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1. Barnehagens egenart 
Sorgenfri barnehage ligger idyllisk til med skogen og fjæra som nærmeste nabo.  

På barnehagens uteområde har vi en grillhytte og to fine utelekeplasser med blandt 

annet sklier, husker, sandkasser, lekehus og en fin liten skog som barna kan leke i. 

Personalet og foreldre har i samarbeid bygd opp en lekeplass på nordsiden av 

barnehagen og her har vi blant annet klatretre, mudkitchen, tog og gapahuk.  

Vi benytter oss også mye av naturlekeplassen i Folkeparken og fjæra nedenfor 

barnehagen. 

Vi er én av fire barnehager i Sør-Tromsøya enhet. De andre barnehagene er Bymyra, 

Sommereng og Nansenvegen.  

Sorgenfri barnehage er en basebarnehage for barn i alderen 1-6 år. Vi har seks baser 

fordelt på to fløyer. På hver fløy er det én 0-3 årsbase, én 3-6 årsbase og en 0-6 årsbase. 

Som basebarnehage samarbeider vi mye med hverandre både i forhold til tradisjoner, 

temaarbeid og i det daglige. Dette gjør at barn og personalet på hver fløy er godt kjent 

med hverandre.  

Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn og ble våren 2016, sertifisert for tre nye år. 

Barnehagens åpningstid er kl. 07.30-16.30. 
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2. Fokusområde Sør – Tromsøya barnehager: «Barns trivsel- 
voksnes ansvar» 

 
I enheten er «Barns trivsel – voksnes ansvar» hovedoverskiften for vårt arbeid. Det gir 

en viktig påminnelse om de sentrale oppgavene vi har for å skape et godt oppvekstmiljø 

for alle barna i barnehagen. Alle barna skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne 

venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst når de trenger 

det og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være 

en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen 

ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre 

situasjonen.  
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2.1. Forebygging av mobbing 

 
Felles for Sør- Tromsøya barnehager:  
 
Årshjul i arbeid for sosial kompetanse og mot mobbing 
Barnehagens skal være et godt oppvekstmiljø for alle barn, en romslig arena der alle 

skal føle seg verdsatt og hvor forskjeller og mangfold blir sett på som en berikelse. Vi har 

nulltoleranse mot mobbing, men vet at det kan forekomme også blant barnehagebarn. Vi 

vil unngå å betegne små barn som mobbere og bruker fortrinnsvis betegnelsene 

inkludering, ekskludering og krenking. Vi har fokus på lek som en viktig arena for å 

fremme empati og fellesskap og er opptatt av et godt leke- og læringsmiljø.  

 
Vi i Sorgenfri jobber ut ifra Tromsø kommunes «Strategiplan mot mobbing».  
 
Strategi plan mot mobbing ligger på Tromsø kommune sine nettsider: 
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/ 

 
 
 

 

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
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 Oppgave Når Verktøy 

Høsten  
2017 

Tilvenning med fokus på 
trivsel, vennskap og 
inkludering 

August/ 
september 
 
 

«10 små vennebøker» 
Bøker om Twin Otto 
Vennelov 
Vennskapssamlinger 

Foreldremøte September Informere om inkludering og 
forebygging av mobbing på 
foreldremøte og i SU. 
 

Opprette SU September  Foreldrerådsmøte  
Evaluere lek- og 
læringsmiljøet for 
enkeltbarn i forkant av 
foreldresamtaler 

Høsten 
2017 
 
 
 

* Sjekkliste lek- og læringsmiljø 
* Barnesamtaler og sosiogram 
 

Fokusere på arbeidet mot 
mobbing   

Høsten 
2017 

Lokal handlingsplan, rutiner og 
skjema i digital verktøykasse 

Foreldresamtaler Høsten 
2017 

Skjema for pedagogisk samtale der 
vennskap, inkludering og mobbing 
er et tema, fokus på barnets trivsel. 

