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Barnehagens egenart 

Bymyra barnehage er en av Tromsø kommunes barnehager. Organisatorisk tilhører vi enheten Sør-

Tromsøya barnehager. Barnehagen har plass til over 100 barn i alderen 0-6 år, og er bygd som en 

modellbarnehage. Barnehagen er delt inn i to fløyer med tre baser på hver fløy. Vi har fellesrom som 

benyttes av hele barnehagen.  Alle barna er tilknyttet en fast base, har egen garderobeplass, og et 

eget oppholdsrom som kalles hjemmebasen. Modellbarnehagen kjennetegnes av en åpen struktur og 

god planløsning mellom basene. Dette for å legge godt til rette for samarbeid og ressursutnyttelse. 

Personalet skal jobbe for at alle barn skal bli godt kjent og føle seg trygge. Personale rullerer noe på 

baser/arbeidsoppgaver og samarbeider tett. Bemanningen er i henhold til Tromsø kommunes 

bemanningsnorm for basebarnehager. Bymyra barnehage er en flerkulturell barnehage som jobber 

med mangfold. Barnehagen er utpekt til å være fokusenhet i Troms fylke for Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring (NAFO). Les mer om samarbeidet på NAFO sine nettsider: 

http://nafo.hioa.no/barnehage/nettverk/fokusvirksomheter/bymyra-barnehage/ 

Vi har nærhet til sentrum og friområdene på Tromsøya. Vi har Prestvannet rett ved, og mulighet til å 

bruke fjæra på vestsiden av øya. Vi erfarer at alle barn har godt av å komme ut i naturen. Vi håper at 

vi kan gi alle barn gode opplevelser i naturen. Naturen gir mange varierte opplevelser, som er viktig 

for barns læring og danning.  Alle våre 5-åringer deltar på utegruppe. Barna er delt i grupper på 10-15 

barn, og rullerer ukesvis på å være ute.  Utegruppa er fra mandag til fredag, og har base i grillhytta på 

uteområdet til barnehagen. Utegruppa starter dagen inne, og går ut ca klokken 09. Undring, 

opplevelser, friluftsliv og mestring er nøkkelord for det pedagogiske innholdet til utegruppa. 

I forbindelse med nasjonal innskjerping av tobakksskadeloven, har Tromsø kommune vedtatt 

tobakksfrie barnehager fra 1.7.2014.  Det innebærer at det verken skal røykes eller snuses i, eller i 

umiddelbar nærhet av barnehagene. Dette gjelder også foresatte og andre besøkende. 

ÅPNINGSTID 

Mandag – fredag: 07.30-16.30. Lørdag og søndag: stengt. 

Tromsø kommunes barnehager er åpen 12 måneder i året. Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt 

og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 1230. I tiden mellom jul og nyttår er 

barnehagen åpen etter behov.  

 

Se vedtektene for tromsø kommunes barnehager på 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2250038.1308.qyptfbswdp/Vedtekter+for+Troms%C3

%B8+kommunes+barnehager+27.02.13.doc 

PLANLEGGINGSDAGER 

Barnehagene har fem fagdager pr. år: 5. og 6. oktober, 20. november 2017, 2. januar og 11. mai 

2018, og barnehagen er stengt disse dagene. Skolerute finner man her: 

https://www.tromso.kommune.no/skolerute.124709.no.html 

Alle som har fått tilbud om barnehageplass har også fått tilsendt foreldreorientering for Tromsø 

kommunes barnehager, som vi oppfordrer alle foresatte til å lese. I Bymyra barnehage får alle nye 

foreldre tilsendt et hefte med orientering om tilvenning og praktisk informasjon. Årsplan og 

orientering om tilvenning ligger som pdf. dokumenter på Bymyras internettside: 

http://www.tromso.kommune.no/bymyra-barnehage.377488.no.html  

http://nafo.hioa.no/barnehage/nettverk/fokusvirksomheter/bymyra-barnehage/
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2250038.1308.qyptfbswdp/Vedtekter+for+Troms%C3%B8+kommunes+barnehager+27.02.13.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2250038.1308.qyptfbswdp/Vedtekter+for+Troms%C3%B8+kommunes+barnehager+27.02.13.doc
https://www.tromso.kommune.no/skolerute.124709.no.html
http://www.tromso.kommune.no/bymyra-barnehage.377488.no.html
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Fokusområde Sør – Tromsøya barnehager 
 I vår enhet har vi blitt enige om «Barns trivsel – voksnes ansvar» som hovedoverskrift for vårt arbeid. 

De ansatte skal støtte barns sosiale utvikling, og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som 

forebygger mobbing og krenkelser. Vi skal ha fokus på personalets rolle for å skape trivsel og glede. 

Personalet har deltatt på opplæring som gjør oss ekstra oppmerksomme på å fange opp tegn på 

mistrivsel. Dette temaet er noe vi jobber kontinuerlig med i personalgruppen. Alle ansatte har også 

gjennomført nettkurs om vold og seksuelle overgrep. Kurset ligger på denne linken: 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn 

Forebygging av mobbing  
Tromsø kommune har i sin politiske plattform nedfelt nulltoleranse mot mobbing. Det er utarbeidet 

en strategiplan og et årshjul for at barnehagene skal være preget av respekt, åpenhet, vennskap og 

fellesskap. Handlingsplanen er et forpliktende verktøy i arbeidet med å forebygge og forhindre 

mobbing i barnehagen. Den inneholder tiltak som skal iverksettes dersom mobbing oppdages, jamfør 

Tromsø kommunes strategiplan mot mobbing. 

Forebyggende arbeid mot mobbing begynner allerede i barnehagen. Vi i personalgruppen har jobbet 

med hvordan man kan skape et godt miljø hvor hvert enkelt barn blir tatt vare på, og alle blir en del 

av et trygt, inkluderende fellesskap. Vi skal møte hvert enkelt barn med forståelse og respekt. 

Vi er en flerkulturell barnehage som jobber med likeverd og respekt for andre kulturer og tradisjoner. 

Etablering av vennskap er en viktig faktor i den sosiale tilknytningen og er forebyggende mot uheldig 

og negativ utvikling, og personalet skal støtte jevnaldringsrelasjoner i lek. Vennskap bidrar til 

fellesskap og deltakelse, som igjen bidrar til positiv selvfølelse.  

Barn gir ofte uttrykk for at det beste med barnehagen er å få leke med vennene sine. Barn i Bymyra 

skal oppleve trivsel og glede i lek og læring. For å trives må barn kjenne trygghet og tilhørighet, de 

må bli sett og hørt. Vennskap har stor betydning for barns trivsel, og vi ønsker å støtte, veilede og 

legge til rette for gode relasjoner mellom barna. 

Barnehagen bruker også verktøyet «steg for steg», for å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås 

andre på en positiv måte og takle problemer og frustrasjon. Den grunnleggende drivkraften i «Steg 

for steg» er å bygge videre på det positive barnet gjør i stedet for å fokusere på det negative.  

