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1. Barnehagens egenart  
Sommereng barnehage er en moderne basebarnehage som har vært i drift siden 2006. 

Barnehagen ligger i rolige omgivelser innerst i en blindgate på Sør-Tromsøya. Nære naboer er 

Tromsø museum, NRK og Sør-Tromsøya sykehjem. Vi har en fin sørvendt lekeplass med 

grillhytte, og det er gangavstand til flott natur i folkeparken og Telegrafbukta.  

 

Barnehagene Sommereng, Nansenveien, Sorgenfri og Bymyra utgjør enheten Sør-Tromsøya 

barnehager. Sommereng har plass til ca. 67 barn i alderen 0-6 år, fordelt på to baser for 

småbarn og to for store barn. Søsken vil gå på samme fløy, noe som er praktisk for foreldrene, 

og hyggelig for barna. Midt i bygget er det felles kjøkken, kontorer og personalrom samt 

fellesrommet Edderkoppen. Personalet består av både kvinner og menn, noen unge, andre 

svært erfarne. Flere språk og tre verdensdeler er representert.  

 

I april 2017 fikk vi en ny rammeplan for barnehagene i Norge. Den trer i kraft fra 1.august 

med en implementeringsperiode på fire år.  

      

 
Feiring av soldagen i Sommereng barnehage. 

 
 

1. 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. 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.  

 

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

på mistrivsel. Alle ansatte har også gjennomført nettkurs om vold og seksuelle overgrep. Se 

link til nettsted på side 19.  
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 Forebygging av mobbing og årshjul for sosial kompetanse 

Barnehagens skal være et godt oppvekstmiljø for alle barn, en romslig arena der alle skal  

kjenne 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 er opptatt av inkludering, ekskludering og 

krenking.  

 

Barnehagen har valgt å øke vårt fokus på, og kompetanse om lek, som del av kommunens 

kvalitetesutviklingsplan. Lek er en viktig arena for å fremme empati og fellesskap.  Vi jobber 

ut ifra Tromsø kommunes «Strategiplan mot mobbing». Planen og digitale verktøy ligger på 

Tromsø kommune sine nettsider, se side 19. 

 

 

 

Høst 2017 Oppgave Verktøy Ansvarlig 

August/ 

september 

 

Tilvenning med fokus på 

trivsel, vennskap og 

inkludering. 

 

Nye foreldre evaluere 

tilvenningen 

«En liten vennebok» Ti små 

vennebøker om å forholde seg til 

hverandre, vente på tur og 

samarbeide.  

Røde og grønne tanker. 

Vennskapssamlinger 

Hele 

personalet 

Gjøre arbeid mot mobbing 

kjent for nytt personale, 

oppfriske for alle 

Lokal handlingsplan, rutiner og 

skjema i digital verktøykasse 

Fagleder 

September Arrangere 1. foreldremøte 

og foreldrerådsmøte 

Informere om inkludering og 

forebygging av mobbing på 

foreldremøte og i SU. 

Fagleder 

Velge nytt 

SU/samarbeidsutvalg 

Oktober Evaluere lek- og 

læringsmiljøet i forkant av 

foreldresamtaler 

* Sjekkliste lek- og læringsmiljø 

* Barnesamtaler og sosiogram 

 

Pedagogene 

November Foreldresamtaler Skjema for pedagogisk samtale der 

vennskap, inkludering og mobbing 

er et tema, fokus på barnets trivsel. 

Pedagogene 

Vår 2018 Oppgave Verktøy Ansvarlig 

Januar Tematisere meldeplikt 

barnevernet 

Drøfte om det er barn som har behov 

for bistand fra barnevernet 

Fagleder 

Februar Evaluere lek- og 

læringsmiljøet  

 

*Sjekkliste lek- og læringsmiljø 

*Barnesamtaler 

*Sosiogram 

Pedagogene 

April Evaluere alle barnas trivsel, 

utvikling og læring  

Observasjonsskjema før 

foreldresamtaler 

 

Pedagogene 

 Vurdere barnehagens arbeid 

mot mobbing, inkl. 

forebygging og tiltak 

Jmf. Kvalitetsplanen 

Rapportere til enhetsleder 

 

April-mai Foreldresamtale Skjema for pedagogisk samtale der 

vennskap, inkludering og mobbing 

er et tema 

 

Juni Tematisere meldeplikt 

barnevernet 

Drøfte om det er barn som har behov 

for bistand fra barnevernet 

Fagleder 
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 Et eksempel på glede i vennskap 

 

2. Kvalitetsutviklingsplan for Tromsø kommunes barnehager 
Barnehagene i Tromsø skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, rause og inkluderende og 

skal skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling. Barnehagene 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 (Kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020) 

 
Fokusområde: 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. Barnehagen skal ha god kunnskap om 

språk» (Kvalitetsutviklingsplanen). 