Våren  
2018 
 

Evaluere lek- og 
læringsmiljøet  

 
 

*Sjekkliste lek- og læringsmiljø 
*Barnesamtaler 
*Sosiogram 

Evaluere alle barnas trivsel, 
utvikling og læring  

 
 
 

Observasjonsskjema før 
foreldresamtaler 
 

Vurdere barnehagens 
arbeid mot mobbing, inkl. 
forebygging og tiltak 

 
 
 
 

Jmf. Kvalitetsplanen 
Rapportere til enhetsleder 

Foreldresamtale  Skjema for pedagogisk samtale der 
vennskap, inkludering og mobbing 
er et tema 
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3. Kvalitetsutviklingsplan for Tromsø kommunes barnehager 
 
Felles mål fra forrige kvalitetsplan videreføres: 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 Sorgenfri barnehage: Lek 

Vi vektlegger et godt leke- og læringsmiljø med tilstedeværende voksne som bidrar til å 

utvikle barnas sosiale kompetanse. Personalet i barnehagen skal være bevisste 

rollemodeller der empati, omsorg og respekt gjenspeiles i samspill med barna.  Gode 

relasjoner voksen – barn, påvirker relasjonene barn–barn. Gjennom observasjoner, 

deltagelse i det daglige og et godt foreldresamarbeid, kan personalet sette i gang tiltak 
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som vil være forebyggende mot mobbing. I barnehagen tilrettelegger vi for et godt 

lekemiljø med utgangspunkt i barnas behov og interesser. 

I samspill barna seg imellom, vektlegges empati, omsorg og et inkluderende felleskap. 

Gjennom god erfaring med lek og samspill med andre barn, utvikler de toleranse og 

åpenhet for at hvert enkelt barn er unikt og forskjellig. 

 
Barn født i 2013 deltar på vennskapsmøter. Her møtes barna på tvers av basene, ca en 

gang i måneden fra september. Dette barnehageåret har vi 16 2013-barn. Innholdet i 

møtene er pedagogisk tilrettelagt og har stort fokus på vennskap. 

 

Mål for personalet: Økt kompetanse på lek, mer engasjerte voksne og større grad av 

igangsetting av lekaktiviteter ute.  

Mål for barna: Utvikle god sosial kompetanse og positivt selvbilde. 

 
 

3.1. Pedagogisk ledelse 
 

Mål:  
Øke personalets kompetanse i bruk av pedagogisk dokumentasjon. 

Tiltak: 
Sett av tid på fagdag, basemøte, personalmøte, assistentveiledning og 
teamledermøte.   

 
 

3.2. Pedagogisk relasjonskompetanse 
 

Mål:  
Heve kompetansen til personalet gjennom refleksjon over egen praksis.  

Tiltak: 

Bruke verktøy som: evnespeider, relasjonsbarometer og sosiogram. 
Sett av tid på: fagdag, basemøte, personalmøte, assistentveiledning og 
teamledermøte. 
  

 
 
 
 

3.3. Omsorg – og læringsmiljø 
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Mål:  
Legge til rette for gode lekerom i barnehagen. 
Personalet skal jobbe systematisk med barns språkutvikling.  

Tiltak: 
Oppdatere rom etter barns interesser 
Fokus på læring gjennom lek 
Språklek 
Tidlig innsats for god språkstimulering 
Jobbe med grunnleggende begreper 

 
 

3.4. Mangfold og inkludering 

 
Mål:  
Synligjøre barnehagens mangfold. 
 

Tiltak: 
Tegn til tale 
Markere morsmåldagen, samefolkets dag og verdensdagen for psykisk helse.  
Tilrettelegge for hvert enkelt barns forutsetninger. 
Strategiplan mot mobbing 
Tema vennskap og inkludering 
Samtale, refleksjon og undring 
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4. Fagområdene 
Rammeplanen for barnehager har syv ulike 

fagområder som skal nedfelles i årsplan. De 

ulike fagområdene overlapper hverandre og 

vil være representert i forbindelse med ulike 

aktiviteter i løpet av barnehageåret. 