 

 

 

 

 

 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
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Årshjul i arbeid for sosial kompetanse og mot mobbing 

HØST Oppgave 
 

Verktøy Ansvarlig 

Aug-

sept  
Tilvenning med fokus på 

trivsel, vennskap og 

inkludering 
 
 
 
 

 

 

«En liten vennebok». Bokserie om å forholde 

seg til hverandre, vente på tur, samarbeide  
«Steg for steg». Utvikle barns evne til å omgås 

på en positiv måte (Bymyra) 
«Grønne tanker- glade barn». Psykopedagogisk 

materiell for å utvikle gode holdninger til 

seg selv og andre (Bymyra) 
«Dunderly» Et interaktiv opplegg hvor sosial 

kompetanse, vennskap og raushet inngår 

(Sommereng og Sorgenfri) 

Hele personalet 
 
 
 
 

Fokusere på arbeidet mot 

mobbing   
Lokal handlingsplan, rutiner og skjema i digital 

verktøykasse 
Fagleder 

Årets kampanje mot 

mobbing, 31. 8- 4.9  
Manifest mot mobbing: kickstarte årets 

læringsmiljø- og antimobbearbeidet; vennskap. 
Fagleder og ped.  

personell 
Sep Foreldremøte 

 
Informere om inkludering og forebygging av 

mobbing på foreldremøte og i SU: 
 «Er mitt barn en god venn?»  

Fagleder 

Opprette SU 
Okt Evaluere lek- og 

læringsmiljøet for 

enkeltbarn i forkant av 

foreldresamtaler 

* Sjekkliste lek- og læringsmiljø 
* Barnesamtaler 
* «Bussen», hvem vil du sitte ved siden av?  
* Sosiogram 

Pedagogisk 

personell 

Nov Evaluere alle barnas 

trivsel, utvikling og 

læring 

Observasjonsskjema før foreldresamtaler 
 

Pedagogisk 

personell 

Foreldresamtaler Skjema for pedagogisk samtale der vennskap, 

inkludering og mobbing er et tema 
Pedagogisk 

personell 
 

VÅR Oppgave Verktøy Ansvarlig 
Feb Evaluere lek- og 

læringsmiljøet  
* Sjekkliste lek- og læringsmiljø 
* Barnesamtaler 
* «Bussen», hvem vil du sitte ved siden av?  
* Sosiogram 

Fagleder og 

pedagogisk 

personell 

Mars-  
April 

Evaluere alle barnas 

trivsel, utvikling og 

læring  

Observasjonsskjema før foreldresamtaler 
 

Pedagogisk 

personell 

 Foreldresamtaler Skjema for pedagogisk samtale der vennskap, 

inkludering og mobbing er et tema 
Pedagogisk 

personell 
April -

Mai 
Vurdere barnehagens 

arbeid mot mobbing, inkl 

forebygging og tiltak 

Tema i årsplanen 
Rapportere til enhetsleder 

Fagleder 

 

 

Vi vil også oppfordre til å gå inn på følgende nettside for mer informasjon: 

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/ 

 

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
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Kvalitetsutviklingsplan 
Som barnehageeiere har Tromsø kommune gitt styringssignaler for å sikre kvalitet gjennom felles mål 

og retning (kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Tromsø kommune).  Planen bygger på 

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og skal være et arbeidsredskap for alle ansatte i 

de kommunale barnehagene i Tromsø. Barnehagene i Tromsø skal kjennetegnes ved å være 

fremtidsrettet, raus og inkluderende og skal skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling. 

Utviklingsmål for barnehagene i Tromsø frem mot 2020 er:  

Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning får utvikle et godt 

språk, god sosial og emosjonell kompetanse og interesse for utforskning og undring. Barnehagen skal 

fremme god helsemessig utvikling til alle barn. 

Felles fokusområde for alle barnehagene: språk og språkutvikling. 

«Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling. Språket er både et 

kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon samt uttrykk for følelser og opplevelser. Et 

godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning i språkutviklingen, også når det gjelder 

skriftspråk og leseforståelse. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. 

Småbarnsalderen er den mest grunnleggende perioden for utviklingen av språk. Barnehagen skal ha 

god kunnskap om språk.»(kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020 s.5) 

Lokal plan: 

Hver barnehage skal ha egen lokal plan hvor den fordyper seg i en av grunnpilarene i barnehagen 

som pedagogisk virksomhet. Planen skal synliggjøre hvordan barnehagen jobber innenfor fire ulike 

områder for å jobbe mot målene.  Disse områdene er pedagogisk ledelse, pedagogisk 

relasjonskompetanse, omsorg- og læringsmiljø og mangfold og inkludering. 

 

Fordypningsområde i Bymyra barnehage 

Språk: I Bymyra barnehage skal vi legge til rette for god språkutvikling hos det enkelte barn. 

Personalet skal være  bevisste, anerkjenne og svare adekvat på alle barns språk og 

kommunikasjonsuttrykk. Det innebærer også barnas non-verbale uttrykk. Dette er spesielt viktig for 

de minste og de flerspråklige barna. Bymyra barnehage skal ha et språkmiljø der alle barn - uansett 

forutsetninger og alder - blir møtt, sett, hørt og forstått. Det er velkjent at noen aktiviteter i særlig 

grad er bra for språkutviklingen. Det er ulike musikkaktiviteter, gode samtaler, samvær og formidling 

av tekst - samt variert lek. 

Vi skal jobbe systematisk med tilrettelegging for god språkstimulering og vil ha et spesielt fokus rettet 

mot flerspråklige barn. Ved hjelp av konkreter jobber vi systematisk med begrepsinnlæring. I Bymyra 

barnehage har vi brukt ressurser på å lage forskjellige konkretbokser som inneholder gjenstander, 

bilder eller symboler som er synlig og til stede.  Ved bruk av disse får barna blant annet visuell 

forsterkning og støtte til språket.  
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Dialogisk lesing er en måte å lese bøker systematisk, hvor samtalen mellom barn og voksne står 

sentralt. Vi bruker dialogisk lesing for å fremme gode samtaler om billedbøker. Målet er at barna skal 

få gode leseopplevelser, økt språkforståelse og større vokabular.  

Vi har som mål å ta i bruk digitale verktøy på en kreativ og kritisk måte, og å integrere digital 

kompetanse i hverdagen. Enkelte baser har tatt i bruk digitale verktøy som en del av mikroprosjekter 

for å skape et godt språkmiljø, og har med dette laget filmsnutter og digitale fotofortellinger. Vi 

ønsker også å gi barna positive opplevelser ute i naturen, og fremme det enkelte barns inkluderende 

og skapende evner i nær relasjon til naturen. 

Musikk inneholder mange elementer som kan være sentrale for arbeidet med barns språkutvikling.  