 

Barnehagens ansatte er opptatt av språk og språkutvikling, og ser at vi kan jobbe mer 

systematisk. Fra høsten skal alle ha en daglig språkstund; lesing, spill, flanellograf, sang, gode 

samtaler, planlagte eller spontane.  Eksempler på gode språkstunder skal være tema på 

basemøter, og fremgå i månedsevalueringene. Vi skal sørge for at alle barna blir lest for 

jevnlig, og bøker skal være tilgjengelig i barnehøyde. Vi vil også å bruke biblioteket jevnlig.  

 

Fokusområde: Lek 
Leken har en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen og den må gid gode vilkår. Barns 

lek gir samspillserfaring og er et viktig bidrag for utvikling av relasjonskompetanse 

(Kvalitetsutviklingplanen).  

 

Hver barnehage skal ha 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.   
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Pedagogisk ledelse  

Sikre pedagogisk forankring, lede læringsarbeidet ved å stimulere personalet til refleksjon 

over egen praksis, samt ha systemer for samarbeid med foreldrene. 

Mål:  

• Økt rom for refleksjon over egen praksis i personalgruppen. 

• Øke medvirkning fra barn og foreldrene i planlegging og evaluering av det 

pedagogiske arbeidet. 

Tiltak: 

• Fast tid til refleksjon på basemøter 

• Tydelig invitasjon til foreldre om å bidra i temajobbing f.eks. ved å presentere 

eget yrke eller delta på turer og arrangement  

• Innføre skriftlig evaluering av tilvenningen 

 
 
Pedagogisk relasjonskompetanse 

Personalet har ansvaret for kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksne. 

Mål:  

• Personalet tar ansvar for kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksne, og 

mellom barn og barn, særlig når dette byr på utfordringer 

Tiltak: 

• Løfte frem godt samspill i praksisfortellinger  

• Være «barnas advokater», kunne justere hverandre, og bistå eller tilby avlastning 

ved behov 

• Bruke sosiogram 1-2 x pr år, for å avdekke behov for evt. oppfølging av sosialt 

samspill 

• Kompetanseheving og bevisst språkbruk 

 
 
Omsorg – og læringsmiljø 

De kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene har betydning for barns utvikling, lek og 

læring, helse og trivsel. 

Mål:  

• Barnehagen har et innbydende leke- og læringsmiljø 

• Barnehagen jobber systematisk med lek og barns språkutvikling 

Tiltak: 

• Alle i personalet gjennomfører en daglig språkstund med minst ett barn 

• De eldste barna deltar i tilberedning av mat, med fokus på sunnhet 

• Nedsetting av faggrupper for områdene lek og språk 

 
 
 
 



 
 

 6 

 
Mangfold og inkludering 

Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, legge til rette for et inkluderende fellesskap og 

arbeide med mangfold som ressurs. 

Mål:  

• De ulike språkene, kulturene og religionen i barnehagen er synlige 

Tiltak: 

• Innføre eget foreldremøte på våren for barn som skal begynne på høsten, for 

informasjon og inkludering 

• Foreldrene inviteres til deltakelse på samefolkets dag og morsmålsdagen 

• Tilrettelegge grupper, turer og aktiviteter som fremmer vennskap mellom barn på 

hele huset 

 

 
3. Rammeplanens fagområder 
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barna i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse…  Barna skal 

utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring, utforsking og 

skapende ferdigheter» Rammeplanen 2017.  

 

I Sommereng barnehage har vi de siste årene jobbet med felles tema på alle basene på huset, 

for å inspirere hverandre og fremme samarbeid. Vi fokuserer på fagområdene i planen, for å 

tydeliggjøre pedagogikken vår og gi allsidige utviklingsmuligheter. Dette barnehageåret vil vi 

ha færre tema enn tidligere, fordi vi opplever at barna trenger tid til å fordype seg.  
 

I august og september har tilvenning og trygghet fokus. Barna vil også få kunnskap om de 

insektene basene er oppkalt etter. Å lese, snakke og synge om humla, skaper 

fellesskapsfølelse for «humla-barna».  

 

Barnehagen har en del faste tradisjoner, og noen nye har kommet til. I fjor hadde vi 10-års 

jubileum og markerte det med en foreldrefest i september. Det var så trivelig, at vi samles på 

den tida også i år, da det er lenge til neste foreldrearrangement. Vi har jule- og påskefrokost, 

hvor foreldrene bidrar med mat, samt sommerfest. Ellers er det ulike markeringer for barna; 

av solas bortgang og tilbakekomst, karneval, nissefest mm. Vi fremhever samisk kultur i 

forbindelse med samefolkets dag, og er opptatt av morsmål og ulike kulturer, noe som 

markeres på morsmålsdagen.  