Antall, rom og form  

Nyere forskning viser at romforståelse, og en 

verbalisering av matematiske begreper og fenomener, er like viktig for barns 

språkutvikling som det å lese bøker.  

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse.  De blir tidlig opptatt av å telle, lage mønster på f.eks. perlebrett, 

sammenligne figurer og størrelser. De funderer over likheter og ulikheter i form, farger 

og mønstre. Ved bruk av terninger, spill og byggeklosser får de kjennskap til ulike 

matematiske begreper som antall, plassering, form og størrelse m.m. Gjennom bl.a. 

bakeaktiviteter får de erfaring med vekt, mål og mengde. For å kunne få en allsidig 

erfaring med fagområdet, er det viktig at barnehagen støtter og legger til rette for 

barnas matematiske utvikling. 

 
I Sorgenfri barnehage ønsker vi at barna skal få utforske og leke med antall, rom og form 
på en positiv måte 
. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 
 
Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst 

handler om at barna skal få tidlig og god 

språkstimulering. Gjennom å gi barna 

varierte og rike erfaringer kan vi hjelpe dem 

til å forstå begreper. Å samtale med barna 

om opplevelser, tanker og følelser er 

nødvendig for å utvikle et rikt språk.  Hos oss møter barna tekst gjennom både skriftlige 

og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler, sanger og ved bruk av konkreter i 

fortellinger og regler. 

 

Vi vil at barna i Sorgenfri barnehage skal bruke språket sitt for å uttrykke følelser og 

løse konflikter, og samtidig skape positive relasjoner i lek og annet samvær. 

 

 
Natur, miljø og teknologi 

Fagområdet natur, miljø og teknologi handler 

om at barna skal få erfaringer med naturen til 

alle årstider. Naturen byr på opplevelser i form 

av undring, inspirasjon, kunnskap og læring.  

Barna skal få muligheten til å bli kjent med 

planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler 

respekt og en begynnende forståelse for hvordan vi tar vare på naturen. Barna skal få 

oppleve gleden av å være ute i naturen.  

 
Vi ønsker at barna i Sorgenfri barnehage skal oppleve glede ved å ferdes ute i naturen, 
samt at de får oppleve naturens mangfoldighet gjennom undring, eksperimenter og 
førstehåndserfaringer. 
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Kunst kultur og kreativitet 

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet handler 

om at barna skal få erfaringer med estetiske 

opplevelser. Barna skal få muligheten til å erfare 

ulike uttrykksformer som blant annet: klipping og 

liming, maling, lek med plastelina, drama og 

baking. Gjennom sansing, tenking, opplevelser, 

kommunikasjon og eksperimentering skal barna utvikle skaperglede, kreative tenking 

og fantasi. Barnehagen skal styrke barnas kulturelle identitet og deres personlige 

uttrykk. Gjennom å skape noe felles utvikles følelsen av samhørighet i barnegruppa. 

 

Vi ønsker at barna i Sorgenfri barnehagen skal få mestringsglede, utvikle fantasien og 

uttrykke følelser gjennom fagområdet kunst, kultur og kreativitet! 
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Nærmiljø og samfunn 

Fagområdet nærmiljø og samfunn handler om at 

barnehagen skal bidra til at barna møter verden 

utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. 

Barna opplever at de deltar og påvirker 

fellesskapet, deres valg og handlinger kan 

påvirke situasjonene både for dem selv og for 

andre. Vi ønsker å trekke tråder fra det barna interesserer seg for og sette det i 

sammenheng med tema. Vi jobber for at barna også skal få forståelse for andre samfunn 

og levesett slik at vi skaper et inkluderende miljø i barnehagen. Både med tanke på 

bomiljø, kultur og likestilling mellom gutter og jenter.  

 

Vi ønsker at barna i Sorgenfri barnehage skal få kjennskap til nærmiljøet gjennom 

opplevelser og turer. Vi ønsker også at de skal utvikle toleranse ovenfor andre samfunn 

og måter å leve på. 
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Etikk, religion og filosofi 

Fagområdet etikk, religion og filosofi 

handler om at barna skal utvikle gode 

holdninger, verdier og evne til å filosofere. 