Musikk består av rytme, mønster, betoning, klang, tempo og dynamikk. På samme måte som 

oppbygningen av ord og setninger. Ved å trene seg på å lytte, skille ut og arbeide med dette, påvirkes 

både den språklige og musikalske utviklingen. Musikk er et universelt språk, som er kjent for alle 

uavhengig av alder, forutsetninger og kultur. Det er viktig for barna å ha et felles språk som gir dem 

følelse av å være like, mestre likt og ha positive opplevelser i et fellesskap. Ved hjelp av ulike musiske 

aktiviteter skal barnehagen bidra til å stimulere språkutviklingen.  

Mange små barn kan ha vansker i samtaler. Sang og musikkaktiviteter kan gjøre disse barna tryggere 

på språk. Gjennom sang øver barna seg på nye lyder og ord før de kan bruke dem korrekt i 

egenproduserte setninger. Sangen får dem til å ta i bruk ord og begreper som de ellers ikke har i sitt 

vokabular, og kan medvirke til at de raskere produserer eget språk. 

Tidlig og god språkstimulering er viktig for barnas framtid. Språkløyper er en strategi som skal gi 

barnehagepersonalet mer kunnskap og trygghet, et verktøy i arbeidet med barnas 

språk. God språkutvikling er helt avgjørende for sosiale relasjoner og leken i 

barnehagealderen, og legger grunnlaget for lesing, skriving og læring i skolealder 

og senere i livet. I tillegg til frie aktiviteter, bør arbeidet med språk i barnehagen 

også være tilrettelagte og systematiske aktiviteter. Nyere forskning viser at 

språklig bevisstgjøring i tidlig alder er med på å forebygge lese - og skrivevansker. I 

Bymyra barnehage er mye i denne strategien allerede godt implementert i 

hverdagen og Språkløyper gir oss et enda bedre grunnlag for å kunne yte best 

mulig kvalitet i arbeidet med det språklige. Vi ønsker å legge til rette for gode samtaler, 

språkutforskning, og en kjennskap til fonemer (lyder) og grafemer (bokstaver). Barnehagen skal ikke 

forskuttere skolens lese -og skriveopplæring, men vi legger til rette for de barna som ønsker å 

utforske dette, skal få rom og anledning til det. Vi skal la barna møte litteratur på ulike måter og la 

barna eksperimentere og få nye erfaringer. 

 

Sosial og emosjonell kompetanse: 

Sosial kompetanse: I Bymyra barnehage legger vi til rette for at barna skal utvikle sin sosiale 

kompetanse. Den sosiale kompetansen utvikles i samspill med andre mennesker, gjennom 

handlinger og opplevelser. I sosialiseringsprosessen tilegner barna seg normer, verdier, kunnskaper 

og ferdigheter som gjør dem rustet til å møte og klare seg best mulig i samfunnet. Barnehagen og 

foresatte har et felles ansvar for å drive barnets sosialiseringsprosess fremover.  
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I barnehagen videreutvikles barnas sosiale kompetanse gjennom omsorg, lek og læring i alle 

hverdagslige situasjoner. Gjennom å uttrykke seg, og bli bekreftet av den andre, lærer barna å leve 

seg inn i andres situasjoner og vise medfølelse. I samspillet med andre, kan barna oppleve og mestre 

selvhevdelse, og bli oppmerksom på andres behov. Barnehagen er en arena der barna kontinuerlig 

tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger, både uformelt og formelt. Samspillet mellom 

barn-barn og voksne-barn, gir barna kompetanse om språk, det å innhente informasjon og kunne 

bearbeide informasjon. Dette er viktige elementer i barnas sosialiseringsprosess.  

Barnas utvikling av sosial kompetanse, gir grunnlag for å utvikle barnas identitet, forståelse og 

opplevelse av seg selv. I omsorgssituasjoner, i leksituasjoner, i læringssituasjoner og i 

rutinesituasjoner legger personalet til rette for at barna skal oppleve et positivt selvbilde, mestring og 

motivasjon for egen utvikling. Sosialiseringsprosessen skjer kontinuerlig gjennom hele livet, og blir 

derfor ikke ferdigutviklet i barnehagealder. Sosialiseringsprosessen i barnehagen skal derfor gi barna 

et godt grunnlag for individuell utvikling av sosial kompetanse, samt tilfredsstille samfunnsmessige 

fremtidige behov for ulike individer som kan bidra til utvikling, endring og stabilitet.  

 

Emosjonell kompetanse: Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for forståelse og regulering av 

egne tanker og følelser. Barn er født med temperament og allerede fra fødsel av, utvikler barnet en 

forståelse av seg selv som et individ med behov, tanker og følelser. Utvikling av selvet, skjer i tett 

samspill med utviklingen av sosial kompetanse. Selvet er et begrep presentert i sosialpsykologisk 

teori, og handler i korte trekk om barnets oppdagelse og opplevelse av seg selv, sin selvfølelse og 

sine tanker om seg selv. I samspill med andre mennesker får barnet mulighet til å oppleve og erfare 

seg selv, gjennom reaksjonen fra den andre. Personalet i barnehagen skal være gode rollemodeller 

som støtter og hjelper barnas utvikling av selvet gjennom respekt, bekreftelse og forståelse. Det skal 

tas høyde for barnets individuelle behov og forutsetning.  

 

Samtale og veiledning er metoder personalet aktivt bruker i møte med barns emosjonelle utvikling. 

Barnehagen skal hjelpe barn med å utvikle et følelsesspråk, og gi ord og begreper slik at de kan 

uttrykke følelser, meninger og tanker gjennom ord, fremfor handling.  

Det å regulere egne følelser kan være vanskelig, og er noe mange barn trenger hjelp og støtte til. 

Reguleringen handler om adekvat (forventet) respons på handling eller situasjon.  Barna blir gradvis 

mer oppmerksom på at de er en del av en gruppe og et samfunn, og de vil møte motstridende ønsker 

og intensjoner. Det å mestre regulering av egne emosjoner, kan gjøre det enklere å vise forståelse og 

empati for andres følelser. Empati handler om evnen til å sette seg inn i andres situasjon og vise 

hensyn og støtte. Oppfølging og samarbeid med foresatte er en forutsetning for å legge til rette for 

en god emosjonell utvikling. 
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Psykologisk førstehjelp. Barn 4-7 år 

Grønne tanker – glade barn er et hjelpemiddel for å utvikle bevissthet rundt tanker 

og følelser. Det man lærer om tanker og følelser som barn, kan hjelpe i situasjoner og relasjoner 

senere i livet. Kan man være gode med seg selv og andre, blir det lettere å takle utfordringer som kan 

oppstå. Barn  renger hjelp til å utvikle denne bevisstheten om hvordan egne tanker er med på å styre 

selvbildet og hvordan man har det følelsesmessig.  

Grønne tanker – glade barn inneholder en bok med tre historier og en rød og en grønn bamse. 

Tenkebamsene Rød og Grønn skal hjelpe barn å lære å forholde seg konstruktivt til sine egne tanker. 

