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ÅRSPLAN 2016– 2018 

Barnehagens forutsetninger: 

 

Olsgård barnehage 
 

Barnehagen vår ble bygd i 1990 i forbindelse med Tromsø kommunes Bo i 

Nordprosjektet. 

Olsgård, Templarheimen, Workinnmarka, Sjømannsbyen, Solneset og Gouvssahas 

mánáidgárdi tilhører enheten Tromsøya Vest barnehager.  

 

Olsgård barnehage har tre avdelinger med plass til 50 barn for aldersgruppa 0 til 6 år, 

med deltid og fulltidsplasser. Grotta og Borgen er ei 2 – 6 års avdeling, og Tårnet er 

ei 0 – 3 års avdeling. Barnehagen ligger sentralt i Olsgårdområde. Vi har kort vei til 

fjære, Prestvannet og Olsgårdlia som vi bruker mye. 

 

Vi har en personalgruppe som består av 5 pedagoger og 7 assistenter/fagarbeidere.  

 

Retningslinjer og planer. 

Barnehageloven og rammeplanen pålegger og gir retningslinjer for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

www.tromso.kommune.no/.../Kvalitetsplan+for+kommunale+barnehage Planen er 

en del av det pedagogiske arbeidet vi utfører. 

Årsplan i Olsgård barnehage er basert på de føringer rammeplanen gir, og gjelder fra 

barnehageåret 2016-2018. Årsplanens skal fungere somer et arbeidsredskap for 

barnehagens personale samt informasjon til foreldre, politikere, kommunen og 

samarbeidspartner  

 

 

 

http://www.tromso.kommune.no/.../Kvalitetsplan+for+kommunale+barnehage
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Mål og verdigrunnlag.   

 

 

 

Olsgård barnehages visjon:   
Som ansatte i Tromsø kommune slutter vi fullt og helt opp om kommunens visjon:  

“sammen for et varmt og livskraftig Tromsø” 

 

Olsgård barnehages overordnete målsetting:  
Leken er barnas viktigste læringsarena. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmål:

Skape et godt 

oppvekstmiljø hvor barna 

opplever tilhørighet, 

mestring og glede!

Visjon:

Sammen for et varmt og 

livskraftig Tromsø
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Olsgård barnehages leveregler og plattform. 
Vi vektlegger sosialt samspill og kommunikasjon mellom voksne - barn og mellom 

barn - barn. Vi vil skape trivsel og trygghet for ungene ved å være betydningsfulle og 

tilstedeværende voksne. Vi vil at omsorg, glede og humor skal prege hverdagen vår. 

Tromsøya vest pedagogiske plattform er: 

 

   
Barn    

 
Foreldre Personal 

 
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. 
 
Trygghet og trivsel er 
grunnlaget for at barn 
skal kunne lære. 
 
Barna tilegner seg 
grunnleggende 
kunnskaper, ferdigheter 
og holdninger gjennom 
glede, humor, sosialt 
samspill, lek og 
hverdagsaktiviteter. 
 
Leken er barnas 
viktigste uttrykksform. 
 
Barnehagen er en viktig 
arena for læring og 
danning. 
 
Barnehagen er et sted 
der barna møter 
utfordringer de kan 
vokse på. Et sted der de 
opplever seg som 
enestående og ønsket. 

 

 
Foreldrene blir ivaretatt på en 
god måte. 
 
Foreldrene medvirker i 
barnehagehverdagen. 
 
Foreldre som er trygge på at 
barnas behov blir ivaretatt. 
Foreldrene er eksperter på 
egne barn. 
 
Barnehagen er et møtested for 
foreldrene. 
Foreldre og personal 
samarbeider for å gi barna en 
god barndom. 
 

 
Personalet er aktive og 
engasjerte rollemodeller 
som er deltakende i 
samspill med enkeltbarn 
og barn i grupper. 
 
Alle føler seg som en 
viktig del av 
fellesskapet. 
 
