobbe for at personalet og barna skal bidra til å ta vare på vårt flotte miljø 

gjennom Miljøfyrtårnarbeidet. 
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Mål:  

Målet vårt er å være en miljøbevisst barnehage der små og store står sammen om et 

godt miljø. Ungene skal bli glad i naturen. Vi skal øke bevisstheten om hva som er 

miljøvennlig når det gjelder avfall, energi og transport.  

 

 

Arbeidsmåter: 

Både barn og voksne skal tenke miljøvern og bruke energivett.  

Vi skal: 

 

 Kildesortere 

 Barna skal delta i søppelsortering 

 Bruke tegneark på begge sider  

 Bruke matboks til matpakken 

 Slå av lys i rom som ikke brukes 

 Vi skal rydde etter oss når vi har vært på tur 

 Vi bruker engangsartikler bare når det er nødvendig av hygieniske grunner 

eller praktiske årsaker 

 Vi skal dyrke grønnsaker /urter i grønnsakhagen vår m.m.  

            

 

 

Aktiviteter i Barnehagen 

 
Samarbeid på tvers i barnehagen  

Templarheimen er en basebarnehage og den praktisk pedagogiske jobbinga er lagt 

opp etter det. Det samarbeides i stor utstrekning på tvers av baser, bl.a. i 

aldersklubber. Vi prøver i størst mulig grad å fordele barn inne og ute for og best 

mulig utnytte innerommet og uterommet til pedagogiske aktiviteter. Barna er ute til 

ulike tider i sin gruppe. Ved at noen er ute og noen inne skapes rom og trivsel. Det 

blir mer plass til hvert enkelt barn og til ulike aktiviteter. 

 

Denne måten å jobbe på vil også tilby ungene aktiviteter som gir læring, mening og 

gode opplevelser gjennom hele dagen. Målet er at alle rom skal være i bruk til enhver 

tid for barna.  

 

For personalet, mener vi at denne måten å jobbe på er hensiktsmessig. 

Arbeidsoppgavene blir fordelt på en naturlig måte i tillegg til at samarbeid på tvers av 

basene fremmes. Konflikter og støy har blitt mindre etter at vi organiserte på denne 

måten. 

Vi har også felles månedsplan der det står når det er klubb og turer. Vi har delt barna 

inn etter «fargekoder» slik at hver aldersgruppe har sin farge som følger dem gjennom 

hele barnehagelivet. 
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Måltider/ kosttilbudet vårt 

 

Vi skal gi barna god og ernæringsrik kost. 

Vi har varm lunsj 2 dager i uka. Der det ene måltidet består av fisk og grønnsaker. 

Det andre måltidet består av ulike kjøttprodukter med grønnsaker. 

Vi er en MER barnehage og feirer bursdager med frukt eller fruktsmoothies 

 

Måltidene er en sosial situasjon hvor man sitter sammen og spiser. De gode samtalene 

om hverdagslige hendelser og ting som opptar barn gir en god mulighet til å utvikle 

samhørighet og fellesskapsfølelse. 

 

Vi ønsker at barna under måltidene skal prøve selv: 

 

 Å smøre på brødskiva selv.  

 Be om det de trenger og hjelpe hverandre.  

 De store barna er med å ordne til måltidet, telle fat, kopper og kniver, bestemme 

pålegg, dekke på etc.  

 På varmmatdagene er barna med å kutte grønnsaker i forhold til hva som er på 

menyen.  

 Innholdet i lunsjen enten den er varm eller kald er bygget på sosial- og 

helsedepartementets forskrift om sunt kosthold i barnehagen, fiskesprell og egne 

erfaringer.  
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Sagt av Astrid Lindgren: 

 

Jeg skulle ønske at dagens barn 

Lekte mer enn de gjør 

For den som leker som liten 

Får en rikdom inni seg 

Som man kan øse av hele livet 

Man bygger opp en varm, hyggelig 

Verden inni seg 

En verden som gir styrke om livet blir 

vanskelig 

Et sted man kan ty til i motgang og sorg 
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Leken  
I Templarheimen barnehage har vi en overordnet målsetting om at leken skal være 

ungenes viktigste læringsarena.  

 

 

Barn leker fordi det er artig! Lek er barns hovedprosjekt, og har dermed en verdi i 

seg selv; som uttrykksform, som fantasiverden og som barnekultur. Barns lek er 

derfor svært viktig i seg selv, og det ønsker vi å ivareta. 