Rød symboliserer rødtanker og grønn symboliserer grønntanker. Tanker som skaper vansker kalles 

rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønntanker. Rød og Grønn bamse kan 

lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. Tenkebamsene kan stimulere 

barnas forståelse av tanker som noe man kan forholde seg til, lage flere av, velge blant og gi mer eller 

mindre makt til. Tenkebamsene kan hjelpe barnet til å snakke om vanskelige eller rare tanker, som 

hører sammen med følelser som redsel, tristhet, sinne, skyld og skam. Programmet er laget av 

psykologspesialist Solfrid Raknes i samarbeid med flere sentrale fagpersoner.  

Gøyale og lærerike oppgaver og informasjon for barn om Grønne tanker – glade barn finnes på 

nettstedet Salaby (http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne) 

Psykisk og fysisk helse henger sammen. I Bymyra barnehage ønsker vi at barn skal få et godt og 

bevisst forhold til kroppen sin. Det innebærer også å kunne sette grenser for seg selv og andre. Vi 

ønsker å kunne snakke om kroppen på en åpen og fordomsfri måte. Vi vil være åpen og ærlig i våre 

samtaler med barna, og gi rom for naturlig nysgjerrighet og utforsking. Vonde og ulovlige 

hemmeligheter er det viktig å fortelle til noen som kan høre på og hjelpe. Gode relasjoner mellom 

barn og voksne må være til stede for at barna skal våge å fortelle.  

I arbeidet med kroppen bruker vi litteratur som; 

"Alle har en bakside" Av: Anna Fiske 

"Jeg er meg! Min meg!" Av: Margrete Wiede Aasland og Eli Rygg 

  

http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne
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Pedagogisk ledelse 
 

Mål:  
1. Personalet skal vurdere jevnlig det pedagogiske arbeidet og bruke    pedagogisk 

dokumentasjon som verktøy for refleksjon. 
2. Barnehagen skal utvikle systemer for at barn og foreldre får medvirke i 

planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet. 
 

Tiltak: 

1. Personalet skal benytte seg av praksisfortellinger, bildedokumentasjon eller 
lignende som et verktøy for refleksjon ved basemøter, personalmøter og 
assistentveiledninger.  

2.  Gjennom brukerundersøkelse, samarbeidsutvalg, foreldresamtaler, 
foreldremøter og den daglige kontakten ved bringe- og hentesituasjon har 
foreldre mulighet til å påvirke planlegging, samt evaluere arbeidet. Barna kan 
påvirke gjennom barnesamtaler, barnemøter og i den daglige samtalen.    

 

Pedagogisk relasjonskompetanse 
 

Mål:  
1. Personalet skal sikre god kvalitet i relasjonen med barn. 
2. Personalet skal ta ansvar for å motivere, inspirere og utvikle barns lek. 

 

Tiltak: 

1. Personalet skal benytte seg av aktiviteter og barns interesser for å skape en god 
relasjon. Relasjonsbyggingen skal foregå på barnets premisser.  

2. Personalet skal ved behov delta aktivt i lek, legge fysisk til rette for variert lek og 
vise engasjement for barnas lek.  

Omsorg – og læringsmiljø 
 

Mål:  
1. Alle barn skal oppleve mestring, vennskap og glede. 
2. Personalet skal veilede barn i lek og sosiale relasjoner i hverdagen. 

 

Tiltak: 

1. Personalet må støtte barn gjennom utfordringer og kunne bruke ulike arenaer for 
å hjelpe barn som trenger det med å hevde seg selv. Personalet setter i gang 
lekegrupper ved behov, og deltar aktivt. Samtidig må vi utøve skjønn og verne om 
den gode leken.  

2. Personalet må være fysisk og psykisk tilstede, observante og lydhøre ovenfor 
barns verbale og nonverbale uttrykk.   
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Mangfold og inkludering 

 

Mål:  
1. Alle barn skal ha like muligheter for lek, læring og danning uavhengig av kjønn, 

alder, utviklingsmessige forutsetninger og kulturer. 
2. Personalet må reflektere og ha et bevisst forhold til egne holdninger knyttet til 

mangfold og inkludering. 
 

Tiltak: 

1. Personalet skal legge til rette for at barna kan ha felles referansepunkter i lek og 
aktiviteter. Gjennom sang/musikk, eventyr, bøker, filmer, aktiviteter og lignende 
kan slike felles referansepunkter oppstå. 

2. Personalet skal bruker basemøter, personalmøter og assistentveiledninger som 
arena for samtaler og refleksjoner rundt temaet  

 

Planlegging og dokumentasjon 
Gjennom planlegging og variert dokumentasjon synliggjøres barnehagens innhold, våre arbeidsmåter 

samt barn og ansattes utviklings- og læringsprosesser. Dette gir grunnlag for refleksjon og 

vurderinger. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at personalet 

reflekterer over egen praksis. Pedagogene har fire timer fastsatt plantid hver uke, derav en time 

felles. Plantiden brukes til blant annet å planlegge, vurdere og dokumentere den pedagogiske 

praksisen. Assistentene har egen plantid en time annenhver uke.  Vi har personalmøter en gang i 

måneden på ettermiddagen. Der jobber vi sammen i grupper med ulike problemstillinger, samt at vi 

har flere fagdager fordelt utover året. 

Gjennom dokumentasjon kan vi gi foresatte, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår 

virksomhet. Dette gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna 

opplever, trivsel og hva de lærer i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen 

dokumenterer barns lek og læring. Vi er opptatt av å dokumentere hverdagen i barnehagen. Dette 

gjøres blant annet ved å skrive på dagstavla i gangen og ta bilder. 

Vurderingene tar utgangspunkt i de syv fagområdene i rammeplanen og kvalitetsplanen for Bymyra. 

Vurdering av fastsatte aktiviteter, som for eksempel samisk uke og mørketidsfest, skal gjøres i 

etterkant av aktiviteten og være tilgjengelig for alle ved neste års planlegging. Vurderingene skal 

kvalitetssikre vårt arbeid i Bymyra barnehage. 

I barnehagesammenheng er det viktig for barna at prosjekter blir dokumentert gjennom tekst, video 

og ulike estetiske uttrykk. Dette kan danne utgangspunkt for samtaler og samhandling omkring 

erfaringer barna har gjort underveis og i etterkant av prosjekter. 
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Bymyras styringsverktøy: 

 

   

 

 

Digitale verktøy i barnehagen 
Dagens barndom er preget av økt medialisering. Barna er født inn i en teknologisk verden som er 

tilrettelagt for rask informasjonsdeling, lett tilgjengelighet og kommunikative muligheter.  

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring» (KUD 2017:16). 

Barnehagen skal støtte barna i utviklingen av sin digitale kompetanse, vi skal veilede og hjelpe barna 

på veien mot en digital dømmekraft. Barnehagen skal legge til rette for bruk av digitale verktøy i 

kreative og skapende prosesser. En del av den digitale danningsprosessen handler om å tilegne seg 

ferdighetene, og kompetansen til å bruke de digitale verktøy på en etisk –og hensiktsmessig måte.  