 

Vi jobber med temaene på basene, og i klubbene: førskolegruppa Stormåsan, musikk/drama- 

Spurvene (4 åringene), Kråkeklubben for treåringene, og Fossekallene (2-åringene). 
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Her er ett eksempel om hvordan vi kan jobbe med fagområdene i tilknytning til temaet Troll 

og eventyr:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirasjon til tema: Troll og eventyr 

Etikk, religion, filosofi: 

 

Fundere over: hva er et troll? 

Finnes de?  

Å være trollat, hva betyr det? 

Skikk og bruk, før og nå. 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og 

helse: 

Turer i skogen, se etter 

trollskjegg. Tur i fjæra, leiter 

etter steiner til å lage steintroll.  

Bevegelsessanger: 

Leker: Danse til Dovregubbens 

hall- musikk. 

Plukke tyttebær, lage trollkrem. 

 

Kunst, kultur, kreativitet: 

 

Troll i kunst, i maleri og 

musikk. 

Lage i trolldeig 

Lage steintroll 

Framføre trollsanger og eventyr 

på kulturfredag 

 
 

Nærmiljø og samfunn: 

 

 

Utforske: Tur til trollskogen, se 

etter trollskjegg. 

 

 

Antall, rom og form: 

 

Telle: Bukkene bruse; en og to 

og tre. Først og sist, og i 

midten. Stor og liten, og 

mellomst. Over og under brua.  

 

Geitekillingen som kunne telle 

til ti. 

 
 

Natur, miljø og teknologi: 

Ta vare på naturen, ikke være 

miljøsvin 

 

Om bilettkonTROLL, at en må 

betale for seg på bussen; delta i 

fellesskapet og ikke være et 

troll som jukser 

 

 
 
 
 

Kommunikasjon, språk, tekst: 

Sanger: Rocketroll. Trollgubben Lurvelegg. Det bor et 

troll i Senja. Høyt oppi fjellet der bor det tre troll. 

Trollmors vuggevise.  

 

Eventyr: Askeladden som kappåt med trollet 

Bukkene bruse. Den lille røde høna. Gullhår.  

Prinsessa på erta. Pepperkakegutten 

 

Rim og regler: Trollregle 

 
 
 

Mål:  Bli kjent med folkeeventyr i Norge og andre land. Lære om eventyrenes funksjon; det er litt skummelt, 

og så går det bra (ulven og geitekillingene; Hans og Grete), og at de små også kan utrette store ting 

(Askeladden). 

Fokusord/aktuelle begrep: Folkeeventyr, trollmor, trolldeig, mosegrodd, furustubbe, kappåt, bro, hale 
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 Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle 

sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I 

barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 

sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med 

språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling 

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og 

fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og 

kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. 

(Rammeplanen 2017). 

Vi er opptatt av å "bade barna i språk" gjennom hele dagen, både i planlagte og ikke-

planlagte aktiviteter. Personalet har et bevisst forhold til å benevne og bruke begreper, å 

forklare for å videreutvikle forståelsen. Måltider og samlingsstunder, av- og påkledning og 

stellesituasjoner er arenaer der vi bevisst jobber med språk. Denne høsten har hele personalet 

forpliktet seg til å ha hver sin daglige språkstund.   

 

Vi fokuserer på å gi rike erfaringer med høytlesing, eventyr, sanger, rim og regler. Gjennom 

sang og musikk ønsker vi at barna skal oppleve humor og glede, og de skal introduseres for 

rytmen i språket. Vi har konkretbokser til en del eventyr, fortellinger og bøker. Konkreter er 

gjenstander som støtter opp om fortellingen og gir rom for gode samtaler. Dette er særlig 

viktig for barn som ikke er språklig sterke. Bordteater, flanellograf og tankekart er andre 

uttrykksformer som fremmer samhandling og samtale. Ulike aktiviteter som bruk av spill, 

puslespill og formingsmateriell legger til rette for gode, utviklende og språkfremmende 

samtaler. Temaet «Troll og eventyr» (januar) vil gi rik anledning til å jobbe med fagområdet. 

 

Vi vil hjelpe barna å sette ord på følelser og tanker, samt å utrykke meninger gjennom 

kroppsspråk og mimikk, og gi aksept for det barnet opplever. Dette er med på å gi barna  

verktøy til å formidle til omgivelsene hvordan det har det.   

 

Vi markerer morsmålsdagen for å vise at vi verdsetter det språklige mangfold. Kulturfredagen 

der barna deltar aktivt, har vi svært gode erfaring med. Barna uttrykker glede og spenning 

med å få komme fram og vise hva de kan, og det har vært en glede å øve i forkant av 

framføringen. 

 
 

 Kropp, bevegelse, mat og helse  

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 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, mentalt og sosialt 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. 