 

Barn leker ut fra egen nysgjerrighet, egne evner og forutsetninger. Gjennom leken 

bearbeider barna alle typer opplevelser og inntrykk, også formell læring. Sosial 

kompetanse tilegnes i stor grad gjennom leken, og å legge til rette for lek er derfor 

en viktig del av vårt satsningsområde.  

 

Selv om barn leker fordi det er artig, så vet vi at de også lærer gjennom lek. Hvordan 

personalet møter barns lek gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har 

betydning for deres læring. Personalet må derfor være tilgjengelig for barna for å gi 

støtte, inspirasjon og oppmuntring.  

 

 

Personalet ivaretar leken ved å:  

 

 Være til stede for å ha mulighet til å gripe inn ved behov  

 Hjelpe barna i gang og hjelpe med utstyr og lignende og være aktive i leken  

 Observere leken; hvem er med å leke, hvem styrer leken og lignende.  

 Legge til rette for, og inspirere til barns lek 

 Verne om leken; respektere barnas lek og la det være tid og rom  

For barnas egne uttrykk.  

 

Gjennom leken kan man lære seg: 

 

 Å samarbeide  

 Om seg selv i relasjon til andre  

 Sosial kompetanse; å vise empati, vente på tur, ta hensyn til andre og samtidig hevde 

seg selv på en god måte.  

 Kroppsbeherskelse gjennom motorisk aktivitet  

 Om ulike roller i samfunnet 

 Språk  

 Og mye, mye mer! Viktigst av alt; leken gir magiske opplevelser!  
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I dag har vi 

bare lekt 

Gjennom lek 
utvikles barns 

sosiale 

relasjoner. 

Gjennom lek 

bearbeider 
barn følelser 

og 

opplevelser 

Gjennom lek 
lærer barn å 

stifte vennskap 

og bevare dem. 

Gjennom lek 

utvikles den 

språklige- og 

kommunikative 
kompetanse 

Gjennom 
lek 

utvikles 
fantasi og 

kreativitet 

Å leke er et 

mål i seg 

selv 

Leken har en 
egenverdi. 

Den er 

frivillig. 
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Uteliv og turdager 

  

Friluftsliv- og det å være ute i all slags vær hele året- er en viktig del av vår kultur. I 

barnehagen ønsker vi å videreføre denne tradisjonen ved å lære barn til å bli glad i å 

være ute hele året. Vi har fast utetid hver dag. I tillegg har vi fast turdag for alle 

barna over 3 år.  

I barnehagen har vi en stor og variert lekeplass med flere typer terreng og 

lekeapparater. Vi har gode muligheter til allsidig bruk av kroppen og ulike aktiviteter 

både på fremsiden og baksiden av barnehagen. 

Vi har laget flere naturlekeplasser i barnehagens nærområde som vi bruker på de 

faste turdagene. Her er det laget ulike lekeapparater med tau og stokker, i tillegg til 

det naturen selv har å by på. På alle plassene er det også egen bålplass. 

Tromsømarka byr på mange muligheter til ulike aktiviteter, noe vi benytter oss av i 

tillegg til de faste plassene i skogen. 

Vi vet at naturens mange muligheter styrker barns motorikk og stimulerer 

nysgjerrighet i forhold til det som er rundt oss. Ved å ferdes i naturen får barna også 

testet sine egne grenser på en annen måte enn innendørs, og de lærer mye om egne 

og andres grenser. Vi erfarer også at samarbeid og vennskap mellom barn styrkes 

når en er sammen ute i naturen. 

          

 

Fløyahallen 

 

Fast dag i uka fra kl. 10-11 

 

Vi deler ungene inn etter alder og går med alle på samme alder på tvers av basene. 

Det betyr at alle får vært i hallen 1 g mnd. 

 

Vi bruker hallen i perioden september- juni. 

 

Vi veksler mellom at barna selv velger aktivitet og at personalet styrer aktiviteten. 

Styrt aktivitet kan være ulike regelleker, samarbeidsleker, bruk av fallskjerm, 

hinderløype osv. Type aktivitet tilrettelegges etter barnas alder og funksjonsnivå.   
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Klubb 

 

Alle barna i barnehagen er med på klubb. Vi deler barna inn etter alder på tvers av 

basene.  

I klubbene jobber vi med ulike tema i forhold til barnehagens satsningsområder 

tilpasset de ulike aldersgruppene. 