Barnehagens bruk av digitale verktøy skal ikke erstatte noe av eksisterende praksis, det er ment som 

et supplement, og en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Det kan tilføre noe nytt, og en større dybde 

til lek, læring og utvikling av barns sosiale kompetanse. Digitale verktøy kan knyttes opp til samtlige 

fagområder i rammeplanen, og er et bidrag til barnas nysgjerrighet, vitebegjær og undring.  

Barns medvirkning kan også knyttes direkte opp mot arbeidet med digitale verktøy i barnehagen. 

«Barnas meninger, intensjoner, vilje og kompetanse må sees på som relevante og fornuftige» 

(Undheim 2015:21), barnas ønske og motivasjon til å bruke digitale verktøy i barnehagen må 

anerkjennes. I barnehagen skal barna oppleve støtte, veiledning og oppmuntring til å utforske de 

kreative mulighetene digitale verktøy tilbyr.  

I Bymyra har vi digitale kamera, iPad, iPod og smarttelefoner på alle baser. Vi har trådløst internett, 

storskjerm og projektor på storrommene, og tre digitale mikroskop på huset. Dette brukes daglig 

sammen med barna i spontane og planlagte aktiviteter. 

 

  

Rammeplan 

Fagområder 

Kvalitetsutvi

klingsplan 

2016-2020 

«Barns 

trivsel-

voksnes 

ansvar» 

Årsplan Månedsplan Vurdering 
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BYMYRA 

BARNEHAGE 

Omsorg 

Lek 

Danning  

Læring  

Etikk, religion og 
filosofi

Nærmiljø og 
samfunn

Antall, rom og form

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse , 
mat og helse

Kunst, kultur 
og kreativitet

Natur, miljø og 
teknologi

Fagområdene i rammeplanen  
Vi har et aktivt forhold til barns lærings- og utviklingsprosesser. Ansatte i Bymyra barnehage skal 

være åpne og vise evne og vilje til å tolke barns intensjoner. Dette fordrer tilstedeværende ansatte 

som ser hvert enkelt barn. Rammeplanen for barnehager forplikter oss til å arbeide innenfor syv 

fagområder. Det er formulert mål for hvert fagområde. Arbeidet med fagområdene er preget av 

tverrfaglighet, og må tilpasses barnegruppa og det enkelte barnet. Fagområdene er: 
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Kommunikasjon, språk og tekst  
All samhandling er kommunikasjon.  

Utvikling av språket både verbalt og nonverbalt,  

er av stor betydning. Gjennom språket lærer barn  

å forstå verden, og får en økende innsikt i seg selv.  

Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle,  

emosjonelle og sosiale utviklingen.  

Personalet er forbilde for barnas bruk av språk,  

og må derfor være bevisst på hvordan de  

kommuniserer med barna, og med hverandre (KUD 2017). 

I Bymyra stimulerer vi språkutviklingen ved å lytte,  

samtale, benevne det vi ser, leke med lyder, rim og regler,  

lese og synge. Barna får oppleve ulike språk og kulturer i barnehagen. Vi synliggjør likheter og 

ulikheter, er undrende og lar barna uttrykke seg slik de ønsker.  Alle barna skal få erfare et mangfold 

av våre kulturbærende fortellinger samt nyere litteratur.  

                           

Vi samtaler med barna og bekrefter deres nonverbale språk som mimikk, lyd og bevegelse. Vi bruker 

ofte konkreter, og legger til rette for rollelek der barna oppmuntres til å bruke språket for å utvikle 

leken. Basene har daglig høytlesing hvor vi samtaler og undrer oss over det vi leser.  I tillegg har vi 

dialogisk lesing med noen få barn eller mindre grupper. Dette bidrar til økt begrepsforståelse og 

større ordforråd. Vi skal legge til rette for at barna får bruke språket til å skape og opprettholde 

relasjoner.   

I barnehagen skal barna bli nysgjerrige på skriftspråket gjennom  

lek og utforsking (KUD 2017). Det kan være gjennom  

lese- og skriveaktiviteter, lekeskriving, symboler,  

tegning og bokstaver.   
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle 

barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mental og sosial velvære og fysisk og 

psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til 

at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser (KUD2017).  

Gjennom veksling mellom aktivitet, ro og et godt kosthold  

ønsker vi å skape gode vaner i barnehagen.  

Vi vil tilrettelegge og inspirere til trygg, men utfordrende lek  

og aktivitet, slik at barna får utfordringer tilpasset sine behov  

og sin alder.  

I Bymyra barnehage vil vi primært bruke naturen og  

nærmiljøet for å legge til rette for barns bruk av kroppen  

og stimulering av de motoriske sansene. For de aller minste  

kan det være nok motorisk utfordring å bevege seg innenfor  

barnehagens gjerde.  

Barnehagens nærområde gir også mulighet for allsidig fysisk  

aktivitet for de største barna med blant annet akebakker, skiløyper, friluftsområder, skog og fjære. 

Inne har vi også muligheter for å legge til rette for fysisk aktivitet hvis det skulle være av behov. 

Storrommene har arealer slik at vi kan skape gode motoriske løyper ved bruk av kasser, benker, 

taktile stener, puter og lignende. De lange korridorene brukes også flittig for å utfolde seg fysisk når 

det er tid og rom for det.  

  

  

 

 

 

 

 

Til lunsj serverer vi til daglig grovbrød og/eller knekkebrød med variert pålegg til. Vi har ofte kokte 

egg/eggerøre som et ekstra tilbud til barna, og har vi mulighet lager vi havregrøt eller suppe.  Vi har 

en fast varmlunsjdag i uka, og når det er anledning legger vi til rette for at barn skal få delta i 

matlagingen. Tilberedning av måltid er en god læringssituasjon for barn, de erfarer da hvordan man 

håndterer ferskvarer, og får være med på matlagingen fra prosess til produkt.  Her kan barna oppleve 

både matglede, motivasjon og mestring!           
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Barna får i tillegg tilbud om frukt eller  

grønnsaker av ulikt slag hver dag.  

Vi følger et kosthold basert på  

helsedirektoratets retningslinjer for mat  

og måltider i barnehagen; 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer 

/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1- 

mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på 

-helsedirektoratets-kostråd-og-være 

-ernæringsmessig-fullverdige  

Vi forsøker å unngå sukkerholdige varer.  

Vi serverer fruktsalat eller smoothie til bursdager i stedet for kake. 

 
 

 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

 

 

"Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former 

og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal 

støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til 

rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape 

kunstneriske og kulturelle uttrykk." (KUD 2017) 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1-mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på-helsedirektoratets-kostråd-og-være-ernæringsmessig-fullverdige
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1-mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på-helsedirektoratets-kostråd-og-være-ernæringsmessig-fullverdige
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1-mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på-helsedirektoratets-kostråd-og-være-ernæringsmessig-fullverdige
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1-mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på-helsedirektoratets-kostråd-og-være-ernæringsmessig-fullverdige
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen/seksjon?Tittel=del-1-mat-og-4541#måltider-som-tilbys-bør-bygge-på-helsedirektoratets-kostråd-og-være-ernæringsmessig-fullverdige
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God kunstfaglig praksis handler om å skape forskjellige arenaer for 

rike opplevelser og erfaringer. Det skjer når barna får oppdage, 

utforske, undre seg over, og drive skapende virksomhet i sine 

omgivelser. Dette er grunnleggende for barns læring og danning, og 

nettopp gjennom det kunstfaglige gis barna flere muligheter gjennom 

estetiske virkemidler og uttrykk, utforskning og varierte opplevelser.  