(Rammeplan 2017) 

Alle basene har hver sin ukentlige turdag hvor vi bruker vi nærområdet med alle de 

mulighetene som det byr på. Vi er (nærmest uten unntak) ute hver dag året rundt, og ofte to 

ganger om dagen. Det er viktig med fysisk utfoldelse og å få avveksling fra inne hvor vi må ta 

mer hensyn til hverandre ift lyd og bevegelse. De barna som sover i løpet av dagen, har 
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mulighet til å gjøre dette ute i vogn. (Da legging av barna er belastende på skuldre og rygg for 

de ansatte ønsker vi foreldrenes hjelp med soveposene). Inne har vi ett stort fellesrom, 

Edderkoppen, det brukes til motorisk utfoldelse som frilek, dans til musikk, hinderløype og 

annen fysisk aktiv lek. Vi legger også vekt på å legge til rette for hvile/en rolig stund på 

dagen, for de barna som ikke sover.  

 

Vi serverer fast varm lunsj en gang i uken, f.eks fiskekaker, grøt, pastaretter (fullkorn) eller 

suppe. Vi er opptatt av å følge nasjonale kostholdsråd med et bevisst forhold til sukker, salt 

og fett. Det serveres paprika, tomat og agurk til brødmaten, og sundt pålegg som rekeost, 

leverpostei og makrell i tomat. Vi ønsker å involvere de eldste barna mer i matlagingen, og 

det kan dermed bli varm mat noe oftere. På slutten av dagen serveres det et fruktmåltid.  

Når barna har bursdag serverer vi smoothies. Vi er ikke en totalt sukkerfri barnehage, så det 

serveres ispinne eller pepperkaker når tradisjoner markeres, og vi har også brunost og prim 

innimellom. Vi oppfordrer til å begrense søtt pålegg i matpakken, i henhold til 

helsedirektoratets retningslinjer.  

 

Vi legger til rette for religiøse matregler. Ved dokumenterte allergier bidrar vi med tilpasset 

kost  melk, men har foreldrene andre ønsker i forhold til kost må de i stor grad stå for dette 

selv. Det er mulig å søke reduksjon i kostpengene om foreldrene helt eller delvis dekker 

kosten. 

 

Under temaet «Sansene våre» ( i oktober) snakker vi med barna om og gode og dårlige 

følelser, grenser og hemmeligheter. At noen plasser på kroppen er privat, at noen 

hemmeligheter er gode, men at noen hemmeligheter er vonde. Og at hvis de har vonde 

hemmeligheter så må de fortelle det til en voksen som de stoler på. Vi er også opptatt av å 

lære barna god håndhygiene.  

   
Etter lunsj bidrag de eldste med å skylle tallerkener. En liten kar hjelper med å bære frukt på plass. 
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 Kunst, kultur og kreativitet  

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, 

drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Personalet skal stimulere barnas 

nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og 

eksperimenter (Rammeplanen 2017).  

 

Vi skal ikke påstå at vi dekker alle disse områdene like godt,  

men vi legger til rette for varierte uttrykk i og utenfor  

barnehagen. Vi har to originalkunstverk, to fargesterke bilder 

 av den malaysiske kunstneren Yosof Galah, ett i inngangspartiet,  

og ett på kontoret, Disse ble innkjøpt i 2016.  

 

Nærheten til barnehagelærerutdanningen og Kulturskolen, gjør at 

vi innimellom blir vi invitert til spennende student-forestillinger.  

 

Vi er opptatt av at barnas eget uttrykk skal verdsettes, at det de tegner og maler er flott og 

spennende. Vi prøver å begrense aktiviteter som tilbyr trange rammer, som f.eks fargelegging 

etter ferdige maler. Barna får gjøre seg egne erfaringer og utvikler med dette både kreativitet 

og finmotorikk. 

 

«Kulturfredag» har gjennom 1.5 år, blitt en fast månedlig tradisjon. Da samles alle på 

Edderkoppen, og hver base samt fagleder, bidrar med et kulturelt innslag. En del foreldre 

kommer også for å se. Det er flott å se trygge og glade barn på scenen.  En av pedagogene er 

spesielt opptatt av film og bidrar til SIFF; Sommereng interne filmfestival. Dette foregår 

samtidig som TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival). Barna lager film som vi ser, «selger» 

billetter og det vises også profesjonelle kvalitetsbarnefilmer.  Gjennomtemaet «Huset mitt og 

byen vår» har vi fokus på bygninger og arkitektur. Det ble tegna ulike hus og bygd hus av 

papp, og barna dro på busstur og så etter eget hus og bygninger som kirke, kino, butikker mv. 

Temaet var så engasjerende, at vi vil fortsette å jobbe med det i mars. 