Dette gjøres ved at de voksne gir rom for 

undring og tenkning, samtaler og 

fortellinger. Barnas tro, spørsmål og 

undring møtes med respekt og alvor. Vi voksne er bevisste rollemodeller og er med på å 

styrke barnas egen identitet slik at de blir trygge på seg selv og har respekt for 

hverandre og naturen. Gjennom årstidene får barna være med å markere ulike 

tradisjoner og høytider gjennom den kristne kulturarv. 

 

Vi ønsker at barna i Sorgenfri barnehage skal være gode medmennesker med respekt og 

interesse for hverandre. De skal få kjennskap til tradisjoner og høytider.  
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Kropp, bevegelse, mat og helse  
 
Fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse 

handler om at barna skal få utvikle 

bevegelsesglede, gode matvaner, sosialt 

velvære og en god fysisk og psykisk helse. 

Gode vaner tar form allerede i tidlig alder 

og kan vare livet ut. Gjennom å bruke sin 

egen kropp lærer barna seg selv og verden 

å kjenne. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egne og andres følelser, De 

skal få lære å sette grenser for egen kropp, samt respektere andres grenser. Barna skal 

inkluderes i lek, aktiviteter og sosial samhandling og oppleve mestring ut fra egne 

forutsetninger. De skal få medvirke i måltidsaktiviteter og få kjennskap til hvordan sunn 

og variert kost kan bidra til god helse. Barnehagen følger retningslinjene fra 

helsedirektoratet. 

 

Vi ønsker at barna i Sorgenfri barnehage skal få utvikle gode motoriske ferdigheter, og et 

bevisst forhold til egen kropp og følelser, samt oppleve bevegelsesglede gjennom 

mestring. 

Alle basene skal legge opp til minst en planlagt uteaktivitet hver uke.  
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4.1. Temaer 
 

Gjennom året har vi valgt å ha ulike temaer.  
o Vennskap og identitet 

o Mørketid 

o Kropp og følelser 

o Vinterglede 

o Dyr i nord 

Vi knytter temaene våre opp mot alle fagområdene fra Rammeplanen og 
kvalitetsutviklingsplan 
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4.2. Årskalender 
 

Måned Tema- mål og arbeidsmetode Aktiviteter  

August  Tilvenning 
 
Mål:  

o Alle barna skal føle seg trygge på de ansatte i 
barnehagen. 

o Vi bruker den tiden som barnet trenger til å bli trygg 
i barnehagen. Barnet skal bli tygg på de ansatte på 
basen og omgivelsene i barnehagen.  

Tilvenning nye barn 

September 
Oktober  

Vennskap og identitet  
 
Mål:  

o Alle barn skal oppleve vennskap og føle tilhørighet i 
barnegruppen. Barna skal bli bevisst på egne og 
andre sine styrker og ressurser.   

 
Forslag til arbeidsmetoder og verktøy: 

o Tilrettelegge for gode lekemiljøer 
o Knytte vennskap mellom barn gjennom lek og 

aktiviteter 
o Skape felles opplevelser 
o Lære og utvikle god sosial kompetanse 
o Lære og utvikle toleranse for at alle mennesker er 

forskjellige 
o Styrke barns selvfølelse 
o Speile barnets familie i barnehagen  
o ”Hvem er jeg? Hva er jeg god til?” 
o Vennebøker (Kanin og pinnsvinet, Twin-Otto) 
o Barnesamtaler 
o Personalets arbeidsmetoder i forhold til dette: Se 

lokal kvalitetsutviklingsplan.  