Personalet verdsetter og 
legger til rette for barns 
lek. 
 
Personalet vektlegger 
det positive og ser 
mulighetene i 
hverdagen. 
 
Personalet griper 
øyeblikket, opplever og 
undrer seg sammen med 
barna. 
Personalet er 
anerkjennende i samspill 
med barna.   
 
Personalet og barna 
skaper gode 
barndomsminner 
sammen. 
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Danning gjennom omsorg, lek og læring.  

Barnehagen er en arena for danning når det enkelte barn opplever omsorg og trygge 
rammer. Danning skjer i samspill med andre barn og voksne. Rammeplanens 
fagområder blir barna stimulert til læring gjennom nysgjerrighet og undring. Barnet får 
anledning til å se seg selv i en større sammenheng, til samfunn og verden for øvrig. 
En barnehage som evner å vise omsorg, ser det enkelte barn, samtidig som det 
enkelte barn gis muligheter for å utvikle sin egen tenkning. Dette gir grunnlag for 
gode danningsprosesser. Barnehagens primæroppgave er å gi omsorg og nærhet. 
Barna skal tas hensyn til ut fra individuelle forutsetninger ved at personalet er 
anerkjennende i kommunikasjon. Personalet skal gi barna positive 
samhandlingsmønster i alle hverdagssituasjoner.  

 

 

Vår oppgave som personal : 

 Voksne er gode rollemodeller, og behandler barna med respekt, 

ansvar og likeverd. 

 Være en som ser på barnet med «det gode blikket» 

 Være en som filosoferer og undrer seg sammen med barnet samtidig som den 

støtter og utfordrer barnas læring Vår oppgave som personal er: 

 Vær lydhør for barns innspill 

 Gi rom for utfordringen barna søker 

 Ta oss tid til å utforske sammen 

 Dele kunnskap 

 Ha fokus på mestring og glede ut fra barnets forutsetninger. 

 Vise engasjement og oppfinnsomhet 

 Ta utgangspunkt i barnas interesser 

 Anerkjenne barn i søken etter læring 

 Støtte og utfordre gjennom varierte opplevelser 

 Alle fysiske rom i barnehagen skal være tilrettelagt for barn lek, 

selvstendighet, medvirkning og læring. 
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Språk i barnehagen. 

Tromsøyas vest barnehager er med i et språkprosjekt hvor målet er å ha et godt 

språkmiljø for alle barn. Olsgård barnehage har dette som fokusområde de neste to 

barnehageårene. Vi vil ha et økt fokus på språk og bruk av Ikt i språkarbeiset 

Personalet vil jobbe systematisk med alle barn for å utvikle språket deres. Vi vil ha 

små lesegrupper, samtaler, spillegrupper, barnesamtaler og dialogisk lesing. 

 

Vår oppgave som personal er: 

 Gi barna erfaring med ulike kommunikasjon og utrykksmåter 

 Legge til rette for et godt språkmiljø 

 Sørge for god språkstimulering og stimulere barnas begrepsforståelse. 

 Synliggjøre ulike kulturer og språk 

 Bruke Ikt i hverdagen med barna. 

 Synliggjøre tekst gjennom bøker, Ipad og datamaskin. 

 Legge til rette for tekstskaping gjennom å stimuler til nyskjerrighet og undring. 
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Barns medvirkning 

 

Mål: Ivareta barnas rett til medvirkning som er felt ned i FN barnekonvesjonen . 

Barnet har rett å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning for 

fellesskapet. 

 

Olsgård jobber kontinuerlig for å skape en pedagogisk praksis som danner prosesser 

der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det 

som foregår. Vi mener at tanken om barns medvirkning bygger på ideer om 

likeverdighet og respekt for hverandre. Vi lar blant annet barna få fritt velge hvilke 

rom, leker og inventar inne og ute samt at de får være med å bestemme det som 

skjer der. Medvirkning i form av muligheter til selv å påvirke hvor de skal bevege seg 

og hva de skal gjøre mener vi er viktig for barnas trivsel i barnehagehverdagen. Vi i 

Olsgård ser barna, anerkjenner dem og er oppmerksomme på deres meninger, samt 

tilrettelegger for medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

 

Tegn til god praksis: 

 Barn får være med å velge aktiviteter. 