  

Med økt fokus på språk, planlegger vi besøk fra biblioteket for å bli orientert om nye 

barnebøker og legger vekt på jevnlig høytlesing. Vi har klubbdager hvor barn på samme alder 

møtes på tvers av huset. Musikk/dramagruppa er en av disse, og de benytter seg av vårt gode 

utvalg av rytmeinstrumenter.  

 

 
Bidrag fra Marihøna på Kulturfredag.                 Maling for 1-åringer før påske. 
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 Natur, miljø og teknologi.  

For å arbeide i tråd med målene for fagområdet Natur, miljø og teknikk i barnehagen skal 

personalet utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna 

(Rammeplanen 2017) 
 
Skogen, og til dels fjære brukes gjennom hele året. Barna får alternativ til barnehagens 

lekeapparater, noe som åpner for mangfoldig lek og læring kun begrenset av deres egen 

fantasi.. Sammen undrer vi oss over de ulike naturfenomenene, og samler naturmateriell til 

ulike aktiviteter.  

 

Vi er opptatt av å formidle naturvern, og våren 2017 begynte vi å kildesortere. Barna lærer 

allerede på småbarnsbasene hvilken type søppel som skal i hvilken farget pose. De ukentlige 

besøkene av søppelbilene er også en av høydepunktene.  

 

Barnehagen har fokus på å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy i lærende og skapende 

prosesser. Hver base har ipader som brukes i aktiviteter knyttet til fagområdene. Det legges 

spesielt vekt på språkstimulerende, matematiske og kreative apper. På hver base er det også 

en bærbar datamaskin, og inne på Edderkoppen har vi et Smartboard. Våren 2017 startet et 

prosjekt med å lage film/musikkvideo med 4-årsklubben. Denne skal ha premiere på SiFF i 

januar 2018. Når vi jobber med insektene, og med «Kjøretøy og trafikk» vil vi særlig være 

opptatt av fagområdet Natur, miljø og teknologi.  

 

 
Vi jobber med huset mitt og byen vår 

 
 Antall, rom og form  

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, mønster, tall, telling og måling (Rammeplanen 2017). 
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Barnehagen har siste året vært med i et matematikkprosjekt i samarbeid med Universitetet i 

Tromsø og matematiksenteret i Trondhjem. Prosjektet er nå avsluttet, men barnehagen har økt 

sin kompetanse og innarbeidet bruk av matematikk i planlagte og spontane situasjoner. Vi har 

jobbet med begreper, forståelse og holdninger: Foreldrenes holdninger til matematikk, 

gjenspeiles gjerne i barnets holdninger. Hverdagen er fylt av situasjoner hvor vi har bruk for 

matematisk kunnskap: når vi stiller vekkerklokka, leser bussruta, vurderer hvilken kø som er 

kortest eller skal lese en strikke- eller matoppskrift.  

 

Gjennom prosjektet har vi blitt dyktigere til å bruke matematikk i hverdagssituasjoner; som å 

betegne høyre og venstre fot, bak og foran under påkledning. Vi teller kniver og fat og 

snakker om form og farge på pålegg. I utelek har barna lett etter steiner med ulik form, 

størrelse og vekt. Inne har de bygd hus av puter og legoklosser: Hvilken er nederst, ved siden 

av, over? Er det et rektangel eller kvadrat? 2-åringer har bygd barnehagen i kartong, først 

fotografert, sett på dører og vinduer, og sett hvor de skulle plasseres på modellen. Vi vil 

fortsette å jobbe i tråd med det vi har lært. Det har vært spennende og utviklende både for 

barn og voksne. Vi har særlig skjønt hvor viktig matematisk forståelse er for barns 

språkutvikling.  

 

.  

Erfaringsdeling i enheten om matematikk i rommet. Jobbing med former ute.  

 
 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. Gjennom å samtale om og undre seg skal barn få 

anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Barnehagen 

skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden 

og levesett. (Rammeplanen 2017).  

 

I oppstarten av nytt barnehageår jobber barnehagen systematisk med vennskap, gode 

relasjoner og hva det vil si å være en god venn; å gi og motta omsorg, støtte og trøst, dele med 

andre og inkludere hverandre. Det fokuseres på empati og det å hjelpe hverandre i daglige 

gjøremål, lek og andre sosiale relasjoner. Også tid til undring og utforskning av tanker og 

følelser, og ulik stimulering av resonerings- og forklaringsevnen er viktig i et perspektiv om 

andre menneskers verdier, normer og holdninger. Dette vil vi komme inn på når vi jobber 

med «Sansene våre». 
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I følge rammeplanen skal barna få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i 

barnehagen. Vi har ulike religioner og mange språk representert både blant barna og 

personalet. Dette vil vi fremheve ved å lære barnesanger på ulike språk, «motta reisebrev», 

male flagg eller se You tube videoer fra ulike steder. I desember fokuseres det på jul og 

advent. De eldste barna inviteres til julevandring i Elverhøy kirke, hvor de er med på å 

dramatisere juleevangeliet. Det leggers opp til et alternativt tilbud samme dag, f.eks på 

Tromsø museum. Til påske inviteres foreldrene til frokost, og det lages påskepynt.  
 