Uke 37  Vennskapsuke 
 
Uke 38 Brannvern 
 
21.09  oppstart 
Førskoleklubb  
26.09  oppstart 
vennskapsmøter  
 
27.09 Foreldremøte 
Sandbakken  
 
28.09 Foreldremøte Østers 
 
05.10 Fagdag, barnehagen 
stengt 
06.10 Fagdag, barnehagen 
stengt  
 
10.10 verdensdagen for 
psykisk helse 

November  
 
 
 
 
 
 
 

Mørketid 
 
Mål: 
Vi skal gi barna kjennskap til naturfenomenet mørketid og 
fremme refleksjon over sammenheng i naturen.  
 
Forslag til arbeidsmetoder:  

- Refleksjon og undring sammen med barna 

- Besøk på Vitensenteret/Planetariet 

- Utforske lyset/mørket 

- Refleksløype 

20.11 Fagdag, barnehagen 
stengt 
 
21.11 Mørketidsfest  
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Desember  Jul 
 
Mål: 
Vi ønsker gi barna kjennskap til å markere høytider og 
tradisjoner i den kristne kulturarv og andre religioner og 
livssyn som er representert i barnehagen.   
 
Forslag til arbeidsmetoder: 
 

- Sang og fortelling 

- Juleevangeliet 

- Adventssamling 

- Juleverksted 

 

01.12 Julegrantenning 
 
Kirkebesøk i Elverhøy 
kirke 
 
13.12 Luciafeiring  
 
19.12 Nissefest 

Januar  
Februar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kropp og følelser 
 
Mål: 
Barna skal bli trygg på egen kropp og få en positiv 
oppfatning på seg selv, samt bli kjent med egne følelser.   
 
Forslag til arbeidsmetoder og verktøy: 

- ”Gode og dårlige hemmeligheter” 

- Øve på å sette grenser for seg selv og respektere 

andres grenser 

- Bli kjent med egne og andres følelsesuttrykk 

- Speile følelser 

- Bøker om følelser  

- Småsteg 

- Humørbarometer 

-  

02.01 Fagdag Barnehagen 
stengt 
22.01 Soldag i Sorgenfri 
06.02 Samefolkets dag 
14.02 Karneval 
21.02 Morsmålsdag 
 
 
 
 

Mars  Vinterglede 
 
Mål:  
Vi ønsker å gi barna positive erfaringer med 
mestringsopplevelser ute.  
 
Forslag til arbeidsmetode:  
 

- Skape gode felles opplevelser i vinterfestuka 

- Påskeforming  

- Opplevelser av mestring gjennom fysisk aktivitet 

- Forming i snø 

  
Uke 10 Vinterfestuke  
 
Uke 13 Brannvern   
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April  
Mai 
Juni  

Dyr i nord  
 
Mål: 
Med utgangspunkt i barnas interesser skal vi skape undring 
og nysgjerrighet til dyrelivet rundt oss.  
 
Forslag til arbeidsmetoder og verktøy: 

- Samtaler med barna  
- Bildebøker 
- Oppdagelsesjakt etter dyr 
- Fakta om dyr 
- Omsorg for dyr 
- Ta vare på naturens miljø 

 
10.05 Kristi 
himmelfartsdag  
 
11.05 Fagdag, barnehagen 
stengt 
 
16.05 Mini-17.mai 
 
01.06 Avslutning for 
førskolebarna 
Sommeravslutning baser 

Juli  SOMMERBARNEHAGE 
Deler av sommerferien vil barnehagen kunne være 

sammenslått med andre barnehager i enheten. Under 

sammenslåingen vil dere møte personal fra andre baser og 

barnehager. Vi har rutiner på at foreldrene vil få 

informasjon om hvilke voksne som er på jobb fra Sorgenfri, 

under ferieavviklingen. Det er viktig å forberede barna på 

hvilke voksne de møter for å skape trygghet når hverdagen 

ikke er helt som vanlig.  Dette må skje i samarbeid mellom 

hjem og barnehage. 

 
Sommerbarnehage- baser 
og barnehager, 
sammenslått 
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5. Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse  
 
Danning er alle gjensidige samhandlingsprosesser som skjer mellom barn og voksne 

gjennom lek og læring.  

 

Danning skjer hele tiden i barnehagehverdagen, i møte med mennesker og omgivelsene. 