Førskolegruppa jobber også med skoleforberedende aktiviteter.  
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Vårt satsningsområde: 

Relasjonskompetanse  

 
Relasjonskompetanse handler om evne til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere 

relasjoner mellom mennesker. Det handler om å se det enkelte barn på dets egne 

premisser, om å tilpasse seg barnet og møte det der det er. Målet med 

satsningsområdet er å heve denne kompetansen hos de ansatte, og samtidig fortsette 

å arbeide aktivt med utviklingen av sosial kompetanse hos barna.  

 

Vi voksne er viktige rollemodeller, og våre holdninger og væremåter er vesentlig for 

barns trivsel, læring og utvikling. Anerkjennelse, omsorg, engasjement, likeverd og 

glede er sentrale begreper som skal prege våre holdninger og væremåter. Dette er 

nært i tråd med rammeplanen, hvor det slås fast at anerkjennende og støttende 

relasjoner danner grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse i barnehagen.  

 

Samtidig skal vi fortsette det viktige arbeidet med å bidra til utviklingen av sosial 

kompetanse hos barna. Barn som har det godt i seg selv og med seg selv, har lettere 

for å vise prososial atferd og lykkes i samspill med andre. Vi vet at barns sosiale 

kompetanse er avgjørende for hvordan de lykkes senere i livet, samtidig som det også 

er viktig for å kunne ha et godt liv her og nå.  

 

Det aller viktigste barna skal lære i vår barnehage er å ha det fint sammen med andre, 

og å leve sammen i et fellesskap hvor vi har det godt og trygt og spennende og artig 

ilag. 
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Konkrete arbeidsmåter:  
 

Som et ledd i vårt arbeid med relasjonskompetanse vil vi blant annet benytte følgende arbeidsmåter:  

 

 Kritisk refleksjon - omkring voksenrollen, det 

profesjonelle omsorgsbegrepet, og våre 

holdninger og verdier. Bruk av veiledning, 

pedagogisk dokumentasjon 

og praksisfortellinger.  

 

 

 Oppmuntre til prososial atferd – fremme 

positive sosiale holdninger og handlinger som å 

hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, 

inkludere, vise omsorg for osv. 

 

Legge til rette for varierte samspillserfaringer 

– å øve på balansen mellom selvhevdelse og å se 

andres behov. Noen trenger å øve mer på 

selvhevdelse, mens andre trenger å øve på å 

tilpasse seg og ta hensyn til andre.  

 

 

 

 Være tydelige voksne som viser glede og 

omsorg i møte med alle barn – den profesjonelle 

medarbeider som kjenner sitt ansvar for å sikre en 

god og likeverdig relasjon til alle barn.  

 

 

 

 Legge til rette for lek, glede og humor – vi skal, 

gjennom vår tilstedeværelse og vår kunnskap, 

bidra til å skape gode lekemiljøer for alle barn. 

Konkrete eksempler er bruk av «tema-

lekekasser», og lekegrupper.  

 

 

 Aktiv bruk av verktøyet Grønne tanker, glade 

barn – innføre og bruke disse begrepene som en 

naturlig del av vår barnehagehverdag. 
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Om Grønne 

tanker, glade 

barn  
 

 

Grønne tanker, glade barn er et materiell vi skal bruke som en del arbeidet med 

satsningsområdet vårt. Grunntanken er å stimulerer barns tanke- og 

følelsesbevissthet, og å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og 

andre. Det handler også om å fremme evnen til egenomsorg og prososial atferd, og 

om sammenhengen mellom disse. Barn som har det godt i seg selv og med seg 

selv, har lettere for å vise prososial atferd og lykkes i samspill med andre.  

 

Tenkebamsene Rød og Grønn  

Bamsene Rød og Grønn kan brukes som konkrete hjelpemidler for å hjelpe oss til å 

snakke om vanskelige eller rare tanker knyttet til følelser som redsel, tristhet og 

sinne. Gjennom å bli mer bevisst hvordan og hva man tenker, kan man påvirke 

både eget humør og i blant ta bedre valg. Rødtanker er tanker som skaper redsel, 

tristhet, sinne, skyld og skam, og som skaper trøbbel for oss. Grønntanker er tanker 

som gjør deg mer glad, trygg og selvsikker, og beskrives som en måte å vise 

omsorg for seg selv og andre på. Barn som lærer å møte seg selv med egenomsorg, 

vennlighet og aksept, vil lettere kunne møte andre på en god måte. «Å være en god 

venn for seg selv» rommer mye av kjernen i Grønne tanker, glade barn.  