 

 
 

 
 Nærmiljø og samfunn 

Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 

med nærmiljø, samfunnet og verden (Rammeplanen 2017). 

 

Sommereng barnehage har aktivt markert Samefolkets dag i flere år, og i 2017 skaffet vi oss 

et stort flagg. På dagen er det lassokasting, dramatisering av eventyr tre reiner og stallo og 

servering av buljong på reinkjøtt. I dagene før tegnes det samiske flagget, og vi øver på 

enkelte ord og hilsninger.  

 

Fagområdet vektlegger barns medvirkning, 

å gi erfaring med deltakelse i et demokratisk 

samfunn. Vi skal være lydhøre også for det ordløse 

budskapet. Det ligger flere samfunnsinstitusjoner  

nært barnehagen som Sør-Tromsøya sykehjem og  

NRK. Disse kan vi nok besøke mer  

aktivt, mens vi har mer kontakt med «naboene» 

Tromsø museum, lærerutdanningen og Kultur- 

skolen. Temaet «Huset mitt og byen vår» og fag- 

området henger nært sammen. 
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4. Temaer og tradisjonskalender 2017/2018 
 

Måned Tema Tradisjon/arrangementer 

August Tilvenning, trygghet og vennskap. 

Om insektene våre: Humla, Snegla, 

Marihøna og Sommerfuglen  

Uke 34: Onsdag 23. aug. kl 15-16.30: 

Foreldretreff ute. Servering: 

fiskeburgere. 

September 

 
Uke 37: Ons 13. sept. kl 18-20: 

Foreldremøte og foreldrerådsmøte, valg 

SU.   

Oktober Sansene våre  

(Se, høre, lukte, føle og smake, 

samt balanse og stilling) 

 

Torsdag 5. og fredag 6. oktober: 

Fagdager, barnehagen stengt 

 

Man 20. november: Mørketidsfest  

 

November 

Desember Advent og jul 

  
 

Uke 50: Onsdag 13. desember: 

Foreldrefrokost med Lucia- feiring.  

Onsdag 20.  desember: Nissefest 

Januar Eventyr og troll 

                                    

 

2. januar fagdag, barnehagen stengt 

Uke 3, 15- 19. januar: SIFF/Sommereng 

interne filmfestival  

Mandag 22. jan: Soldagen markeres 

Februar 

 

Tirsdag 6. februar: Samefolkets dag   

Torsdag 15. februar: Karneval  

Onsdag 21. februar: Morsmålsdagen  

Mars 

 

Huset mitt og byen vår  

 

Uke 11, 13.-17. mars: Vinteraktiviteter 

Uke 12: Onsdag 21. mars: Påskefrokost 

med foreldre  

 April 

 

Mai Kjøretøy og trafikk 

 

Fredag 11. mai. Fagdag, barnehagen 

stengt 

Onsdag 16. mai, feire 17. mai   

Juni Uke 25: Tirsdag 19. juni: 

Sommeravslutning med foreldre, med 

grilling k. 15-16.30 

Juli 

 

Sommerbarnehage

 

Barnehagen er sammenslått i juli, evt. 

sammenslått med andre barnehager i 

enheten. 
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 Julebakst 
 

5. Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse  
Danning skjer i møte med mennesker og omgivelsene. Å møte omsorgsfulle voksne er en 

viktig forutsetning for danning, utvikling og læring. Vi er pliktige til å handle omsorgsfullt 

overfor alle barna i enhver situasjon. Vår omsorg kommer til uttrykk gjennom 

barnehagedagen og starter når vi ønsker barna velkomne om morgenen.  

 

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 selvfølelse og se seg selv 

som et verdifullt medlem av felleskapet. Vi ønsker at barna skal se verdien av å handle etisk 

og være omsorgsfulle. I barnehage skal leken ha en fremtredende plass, med vekt på lekens 

egenverdi., men også gi rom for læring. De voksnes oppgave er å tilrettelegge og inspirere til 

lek og fellesskap. 

 

6. Barns medvirkning  
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegg for medvirkning 

på måter so mer tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov 

(Rammeplanen 2017).  

Barns medvirkning er en pedagogisk og demokratisk praksis som bygger på likeverd og 

respekt og skal sikre at alle blir hørt. Personalet må være lydhøre og fange opp hva de minste 

barna uttrykker, gjennom mimikk og kroppsspråk, og med ord, ettersom de blir eldre. Alle 

barn skal bli møtt på sine premisser, innenfor de rammer som barnehagehverdagen gir. Vi 

skal tilpasse oss barnas behov og forutsetninger og gi dem utfordringer for å utvikle seg, men 

også lære dem å ta hensyn til hverandre og fellesskapet..  