 Lytter og samtaler med barna. 

 Være bevisst og lydhør på barnets nonverbale språk. 

 Barna deltar i planarbeidet 

 Barna får være med og evaluere tradisjoner og arrangement. 

 Gi barna mulighet og frihet til å velge. 

 Være åpen for andre kulturer og perspektiver. 

 Være lydhør for barnas utrykksmåter.  

• Lage vennelover som gjelder for barnehagen 
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Lek,sosial kompetanse og vennskap 

Lek i barnehagen får barna utvikle seg på mange forskjellige områder i trygge 

omgivelser og med jevnaldrende. Å delta i lek og oppleve å få venner er 

grunnleggende for barns trivsel og meningsskapende i barnehagen. I samhandling 

med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. For at leken skal 

ha høy prioritet mener vi at den voksnes rolle er viktig. Vi i Olsgård har 

aldersbestemte klubber hvor vi legger til rette for aktiviteter etter alder. Dette for å 

skape gode relasjoner på tvers av barnehagen. 

 

Vår oppgave som personal er: 

 

• Tilrettelegge for lek (gi impulser, opplevelser, finne materiell) 

• Gi tid og rom for lek 

• Være støttende, anerkjennende og oppmuntrende overfor barn i lek 

• Aktiv deltakende når det er behov for det 

• Gi frihet 

• Veilede 

• Ivareta sikkerheten/ha oversikt 

• Engasjere seg i barns lek både som observatør og lekekompis. 

 

 

Miljøfyrtårn 
Olsgård barnehage er sertifisert som miljøfyrtårnsbedrift.  

Les mer: http://www.miljofyrtarn.no 

 

 

 

  

.  

Som godkjent miljøfyrtårn jobber vi daglig med miljøtiltak i barnehagen: 

 Egen kjøkkenhage hvor vi dyrker poteter og bær. 
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 Inne og utemiljø, bruke miljøvennlige produkter, redusert bruk av 

engangsemballasje, bruke ark på begge sider, sende ut informasjon på mail. 

 Energisparing; slå av lys i rom som ikke er i bruk, bruke sparepærer. 

 Avfallshåndtering; voksne og barn deltar aktivt i søppelsortering, 

resirkulere/gjenvinne flasker, papir, batteri og bokser. Vi er papirfri barnehage 

hvor all informasjon og planer blir sendt på mail til foreldre 

 Vi sorterer søppel med barna, bruker matboks, kjøper miljøvennlige produkter, 

gjenbruk av ting/klær/utstyr osv. 

 

 

 

 

Mat og helse 
Olsgård barnehage har høyt fokus på sunn mat. Sosialt er måltidet viktig. De sender 

og hjelper hverandre, blir selvstendig og kommuniserer med hverandre.  Vi tilbyr to 

varme måltider ukentlig. Vi serverer hjemmebakte brød til de andre måltidene. 

Måltidene er viktig i Olsgård. Da dekker vi fint på bordet, vi serverer godt sunt pålegg 

med frukt og grønt til. Barna får være med i tilbereding av noen av måltidene. Ellers 

har vi faste kjøkkenvakter daglig som har ansvar for dekking av bord ol. 

 

Forebygging av mobbing 
Olsgård barnehage har nulltoleranse for mobbing. Vi jobber daglig med forebygging. 

Enheten har utarbeidet egen strategiplan mot mobbing. 

Her jobber vi med forebygging. Vi har også en verktøykasse hvor vi kan hente ideer 

og planer for å hjelpe oss.  