Barnas skapende virksomhet skal ha en stor plass i 

barnehagehverdagen. Det er vanskelig å tenke seg en barnehage 

uten sang og musikk, drama, eventyr og fortellinger, tegning, maling, 

forming, danselek og bevegelse.  

 

Det er karakteristisk for barn at de i stor grad skaper sin egen kultur, og lærer og erfarer gjennom 

allsidig bruk av alle sanser. Estetisk aktivitet gir derfor viktige bidrag til utvikling av hele mennesket. 

Estetikk handler om å erkjenne og forstå gjennom sanser og følelseserfaringer.  

Arbeid med de estetiske fagene skal bidra til at barna får muligheter  

til å uttrykke seg kunstnerisk og at de får ta i bruk fantasi,  

kreativ tenkning og skaperglede. De ansatte skal inspirere  

og engasjere barna, og samtidig ha fokus på barns medvirkning i  

forskjellige estetiske aktiviteter. Det gjør vi gjennom å lytte til,  

utdype og utvide barnas innspill. 

Vi vektlegger at de estetiske opplevelsene er indre motivert.  

Vi fokuserer derfor på å oppmuntre barn til utforskning og til å  

skape egne utrykk - og gi støtte i deres estetiske prosesser.  

Vi ønsker å bidra til at barna opplever glede, fellesskap og  

mestringsfølelse - uavhengig av alder, forutsetninger og kultur.  

Vi vil legge til rette for at barn i Bymyra får utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg 

estetisk. 
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Natur, miljø og teknologi 
 «Opplevelser og erfaringer i naturen kan  

fremme forståelse for naturens egenart  

og barns vilje til å verne om naturressursene,  

bevare biologisk mangfold og bidra til  

bærekraftig utvikling» (KUD 2017).  

Barnehagen ligger i nærheten av friluftsområder  

som gir muligheter til varierte opplevelser og  

aktiviteter gjennom hele året.  

Friluftsaktiviteter og utelek er en svært viktig  

del av barnehagens hverdag.  

 

Vi skal bidra til at barna får undre seg, eksperimentere, 

systematisere og samtale om fenomen i den fysiske 

verdenen, og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i 

leken og i hverdagslivet. Når vi er mye ute, og på turer vil vi 

ha mange muligheter til å lære noe om vær og klima. Vi vil 

også lære barna å bli glad i naturen slik at de har forståelse 

for at vi må ta vare på den. Vi skal ta utgangspunkt i barnas 

interesser, nysgjerrighet og forutsetninger, og samtale om 

ting som skjer i naturen og bruke denne kunnskapen i leken.  

 

 

For å ivareta miljøet, og slikt sett bærekraftig utvikling,  

har vi startet med optisk sortering.  

Barna får erfaring med å se forskjell på ulike materialer  

og hvordan disse skal sorteres i søpla.  

Dette er med på å gi dem begynnende erfaring med  

gjenbruk, og hvordan vi kan ta vare på naturen i  

fremtiden. 
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Etikk, religion og filosofi 

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Gjennom å samtale om 

og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å 

formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar» (KUD 2017). 

Bymyra er en barnehage med over 100 barn,  

mer enn 200 foreldre og ca. 30 ansatte.  

Dette representer et unikt mangfold.  

Vi (barn, foreldre og ansatte) har daglig kontakt med  

mennesker med ulik nasjonalitet, etnisk, religiøs  

og kulturell bakgrunn, og med et annet morsmål  

enn norsk. Vi fokuserer på at forskjellighet  

og mangfold er en ressurs, og vi oppmuntrer  

barna til å være stolte av tradisjonene sine og  

sin egen historie og kultur.  

Hvert år markerer vi morsmålsdagen med  

foreldrekaffe og utstilling. Foreldre og ansatte  

bidrar med nasjonaldrakter, bøker, flagg,  

gjenstander og mat som representerer deres  

kultur/land.  

 

Ansatte i Bymyra barnehage skal alltid gjøre sitt ytterste for å hjelpe barna til undring og refleksjon 

gjennom å stille spørsmål som kan fremme en tanke om hva som er rett og galt. Vi må være gode 

forbilder og vise at vi møter alle mennesker med toleranse, anerkjennelse og respekt. Vi skal 

oppmuntre barna til å være nysgjerrige på verden rundt oss, og bidra til at barna reflekterer over 

egne verdier og holdninger.  

 

 

 

 

 

 

Bymyra barnehage er opptatt av å skape gode relasjoner mellom både barn-barn og voksne-barn. 

Gjennom sosialt samspill utvikles holdninger, kunnskaper og ferdigheter som barna trenger for å 

danne gode relasjoner til andre. For barna er det å ha venner i barnehagen av stor betydning for 

deres utvikling og trivsel. Personalet skal blant annet «bidra til at alle barn kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner» (KUD2017). 



20 
 

Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden  

utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.  

Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om  

lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv,  

tradisjoner, mangfold av familier og levesett.  

Gjennom barns medvirkning i barnehagen får  

de erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 

 Gjennom aktiv deltakelse i eget liv, lek, samtale og  

aktiviteter skal barna få en begynnende kjennskap til  

menneskerettighetene. Barn skal medvirke i, utforske,  

og oppdage nærmiljøet sitt.  

Personalet skal være med  

på å «gi barna like muligheter, fremme likestilling og  

motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og  

rasisme» (KUD 2017). Vi vil gjennom samtale, tema,  

lek og aktiviteter øke forståelse for ulike tradisjoner  

og levesett. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning, og at 

de får innsikt i samisk kultur og hverdagsliv.  

 

 

Vi ser mangfold som en ressurs, og sammen med barna skal vi undre oss, og utforske de likheter og 

forskjeller som binder oss sammen, vi skal fremme likeverd og respekt i mellommenneskelige møter. 

Fagområdet skal omfatte at barna får bli kjent med vår lokalhistorie og tradisjoner. De skal få 

kjennskap til de bygninger, yrker, turmål og landemerker som kjennetegner Tromsø. 
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Antall, rom og form 
Arbeid med antall, rom og form i barnehagen handler om å skape begynnende forståelse for 

matematikken. Matematikken er en naturlig del av barnehagehverdagen, og finnes i språket, i leken, 

i rommet og i naturen. I barnehagen utforsker vi og oppdager matematikken i alle situasjoner.  