 

For å fremme medvirkning, støtter vi barna i å sette ord på følelser og tanker, i å si ifra hvis de 

selv eller andre blir dårlig behandlet. Alle skal tørre å be om hjelp. Medvirkning øker med 

selvstendighet; man kan gjøre ting uten å være avhengig av voksnes bistand. Leker, bøker og 

formingsmateriell skal være tilgjengelig i barnehøyde. Praktiske ferdigheter og deltakelse 

innøves med økende alder, som å kle på seg selv, dekke av bordet osv. Gjennom opptredende 

på kulturfredag får alle delta, og være med å gi gode opplevelser til fellesskapet.  
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7. Foreldresamarbeid  
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Lov om barnehager og 

rammeplanen 2017) Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og sammen skal vi bidra 

til et best mulig oppvekstmiljø, for «barns trivsel er voksnes ansvar». I foreldresamarbeidet 

inngår oppstartsamtale, tilbud om foreldresamtale to ganger i året, foreldremøte og sosiale 

sammenkomster, som foreldrekaffe. Vi vil svært gjerne at dere tar kontakt når dere har noe på 

hjertet, både til personalet, fagleder og foreldreråds-representantene.  

 

Foreldreråd og SU/samarbeidsutvalg 
Alle barnehager skal ha et foreldreråd og alle foreldrene utgjør foreldrerådet. Rådet velger 

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

og to ansatte, samt fagleder som sekretær.  

 
Foreldrene oppfordres til å kontakte foreldrerepresentanten(e) dersom det er en sak dere 

ønsker skal tas opp i SU. Det henger bilde med kontaktinfo på foreldrerepresentantene på 

hver fløy. Det velges nytt SU på foreldrerådsmøtet i september hver år. 

 
SU-representanter 2016/17: 
Anna Mac Dougall (944 77061) anna@naprapatdoktoren.no  

John Øystein Ellila (918 31623)  john.ellila@gmail.com   

 
Informasjon 
Den viktigste kommunikasjonen foregår gjennom samtaler ved henting og levering. Vi har 

også whiteboard-tavler ved hver base, hvor vi informerer om hva som har foregått i løpet av 

dagen. Ped.lederne sender ut månedsplaner og evalueringer, og fagleder informerer gjennom 

epost og enkelte nyhetsbrev.  

 

I 2016 startet barnehagen en egen Facebookside, en lukket gruppe for kommunikasjon 

mellom foreldre og barnehagen. Siden gir foreldrene innblikk i dagliglivet; glimt fra turer og 

aktiviteter. Foreldrene kan også bruke siden, f.eks. for å etterlyse klær. Vi har fått svært 

positive tilbakemeldinger fra foreldrene på denne siden, og er opptatt av at den skal være en 

positiv kommunikasjonsarena. Barnas ansikter vises ikke på bilder. En kan reserverte seg mot 

at egne barn avbildes. 

 
 

8. Overgang barnehage – skole 
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner (Rammeplanen 2017). Vi ønsker at barna skal 

få en best mulig overgang til skole, og vi samarbeider med Fagereng og Bjerkaker skole. Vi 

drar på besøk og gjør oss kjent på skoleområdet. Barn som skal begynne på andre skoler, må 

følges av sine foresatte til slike treff. Gjennom flere år har det vært arrangert førskoletreff 

sammen med andre barnehager på Sør-Tromsøya. Opplegget foregår ute og barna samles i 

grupper sammen med andre som skal begynne på samme skole. 

 

På våren sender vi med barna hjem skjema for overgangs til skole. Det fylles ut og 

gjennomgås på foreldresamtale, før oversendelse til skole. Dette for at skolen skal bli bedre 

kjent med det enkelte barn.  

 

 

mailto:anna@naprapatdoktoren.no
mailto:john.ellila@gmail.com
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Førskoleklubb 

Førskoleklubben vår starter opp i september, og har ukentlige treff. Alle førskolebarna i 

barnehagen møtes, og blir godt kjent på tvers av basene. Førskoleklubben gjennomføre turer i 

nærområde der man har fokus på selvstendighet og mestring.  Vi forskutterer ikke det som 

skal skje i 1. klasse, og vi driver dermed ikke med ren lese- eller skriveopplæring, men 

fokuser på begreper, lyder (uttalelse av bokstaver), å kjenne igjen navnet sitt/ sine bokstaver. 

Vi følger et pedagogisk opplegg og legger vekt på matematiske tema som form, sortering og 

måling, størrelser, symboler.  

 

Selvstendighet og konsentrasjon, herunder å motta kollektive beskjeder, er viktige ferdigheter 

som må oppøves. Noen trenger å trene på å lytte, andre på å ta ordet og snakke i ei større 

gruppe. Barna skal bli stadig mer selvstendige, ved påkledning og dobesøk, og i det å ta vare 

på tingene sine. 