Gjennom samtale, forklaring og gode rollemodeller skal barna lære å reflektere over 

egne handlinger og væremåte. I gode danningsprosesser skal barn styrkes til å utvikle 

en prøvende og nysgjerrig holdning til omverden. Barna skal også utvikle en god følelse 

av seg selv og se seg selv som et verdifullt medlem av et felleskap. Vi ønsker at barna 

skal se verdien av å handle etisk og være omsorgsfull. I barnehage vår skal leken ha en 

fremtredende plass. I tillegg til at leken har en egenverdi i seg selv så lærer barn utrolig 

mye gjennom lek. Den kan derfor sies å være barnas viktigste aktivitet. De voksnes 

oppgave er bl.a. å tilrettelegge og inspirere til lek.  

 

Å møte omsorgsfulle voksne er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.  Vi er 

pliktige til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i en hver situasjon. Vår omsorg 

kommer til uttrykk gjennom hele vår barnehagehverdag og starter når vi ønsker barna 

velkomne om morgenen. Videre kommer det til uttrykk når barna leker og lærer, under 

påkledning, stell, måltider og ved henting. Gjennom omsorgsfulle voksne lærer barna 

selv å gi omsorg. 
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6. Barns medvirkning  
 
Barns medvirkning bygges gjennom gode relasjoner mellom voksne og barn. Personalet 

skal være lyttende og tilstede i møtet med barna. Det barna er opptatt av er vi opptatt 

av, vi tar deres interesser på alvor og bygger videre på dem. For oss er det viktig at 

barna er aktive deltagere i eget liv og at de erfarer at de er med på å ta avgjørelser som 

påvirker egen hverdag i barnehagen.  

 

7. Foreldresamarbeid 

I Sorgenfri barnehage setter vi barna først. Vår viktigste samarbeidspartner er dere 

foreldre. Sammen med dere, vil vi fokusere på at barns trivsel, er voksnes ansvar.   

Vår daglige kontakt ved levering og henting gir oss muligheten til å snakke med dere om 

små og store hendelser hjemme og i barnehagen.  Informasjonen fra dere foreldre er til 

uvurderlig hjelp i vårt arbeid, og gjør at vi kan forstå og følge opp deres barn på best 

mulig måte. Dere er alltid velkomne til å be om en samtale dersom dere har behov for 

dette.  

I foreldresamarbeidet inngår oppstartsamtale, tilbud om foreldresamtale to ganger i 

året, foreldremøte og sosiale sammenkomster, som foreldrekaffe.  

For å kunne organisere barnehagedagen godt, er det viktig å vite om barna kommer. 

Hvis fravær, gi beskjed til basene, gjerne på SMS og innen kl. 08.00. Vi vil gjerne ha mye 

kontakt med foreldrene, så kom med tilbakemeldinger, ris og ros, ideer og forslag. Vi kan 

nåes på telefon, SMS og e-post.  

 

Informasjon 

Informasjon fra barnehagen sendes ut via barnehagens nettside, facebook-gruppe, mail, 

sms og oppslag i barnehagen 

Foreldreråd  

Hver barnehage skal ifølge Lov om barnehager ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg/SU.  

 

Alle foreldrene utgjør foreldrerådet. Fellesinteresser fremmes, og man bidrar til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene er godt. Foreldrerådet har påvirkning i 

forhold til hvordan egne barn skal ha det i barnehagen. Ved avstemning gis det en 

stemme pr. barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.  
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SU 

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av to foreldre 

og to ansatte, samt at fagleder er sekretær med tale- og forslagsrett. En av foreldrene 

velges som leder for SU. Representantene velges i august. SU skal ivareta samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldrene. Innkalling til et SU-møte skjer ca. 14 dager i forkant. 

Foreldrene oppfordres til å kontakte foreldrerepresentanten(e) dersom de har en sak de 

ønsker skal tas opp i SU. Representantene velges for ett år av gangen. Dugnad i Sorgenfri 

arrangeres av SU. 