Leken er en naturlig inngang til arbeidet med 

antall, rom og form i barnehagen. I 

barnehagen er leken drivkraften i alle 

læringsprosesser, også i utviklingen av barns 

forståelse og interesse for matematiske 

begreper. Personalet skal hjelpe barna å bli 

bevisste på matematikken i hverdagen. Dette 

gjøres ved å ta tak i barnas nysgjerrighet og 

initiativ, ved bevisst bruk av begreper og 

tilrettelagte pedagogiske aktiviteter.  

Naturen gir en unik mulighet til matematisk 

erfaring. Den innbyr til sortering, tall og 

mengder, mønster, måling, orientering, form 

og farger – alle viktige begreper innenfor 

matematikk.  

I Bymyra legger vi til rette for at barna selv skal få  

være hovedaktør i egen matematisk utvikling.  

Vi vektlegger nysgjerrighet, undring, kreativitet,  

oppdagelse og skaperglede. Personalet skal  

sammen med barna stille spørsmål, resonnere og 

søke løsninger på matematiske utfordringer,  

for så å strukturere og skape sammenhenger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Arbeid med fagområdet skal stimulere  

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon  

for problemløsning» (KUD 2017). 
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Danning gjennom lek, læring og omsorg   
Danning er et begrep i barnehageloven og rammeplanen for barnehager. Danning er alle allsidige 

samhandlingsprosesser som skjer mellom barn og voksne gjennom lek og læring. Barnet påvirker og 

blir påvirket av det miljøet de er i, i et gjensidig samspill. I følge rammeplanen er danning en livslang 

prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. 

Personalet skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å 

legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratisk felleskap.  

I Bymyra skal barna få medvirke og ta del i beslutningsprosesser både i forhold til barnehagens 

innhold men også til sine egne læringsprosesser. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape 

mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal vi bidra til at 

barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og 

handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer (KUD 2017). 

I Rammeplanen står det at barnehagen skal se omsorg, lek og læring i sammenheng med danning. 

 

Lek 
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Leken har en egenverdi, og er en viktig del av 

barnekulturen. Rolleleken er en viktig arena for å fremme god språkutvikling, og legger grunnlaget 

for god sosial kompetanse. Barn trenger ansatte som støtter, stimulerer og gir innspill til rolleleken. 

I Bymyra skal vi legge til rette for variert lek, som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og 

mestring. Vi skal hjelpe barna inn i lek. Vi har lagt opp dagsrytmen slik at det er tid for frilek. Vi har 

også fokus på hvordan vi skal innrede rommene, slik at de innbyr til ulike typer lek. Det være seg 

konstruksjonslek, rollelek, småbarns lek, funksjonslek, formingslek og sansemotorisk lek. 

 

Læring 
Barn lærer gjennom erfaringer. Læring foregår ofte i relasjoner med andre mennesker. Barnehagen 

skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær, kreativitet og gi barn utfordringer med utgangspunkt i 

deres interesser. I Bymyra skal vi ha en anerkjennende holdning i forhold til barns læring. Vi skal 

bekrefte barna, og vi skal undre oss sammen med dem. Vi skal veilede og oppmuntre dem til å bli 

selvstendige.  

Noen aktiviteter planlegges av personalet. Dette er formell læring. Det være seg aldershomogene 

aktivitetsgrupper, samlingsstund eller formingsaktiviteter. Andre læringssituasjoner, uformell læring, 

er de som bare oppstår her og nå fordi barna er opptatt av noe. Begge læringsformene har en 

pedagogisk hensikt, og er like viktige for barns læring. 
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Omsorg 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Bymyra skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 

men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Dette krever engasjerte og nærværende 

voksene, som er lydhøre for barns behov. Barna skal få hjelp til å forstå hvilke rammer som er 

akseptable i samspill med andre (KUD 2017).    

Overganger 
Når barnet begynner i barnehagen: 

Informasjon om oppstart (tidspunkt, base og generell info) vil bli sendt i posten god tid i forveien.  

I vår barnehage gjør vi det vi kan for at barn og foresatte skal få en best mulig start i barnehagen. Vi 

legger til rette for at barnet skal få tid og ro til å bli trygg i de nye omgivelsene. Noen bruker lengre 

tid enn andre til å venne seg til den nye hverdagen, og vi legger til rette for det individuelle barnets 

forutsetninger. Det er viktig med god kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte, slik at vi 

sammen kan sørge for en god barnehagestart for barnet. 

Når foresatte forlater basen og barnehagen for første gang, er det ikke uvanlig at barnet kan reagere 

med gråt. Dette er kanskje første gangen barnet skal være alene med mennesker det ikke kjenner så 

godt enda. Selv om avskjeden kan være vanskelig for barn og foresatte, er det viktig å være rolig og å 

si fra til barnet før man går. Barnet opplever sin situasjon gjennom sine foresattes øyne, dersom de 

opplever at foresatte er usikre eller utrygge, kan dette påvirke barnets trygghetsfølelse. Ikke dra ut 

tiden, dette kan gjøre avskjeden vanskeligere. 

Om du er urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er tilstede, kan du 

informere personalet på basen. Da kan vi ringe, sende SMS eller ta bilder for å fortelle og vise 

hvordan det går med barnet ditt i barnehagen. 

Overganger innad i barnehagen: 

Som basebarnehage drifter vi med en åpen struktur, noe som gjør at barna omgås hverandre på tvers 

av basene, og i det daglige forholder seg til barn og personal fra ulike baser. Det er med å gjøre at de 

blir trygge på barnehagens rom, og tidlig etablerer relasjoner til barn og ansatte fra andre baser. 

Vi ønsker å legge opp til en trygg og gradvis overgang for barnet, og i perioden før overgangen legges 

det opp til besøk og deltakelse på den nye basens hverdagsaktiviteter, på barnets premisser.  

Overgang barnehage – skole: 

Rammeplanen sier at «det skal legges til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til skole 

og SFO. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne og oppleve at det er en 

sammenheng mellom barnehage og skole» (KUD 2017). For oss i barnehagen er det viktig at 

overgangen blir så smidig som mulig. Barnehagen skal ikke forskuttere skoleopplæringen, men vi 

ønsker at barna skal få kunnskap om det som venter, og at skolestarten blir noe de ser frem til. 
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Tromsø kommune har utarbeidet et overføringsskjema som barnehagen i samarbeid med barn og 

foreldre kan fylle ut, og sende til skolen. Foreldrene må samtykke om de ønsker at informasjon skal 

sendes fra barnehagen til skolen. 

Klubb 

2012-barna i Bymyra vil høsten 2017 gå i gang med klubb. Hovedfokus for klubben vil være en 

prosessorientert tilnærming til estetisk prosjektarbeid. Vi vektlegger barns medvirkning, samarbeid, 

konfliktløsning, mestring og selvfølelse. Resultatet vil være en avslutningsforestilling våren 2018.  

I prosjektarbeidet får barna følge en prosess over tid, de erfarer samarbeid og konflikter – og får 

støtte og veiledning til å håndtere utfordringer. Vi har fokus på sosial kompetanse i vår tilnærming til 

klubb, en god sosial kompetanse er forutsetning for et godt læringsmiljø.  