Link til årshjul for sosial kompetanse og strategiplan mot mobbing 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/3259779.1308.vebdpvdura/%C3%A5rshjul

+sosial+kompetanse+ny.pdf?return=www.tromso.kommune.no ; 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/3251845.1308.fbaxxpyxup/LOKAL+PLAN+

MOT+MOBBING.+januar+2016.pdf?return=www.tromso.kommune.no  

 

 

 

 

 

Vår oppgave som personal er: 

 Være tilstede der barn er både med hjerte, ører og øyne. 

 Bruke vertøykassa i jobben med barnegruppa. 

 Gjennomføre barnesamtaler to ganger pr år. 

 Planlegge og gjennomføre en vennskapsuke hver høst. 

 Lage vennelover. 

 Være gode rollemodeller, 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/3259779.1308.vebdpvdura/%C3%A5rshjul+sosial+kompetanse+ny.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/3259779.1308.vebdpvdura/%C3%A5rshjul+sosial+kompetanse+ny.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/3251845.1308.fbaxxpyxup/LOKAL+PLAN+MOT+MOBBING.+januar+2016.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/3251845.1308.fbaxxpyxup/LOKAL+PLAN+MOT+MOBBING.+januar+2016.pdf?return=www.tromso.kommune.no
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Planlegging ,dokumentasjon og vurdering 

 

For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør, forholder vi oss til rammeplanen og 

barnehageloven. Ut fra disse rammefaktorene skriver vi månedsplaner og evaluerer 

måneden som var innfor 7 fagområdene i rammeplanen. Vurdering og evaluering er 

viktig, for at vi skal kunne utvikle oss. Personalet fokuserer på det som er positivt og 

tar med seg det som er bra. I barnehagen vår bruker vi avdelingsmøter, ledermøter, 

personalmøter og planleggingsdager til å planlegge og evaluere arbeidet vårt. 

Arbeidet evalueres etter våre observasjoner og samtaler med barna og de 

tilbakemeldingene foreldrene gir oss på foreldresamtaler og i hente- og 

bringesituasjoner.  

 

Vi arbeider med å synliggjøre den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Vi ser 

verdien av å bruke dokumentasjon som grunnlag for evaluering av praksis, som 

informasjon til foreldre, og for å profilere barnehagen. Måter vi dokumenterer på er: 

”dagen i dag”-tavle, bilder, film, barnesamtaler, utstillinger, månedsplan, årsplan, 

foreldresamtaler og ulike kartleggingsverktøy. 

 

 

IKT i barnehagen 

 

I Olsgård barnehage har vi et økt fokus på bruk av digitale verktøy. Vårt overordnede 

mål for IKT arbeidet er «digital kreativitet». Digitale verktøy skal supplere 

barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye 

utrykksformer som kan føre til glede og mestring. Vi skal være digitalt kompetente 

voksne som tar barns digitale utvikling på alvor. For oss er det viktig at barna blir 

kjent med og trygg på de digitale verktøy vi bruker i hverdagen, det kan være pc, 

kamera, skanner, video og nettbrett. Det er viktig at barna har en grunnleggende 

digital kompetanse som de kan bruke i utforsking av nye IKT verktøy. Vi skal være 

kritiske til bruken av, og se løsninger på hvordan vi bruker verktøyene i det daglige, i 

planlagte aktiviteter og i det spontane. Vi skal utforske den digitale verden sammen 

med barna der IKT er en naturlig del av vår hverdag.  

 

 

Overgang barnehage – skole 

 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra 

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

samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må 
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være nedfelt i barnehagens årsplan(Rp). Vi følger Tromsø kommunes prosedyrer på 

overgang til skolen 

https://pilot.klos.no/download.php?key1=4841&key2=2939&key3=4  

 

Mål:  Å gi barna følelsen av å tilhøre et fellesskap rundt det å være de største i 

barnehagen, samt gi barna positive og realistiske forventninger til skolestarten.  