 

8. Overgang barnehage – skole 

I følge rammeplanen bør de ansatte ha kjennskap til hvordan skolen arbeider og hva 

som forventes av barna ved skolestart. Vi ønsker at barna skal få en best mulig overgang 

fra barnehage til skole. Sorgenfri barnehage ligger i samme skolekrets som Fagereng 

skole og vi samarbeider med dem gjennom besøk før skolestart, for å gjøre overgangen 

til skolen så trygg som mulig. 

 

Førskoleklubb 

Barnehagen har en egen førskoleklubb som har som mål å forberede barna til skolestart 

ved hjelp av morsomme og utfordrende pedagogiske aktiviteter. Førskoleklubben vil 

også gjennomføre turer i nærområde der man har fokus på selvstendighet og mestring. 

Plan for innholdet i klubben sendes ut til førskoleforeldre i løpet av august, med 

oppstart i september. 
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Overgang til ny base i barnehagen 

Innad i barnehagen kan barn base når det er nødvendig for hensiktsmessige aldersinndelinger 

og i overgang fra 0-3 års-base til 3-6 års-base. Dette skjer i hovedsak ved oppstart av nye 

barnehageår. 

Vi ivaretar gode overganger ved å: 

Lage oversikt med bilder over de barna og voksne som blir å gå på samme base til høsten. 

Dette brukes i samlingsstunder og samtaler med barna, slik at de får se hvem de skal være på 

samme base med. 

Barna inviteres til «nybasen», noen ganger, på lunsj eller fruktstund.  

Personalet har særlig oppmerksomhet mot barn de skal være på samme base som til høsten i 

utetid, for å knytte relasjoner. 

Pedagogene skal ha overføringsmøter med hverandre for å gi over info om hva som eventuelt 

trengs og ta hensyn til med de enkelte barna. 

Vi er tilgjengelig for foreldresamtale med «ny ped.leder» for de foreldre som ønsker det i 

forkant av overflyttingen.  

Barna skal gå på besøk til nybasen og velge seg skap/ garderobeplass. 

Barn som skal bytte base får velkomstbrev fra den nye basen.  
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9. Samarbeidspartnere 
 
Ved behov samarbeider barnehagen med PPT/pedagogisk psykologisk tjeneste, 

kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn med behov for 

spesialpedagogisk hjelp. PPT utreder barnets behov og gir råd og veiledning til foreldre, 

barnehage og skole. Aktuelle saker drøftes i barnehagens eget ressursteam. Hvis 

samtykke fra foreldrene, legges de frem i enhetene ressursteam hvor også PPT er 

tilstede. Det avklares om det er aktuelt å melde barnet opp til PPT for videre bistand. Vi 

samarbeider også med barneverntjenesten, helsesøster og andre instanser når det er 

aktuelt. 

Nyttige lenker: 

http://www.tromso.kommune.no/bedre-tverrfaglig-innsats.332731.no.html 

http://www.tromso.kommune.no/barn-med-spesielle-behov.5855903-377475.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.tromso.kommune.no/bedre-tverrfaglig-innsats.332731.no.html
http://www.tromso.kommune.no/barn-med-spesielle-behov.5855903-377475.html
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Trivsel, trygghet og respekt for barn, foreldre og ansatte i Sorgenfri 
barnehage 
 
Dette ønsker vi at trivsel, trygghet og respekt betyr for barna: 
«Jeg gleder meg til å gå i barnehagen fordi….» 
- De voksne ser meg og blir glade når jeg kommer. 
- Jeg blir møtt med respekt og annerkjennelse. 
- Mine interesser og behov blir ivaretatt gjennom medvirkning. 
- De voksne snakker med meg og lytter til det jeg har å si. 
- Jeg får gode tilbakemeldinger hver dag. 
- Jeg har det morsomt og de voksne tøyser og ler sammen med meg. 
- Jeg får sitte på fanget når jeg har behov for det, også om jeg er lei meg. 
- Jeg får gjøre mange spennende ting i barnehagen og jeg får leke masse. 
- Jeg får hjelp til å finne på noe når jeg trenger det. 
- Jeg lærer noe nytt hver dag. 
- Jeg har gode venner her. 
 