 

Barns medvirkning 
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 

barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» (KUD 2017). En vid 

forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial 

sammenheng. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering gjennom 

samtaler. I Bymyra barnehage forplikter oss til å jobbe slik at barn har en reell mulighet for 

medvirkning eller deltakelse. Alle skal bli sett, spurt og hørt, men det er de voksne som har ansvaret. 

Ansatte skal ta utgangspunkt i barns interesser og ønsker, samt følge opp deres initiativ i hverdagen. 

Videre må vi som barnehage organisere og planlegge slik at det gis tid og rom for barns innspill, slik 

at de blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. 

Vi bruker samlingsstunden som en arena der personalet og barna samtaler om det som er viktig i 

barnegruppen. Barna får være med å velge aktiviteter og eventuelle turmål i det daglige. Vi skal 

samtale med barna og gi mulighet for planlegging av klubber ut fra fastsatt tema. 

Alle barna skal også bli sett, spurt og hørt. Det er viktig at barna møter lydhøre voksne som kan tolke 

alle barnas ulike kommunikasjonsuttrykk. 

Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Personalet skal være lyttende og tilstede 

når de er sammen med barna. Vi jobber hele tiden med at alle skal oppleve anerkjennelse, trygghet 

og respekt.  

 

Foreldresamarbeid  
Lov om barnehager slår fast at barnehagen skal drives i nær forståelse og i samarbeid med barnas 

hjem. Det er barnehagens ansvar å ta initiativ til en aktiv og åpen dialog til foreldre, og å oppfordre 

foreldre til å være delaktige i vår virksomhet. Barnehagen skal være åpen for foreldrenes ønsker og 

behov. Vi prøver så langt det er mulig å ha en dialog med alle foreldre ved levering og henting. Vi gir 

informasjon om barnets hverdag gjennom daglig kontakt, skriftlige månedsplaner, vurderinger, 
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nyhetsbrev, og dokumentasjon fra store og små temaer på facebookgruppa. Vi dokumenterer også 

«dagen i dag» på whiteboardtavla.  

Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom blant annet samarbeidsutvalg, foreldremøter og 

foreldresamtaler og brukerundersøkelse. 

Bymyra tilbyr to foreldresamtaler per år. En på høsten og en på våren, ellers etter behov. 

Foreldremøter gjennomføres to ganger i året. 

Vi er opptatt av at vi skal forbedre oss. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger om smått og stort. Snakk 

med pedagogisk leder ved din base, eller henvend dere til fagleder. Vi oppfordrer dere også til å 

bruke Samarbeidsutvalget. 

 

Foreldreråd/Samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foreldre til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til 

at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU er satt 

sammen av to representanter fra foreldregruppen, to representanter fra personalet, samt fagleder. 

SU skal godkjenne årsplan og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, det være 

seg budsjetter, driftsendringer ol. 

 

Samarbeidspartnere  
Våre samarbeidspartnere er grunnskolene i nærområdet, helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk 

tjeneste (PPT), barnevernstjenesten, universitetet i Tromsø, Tromsø kommune og Nasjonalt senter 

for flerkulturell opplæring (NAFO).  Bymyra barnehage er praksisbarnehage for 

barnehagelærerstudiet ved Norges arktiske universitet. Gjennom samarbeid med UiT får vi studenter 

i praksis, forelesninger og spennende innspill. I tillegg stiller barnehagen til dispensasjon for forskning 

med forbehold om at de forskningsetiske retningslinjene overholdes. Tromsø kommune er 

arbeidsgiver for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennom lærlingepraksis hos oss, får 

lærlingene erfaring med barn i førskolealder.  

Vårt samarbeid med PPT foregår blant annet ved veiledning i forhold til barn med behov for ekstra 

hjelp og støtte. NAFO arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for 

å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. 

Siden oktober 2012 har vi vært en av NAFOs fokusenheter.  
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Aktuelle telefonnummer og nettadresser 

  
 

Baser/alder på barna, ØSTFLØYA 
Midnattssol: 19-20 barn, 3-6 år 
Karlsvogna 19-20 barn, 3-6 år 
Nordlys 14-15 barn, 0-3 år  
 

Kontaktinformasjon: 
Telefon Midnattssol: 993 65 995 
Telefon Karlsvogna: 993 66 534  
Telefon Nordlys: 993 61 026   
 

Ansatte: 
Midnattssol per august 2017: 
Pedagogisk leder: Sylvi Olsen 
Barnehagelærer: Linda Johansen 
Assistent: Kenneth Olsen 
 
 
Karlsvogna per august 2017: 
Pedagogisk leder: Annika Brandstorp  
Assistent: Andreas Karlsen 
Fagarbeider: Emma Hulsund 
 
 
Nordlys per august 2017: 
Pedagogisk leder: Eli Janne Berg 
Barnehagelærer: Bodil Iren Hansen 
Fagarbeider: John Nikolai Løkke Jensen 
Assistent: Ikram Oumansour  
__________________________________________ 
Andre personalressurser:  
 
Tove Tøllefsen, støttepedagog 
Arina Poryadina, spesialpedagog 
Nina Jensen, spesialpedagog 
Faiza Aden, støtteressurs 
 
Telefon utegruppa: 958 63 414 

Baser/alder på barna, VESTFLØYA 
Fullmåne: 19-20 barn, 3-6 år  
Melkeveien: 14-15 barn, 0-3 år 
Polarstjerna: 14-15 barn, 0-3 år 
 

Kontaktinformasjon: 
Telefon Fullmåne: 993 65 079 
Telefon Melkeveien: 993 68 805   
Telefon Polarstjerna: 993 64 088 

 
Ansatte: 
Fullmåne per august 2017: 
Pedagogisk leder: Siv Steinmo 
Barnehagelærer: Carl-Christian Heffermehl 
Assistent: Grethe Nystrand 
 
 
Melkeveien per august 2017: 
Pedagogisk leder: Susanne Hansen 
Barnehagelærer: Beate Sigerset Karlsen 
Assistent 80%: Marit Dagsvik  
Assistent: Julie Nygård 
Assistent 20%: Faiza Aden 
 
Polarstjerna per august 2017:  
Pedagogisk leder: Sandra Jensen 
Barnehagelærer: Monica Hansen 
Assistent: Bodil Bakkeli 
Assistent: Kristine Haugen 
 
 
 
________________________________________ 

Kontaktinformasjon ledelse 
Fagleder: Karine Dahlø Iversen 
karine.iversen@tromso.kommune.no 
Telefon: 954 62 039 
Adresse: Langnesvegen 7, 9012 Tromsø 
 
Enhetsleder for Sør-Tromsøya barnehager: 
Monica Bjørnsborg 
monica.bjornsborg@tromso.kommune.no 
Telefon: 954 06 697 

mailto:karine.iversen@tromso.kommune.no
mailto:monica.bjornsborg@tromso.kommune.no
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