 

Vi i Olsgård legger tilrettelegger for at barna får en god avskjed med barnehagen. Vi 

har ukentlig førskoleklubb der det er stort fokus på sosial- og faglig kompetanse der 

barna får innføring i grunnleggende skoleferdigheter som turtaking, rekke opp 

hånden, blyantgrepet, alfabetet, rim/regle mm. Vi samarbeider med andre 

barnehager i nærområdet og de skolene som barna sogner til. Vi møtes over nyttår 

og fram til sommeren og gjør ulike aktiviteter. Førskoleklubben har egne mål for 

aktivitetene som lages hver halv år. 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/f-

4248%20fra%20eldst%20til%20yngst.pdf 

 

 

 

 

Foreldresamarbeid  
 

Barnehagen formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og 

aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse med hjemmet (Rp).  Personalet 

skal i samarbeid med foreldrene gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Med 

samarbeid menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og 

oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste delen av foreldresamarbeidet er den 

daglige kontakten når barna kommer og går fra barnehagen. Alle foreldrene er 

medlemmer i foreldrerådet og avholder møter etter behov. Samarbeidsutvalget (SAU) 

representerer foreldrene og hver høst har vi foreldremøte hvor vi velger 

foreldrerepresentanter fra hver avdeling til å sitte i samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og 

hjemmet. Det skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ 

som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt 

representert. Det avholdes 3-4 møter hvert barnehageår 

Olsgård barnehage avholder foreldremøte 2 ganger pr barnehageår. Videre har 

avdelingene tilbud om min 2 foreldresamtaler. 

 

 

 

 

 

https://pilot.klos.no/download.php?key1=4841&key2=2939&key3=4
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/f-4248%20fra%20eldst%20til%20yngst.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/f-4248%20fra%20eldst%20til%20yngst.pdf
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Dagsrytme 

 

I Olsgård barnehage følger vi en dagsrytme som en ytre ramme på hva 

barnehagedagen inneholder. Vi mener det gir trygghet i forhold til forventninger og 

forutsigbarhet hos barna. Samtidig gir vi rom for spontanitet og barns medvirkning. 

Dagsrytmen skal også gi foreldrene informasjon om hva som skjer i barnehagen. 

 

På turdager satser vi på å være pakket og klar til å gå fra barnehagen kl.10.00. Vi vil 

være tilbake i barnehagen senest kl 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårnet Borgen og Grotta 

 

07.15 – Barnehagen åpner 

08.00 – Frokost frem til klokken 09.00 

Fri lek og stell 

09.30 – Påkledning 

Ute lek eller aktiviteter inne 

11.00 – 11.30 -Lunsj  

Soving eller hviletid 

14.30 – Frukt og brød måltid 

15.00 – Ute lek eller lek inne 

16.30 – Barnehagen stenger 

 

07.15 – Barnehagen åpner 

08.30– Frokost frem til klokken 09.00 

09.30 – Påkledning 

Ute lek eller aktiviteter inne 

11.30 – Lunsj  

Soving/  hviletid/ lek og aktiviteter  

14.30 – Frukt og brød måltid 

15.00 – Ute lek eller lek inne 

16.30 – Barnehagen stenger 
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Årsjul for Olsgård barnehage 

Januar  Filmfestival med utekino 
Solfest 

Februar  Markere samefolkets dag. 
Karneval 

Mars Vinterfestivaluke 
Påsketradisjoner  

Mai 17 mai tradisjoner 
17 mai tog i barnehagen 

Juni 
Juli 

Sommerbarnehage . Kommer egen 
info. 

August  Bli kjent. Fokus på 
tilvenning/tilknytning. 

September Vennskap. Lage regler for vennskap 
Brannvern 
 

Oktober Forutaksjon 

November  Mørketidsmarkering med foreldre 
 

Desember Felles adventsamlinger 
Lucia 
Julefrokost med foreldre 
Julebord med barna. 

 