Dette ønsker vi at trivsel, trygghet og respekt betyr for foreldrene:  
 «Jeg føler meg alltid velkommen når jeg kommer inn i barnehagen fordi...» 
 - Personalet hilser bestandig på både meg og barna, også personal fra andre 
baser. 
 - De ansatte er hyggelige og lette å snakke med. 
 - Jeg får god informasjon om hvordan barnet mitt har det i barnehagen,  
   både i det daglige og på samtaler. 
 - Personalet er interessert i mine meninger og innspill. 
 - Om barnet mitt er lei seg ved levering får jeg ofte en sms som beroliger. 
 - Jeg møter omsorgsfulle voksne som trives i jobben sin. 
 - Barnehagen arrangerer hyggelige sammenkomster der jeg får møte andre foreldre. 
 - Jeg får jevnlig og god informasjon om innholdet i barnehagen. 
 - Jeg merker at det er en positiv atmosfære i hele barnehagen. 
 
Dette innebærer trivsel, trygghet og respekt for personalet: 
«Jeg trives på jobb fordi…» 
 - Jeg blir alltid møtt med et smil og et «hei» når jeg kommer på jobb. 
 - Jeg føler meg ønsket, respektert og verdsatt. 
 - Atmosfæren i barnehagen er god og stemningen smitter over på barna. 
 - Folk er hjelpsomme og gjør ting for å lette dagen for hverandre. 
 - Mine kollegaer har en positiv og løsningsorientert væremåte. 
 - Personalet er dyktige til å gi hverandre gode tilbakemeldinger. 
 - Arbeidsmiljøet er preget av samhold, humor og glede. 
 - Vi har mange sosiale tiltak som er med på å styrke arbeidsmiljøet. 
 - Vi liker å ha det ryddig og fint rundt oss 
 -Vi er opptatt av at rommene skal være innbydende   for både små og store. 
 - Vi er ærlige med hverandre og tar alltid opp ting på en god måte. 
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10. Personell og baser 

 
Enhetsleder 
Bymyra barnehage, 
Langnesvn 7 

 
Monica Bjørnsborg   954 06 697 
monica.bjornsborg@tromso.kommune.no 

Fagleder 
 

May-Wenche Gundersen 95247593 
may.wenche.gundersen@tromso.kommune.no  
 

Sjørosa  
 
99368196 
 

Pedagogisk leder   Odd – Marius Karlsen 
Odd.marius.karlsen@tromso.kommune.no 

Barnehagelærer  

Assistent Karla Ayala Elespuru 

Kråkebollen  
 
99369419 
 

Pedagogisk leder Karen M. Bakke 
karen.margrethe.bakke@tromso.kommune.no 

Barnehagelærer  

 Assistent  Robert Nilsen 

Havhesten 
 
99367398  
 

Pedagogisk 
leder 

Eirik Stensaker 
eirik.stensaker@tromso.kommune.no 

 Fagarbeider  Daniel Iversen 

 Fagarbeider  Vibeke Johansen 

Glassmaneten 
 
99366421 
 

Pedagogisk leder Lill Heidi Sørensen 
lill.heidi.sorensen@tromso.kommune.no 

 May Broks 

Assistent Jorunn Hegstad 

 Assistent Wenche Jacobsen 

Tangloppa 
 
99365856 
 

Pedagogisk leder Hilde Einebakken 
hilde.einebakken@tromso.kommune.no 

Fagarbeider Camilla Vibe karlsen 

Assistent Raymond Larsen 

Trollkrabben  
 
99359513 
 

Pedagogisk leder Silje Olsen Strand 
silje.olsen.strand@tromso.kommune.no 

Assistent Weronica G. Øynes 

Barnehagelærer  Ruth Sommerhalder 

Støtteressurser i 
Sorgenfri 
 

Spesialpedager: Evy og Tanita 
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