 

I tillegg til det materiellet vi skal bruke her i barnehagen, finnes også en egen 

nettside for Grønne tanker, glade barn inne på Salaby sine hjemmesider. Denne kan 

man finne på www.salaby.no/barnehage, og her ligger blant annet små tegnefilmer, 

spill og ulike aktiviteter, i tillegg til informasjon til den voksne. Her kan man derfor 

finne nærmere informasjon om materiellet, og bli bedre kjent med begrepene rød- 

og grønntanker.  

 

Det er imidlertid viktig å presisere at dette materiellet kun er et verktøy i vårt arbeid 

med relasjonskompetanse, og at det først og fremst vil benyttes som et supplement 

til alt det andre vi gjør i hverdagen. Det viktigste når det gjelder utviklingen av 

relasjonskompetanse og sosial kompetanse er nettopp det som foregår i de 

mellommenneskelige relasjonene i barnehagens hverdagsliv.  

 

 

 

http://www.salaby.no/barnehage
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Digitale verktøy i barnehagen 

 
Barna som vokser opp nå, vokser opp i et digitalisert samfunn der teknologi er en 

naturlig del av hverdagen, og mange barn behersker enkelte digitale verktøy like godt 

som en spade eller en pensel. I løpet av 2017 skal det komme en ny Rammeplan for 

barnehagen, og i dens 3.utkast står det at «Digitale verktøy må inngå som en naturlig 

del av det pedagogiske miljøet».  

 

To representanter fra Templarheimen barnehage er med på å lage en nasjonal plan 

for IKT i barnehagen (www.iktplan.no), og vi er i startgropen av en prosess der vi vil 

bringe digitale verktøy inn i barnehagehverdagen.  

 

Digitale verktøy kan defineres som enheter som kobles til strøm eller bruker batteri, 

og som har en eller flere knapper og en skjerm/et display. I barnehagen vil det være 

naturlig å trekke fram: digitalt kamera, ipad, datamaskin, skanner/kopimaskin og så 

videre. Vi bruker begrepet verktøy for å synliggjøre at det digitale skal brukes som et 

virkemiddel for å oppnå noe i det pedagogiske arbeidet.  

 

Barnehagen skal være med på å gjøre barna bevisste alle de ulike teknologiske 

hjelpemidlene vi omgås, og samtidig være en sosial utjevnende arena for de som ikke 

har disse erfaringene hjemmefra. 

 

Et arbeid med digitale verktøy er ikke tenkt å erstatte det andre vi gjør i barnehagen 

– det tenkes som et supplement, og som en naturlig del av det pedagogiske arbeidet. 

Pedagogikken har ikke endret seg, det er bare kommet nye verktøy vi kan ta i bruk.  

 

På tur kan vi for eksempel ha med oss en iPad med en applikasjon med fuglelyder 

eller bruke GPS for å finne fram en bestemt destinasjon. 

Vi kan tegne på ipad, kopiere hendene våre og sammenligne med malte hender, 

innhente informasjon om relevant tema på internett eller leke med former og farger 

på ulike applikasjoner. 

Mulighetene er mange – og vi begynner i Templarheimen i det små. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/
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Faste tradisjoner i Templarheimen 

barnehage 2016/17  
Måned Aktivitet 

Januar 

 

Førstehjelpsuke  

Bamsesykehus 

Solfest ca. 21. januar 

Februar  

 

Samefolkets dag 

Karneval 

Mars Vinteraktivitetsuke 

Fellestur til Templarheimen 

April Påske aktiviteter  

Påskefrokost 

 

Mai Miljø uke 

17.mai 

Polaria besøk.     

Tur til fjæra 

Planting i kjøkkenhagen vår 

Sommeravslutning for tur og 

klubb. 

Juni Sommerlekuke 

Sommerfest –grilling 

Avslutning for førskolebarna 

Sykkellappen 

 

Juli 

 

 

Sommerbarnehage  

Sommeraktiviteter 

August Oppstart av nytt barnehageår 

Tilvenning av nye barn 

Turer i nærmiljøet 

 

September Vennskapsuke 

Brannvernuke  

Oppstart av klubber og turer 

 

Oktober 

 

Forut- basar og foreldremiddag 

November 

 

Mørketidsfest 

Desember Adventskalender på basene 

Julekakebaking 

Juleverksted på basene 

Luciatog 

Krybbevandring 

Barnas julebord 

Nissefest 
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