 

Førskolelesing og kontorbesøk 

Fagleder forsøker å få til en ukentlig lesestund med førskolebarna. Da leses det norske 

folkeeventyr eller fortsettelsesbøker som Georgs magiske medisin, fortellinger med litt 

spenning, men mye tekst og lite illustrasjoner for å oppøve evnen til å lytte. Å få erfaring med 

at noe er litt skummelt, men at det går bra, er en god ballast å ha med seg.  

 

Mange av de litt eldre barna er innimellom på besøk på fagleders kontor, og setter pris på å få 

være nesten for seg selv. Det er to regler som gjelder: En må rydde etter seg, og ikke snakke 

så høyt at fagleder ikke klarer å jobbe.  

 

9. Ressursteam og eksterne 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. Før saker 

meldes til PPT, drøftes de i barnehagens eget ressursteam, og så i enhetene ressursteam hvor 

representanter fra PPT deltar. Drøfting i enhetens ressursteam krever samtykke fra foreldrene. 

To ganger årlig er det utvidet ressursteam der barnevern, helsestasjon og evt. andre instanser 

deltar. Vi samarbeider også med barneverntjenesten, Statens barnehus og andre når det er 

aktuelt. 

 

 Ivrige bidragsytere til en kulturfredag 
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10. Aktuelle nettadresser 
Vår nettside: http://www.tromso.kommune.no/sommereng-barnehage.379817.no.html 

 

Tromsø kommune/ barnehage:  

http://www.tromso.kommune.no/barnehage.121094.no.html 

 

Strategiplan mot mobbing og verktøykasse: http://verktoykasse.tromsoskolen.no/ 

 

Rammeplan for barnehager: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487 

 

Lov om barnehager: http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 

 

FN´s barnekonvensjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/fns-

barnekonvensjon.html?id=88078 

 

Nettkurs vold og seksuelle overgrep mot barn:  

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

 

Senter for IKT: http://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage 

 

Nettsted for morsmål og flerspråklig opplæring: www.morsmal.no 

 

Vitensenteret, Tromsø: www.nordnorsk.vitensenter.no 

 

Matematikksenteret. Trondheim: www.matematikksenteret.no 

 

 

 

http://www.tromso.kommune.no/sommereng-barnehage.379817.no.html
http://www.tromso.kommune.no/barnehage.121094.no.html
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/fns-barnekonvensjon.html?id=88078
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/fns-barnekonvensjon.html?id=88078
http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
http://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage
http://www.morsmal.no/
http://www.nordnorsk.vitensenter.no/
http://www.matematikksenteret.no/
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11. Personell og baser høst 2017 
 
 

Fagleder Ellinor Angell   Tlf 954 336 86  

ellinor.angell@tromso.kommune.no 

 

Fast vikar, assistent Camilla Henriksen 

i 50 % studiepermisjon (barnehagelærerutdanning) 

Enhetsleder Monica Bjørnsborg   Tlf 954 066 97 
monica.bjornsborg@tromso.kommune.no   

                                      Langnesveien 7, 9012 Tromsø  

                                                ØSTFLØYEN  

 

Sommerfuglen 3-6 år 

 
Tlf 488 82799 

 

Pedagogisk leder 

Caroline Forsaa 

caroline.forsaa@tromso.kommune.no 

 

Assistent Linda Susanne Henriksen 

 

Assistent Janne Widding 

Humla 0-3 år

 
 

Tlf 910 06672 

 

Pedagogisk leder 

Kjell Kenneth Moens 

kjell.kenneth.moens@tromso.kommune.no 

 

Barnehagelærer Thomas Bernhardsen 

 

Fagarbeider/ 

assistent 

Yu Jiang/Amail Il el-drissi 

Fagarbeider Connie Helø 

                                                VESTFLØYEN 

 

Marihøna 0-3 år 

 
     Tlf 488 82798 

 

Pedagogisk leder 

Hallgerd Svart 

hallgerd.svart@tromso.kommune.no 

 

Barnehagelærer Under tilsetting 

Fagarbeider Marte Espejord 

Assistent Kazem Noori 

Snegla 3-6 år

 
Tlf 993 71605  

 

Pedagogisk leder 

Anne Lise Bakke  

anne.lise.bakke@tromso.kommune.no 

 

Assistent Jenny Jacklin 

Assistent Gry Jusnes 

mailto:ellinor.angell@tromso.kommune.no
mailto:monica.bjornsborg@tromso.kommune.no
mailto:caroline.farsaa@tromso.kommune.no
mailto:kjell.kenneth.moens@tromso.kommune.no
mailto:hallgerd.svart@tromso.kommune.no
mailto:anne.lise.bakke@tromso.kommune.no

