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1.0 Innledning 

Årsplanen er utarbeidet av personalet i Kvamstykket barnehage, i tråd 

med Tromsøya Nord barnehagers Virksomhetsplan 2017-2020 og 

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Tromsø Kommune 

2017-2020.  

Årsplanen er skrevet med foreldrenes medvirkning. Planen har blitt 

forelagt barnehagens samarbeidsutvalg og vedtatt i juni 2017.  

Kvamstykket barnehage er en av fem barnehager i enheten Tromsøya 

Nord barnehager 

Barnehageåret 2017-18 blir det ca 93 barn i barnehagen. Vi har en 

grunnbemanning på 21 ansatte. I tillegg til grunnbemanningen består 

personalet av spesialpedagoger og fastvikarer. Barnehagen gir 

praksisplasser for personer fra FIA, Tromsprodukt og studenter fra UIT. 

Vi er en basebarnehage og har er et tett samarbeid mellom basene. 

Barnehagen er utformet med tanke på ideelle leke – og 

læringsmuligheter, blant annet med et stort felleskjøkken, et storrom 

som brukes til ulike arrangementer og aktiviteter, samt et lekerom på 

hver fløy. Vi skjermer de små, og gir varierte utfordringer til de store. Vi 

praktiserer lekegrupper, språkgrupper og andre aktiviteter på tvers av 

basene. 

Dette barnehageåret vil to av basene være for barn mellom 0-3 år, en 

base med 2-4 åringer, og en base med 3-4 åringer. 5-åringene som 

begynner på skolen neste år har sin egen base. Hagebyen er 

mottaksbase for nyankomne flyktninger. Hagebyen har barn fra 0-6 år. 
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1.1 Informasjon og samarbeid 

Foreldre og barnehagepersonalet har et felles ansvar for barnets trivsel 

og utvikling. Vi ønsker et nært og godt samarbeid med barnas hjem, 

som er preget av dialog og gjensidig åpenhet og tillit. 

Vi legger vekt på å invitere foresatte inn i barnehagen. Vi inviterer til å 

være med på samlingsstunder/aktiviteter, matlaging, kulturelle innslag 

eller lignende. Vi ønsker å skape et miljø der alle opplever at de blir 

respektert, inkludert og verdsatt. 

                      

Informasjon «åpen og tilgjengelig» er fokusområde for Tromsøya 

Nord barnehager.  

Samarbeid og informasjonsrutiner: 

- Alle får utdelt barnehagens infohefte ved oppstart.  

- Tromsøya Nord barnehagers virksomhetsplan og Barnehagens 

årsplan sendes ut på epost. 

- Daglig dialog ved henting og bringing. Barnehagen skal gi 

nødvendig informasjon om barnets opplevelser i løpet av 

barnehagedagen. Foreldre må informere barnehagen om 
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hendelser som kan påvirke barnets humør og virke i 

barnehagen. 

- Startsamtale innen 1. uke. 

- Månedsplan m/info leveres ut innen 05. hver måned. 

- Daglig info «dagen i dag» med oversikt på personal som har 

vært til stede, pedagogisk tilbud og annet som barna har vært 

opptatt av. 

- Minimum 2 foreldresamtaler i året. 

- Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes ut til alle. 

- Oppslag på oppslagstavle. Oppslagstavlen skal være ryddig og 

oversiktlig.  

- All skriftlig informasjon sendes ut ved e-post. 

- Det inviteres til foreldrekaffe, foreldrefrokost og 

foreldrearrangementer med jevne mellomrom året gjennom. 

1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte slik at alle 

gruppene er likt representert. Barnehagens eier deltar ved fagleder. 

Samarbeidsutvalget har møter ved behov og minimum 2 ganger i 

barnehageåret. Valg av foreldrerepresentanter, 2 faste og 2 

varerepresentanter, gjøres på foreldrerådsmøte på høsten. 
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1.3 Personal 

Fagleder 

1 stk 

 

Pedagogisk leder 

6 stk  

 

Barnehagelærer 

2 stk 

 

Fagarbeider 

6 stk 

Assistent 
8 stk 
 
Støttepedagog: 
 
 
Fastvikar: 
1 stk 
 
Morsmål: 50%  
1 stk 

 

2.0 Barnehagens utviklingsområder barnehageåret 
2017/18 

 
Vi har to utviklingsområder vi skal ha fokus på dette året: 

1. Språk og språkarbeid. 
2. God helsemessig utvikling. 

 
Mål:  

1. Vi skal fremme barnas kommunikasjon og språklige 

kompetanse. 

2. Vi skal fremme barnas fysiske og psykiske helse. 

 

Se utviklingsområdet og temaplan hvordan ord skal bli til handling. 
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3.0 Utviklingsområder 

3.1 Språk og språkarbeid 
 
Barnas språkutvikling er grunnleggende for barnas læring og utvikling. 

Alle barna i barnehagen skal møte et rikt språkmiljø i hverdagen. Barna 

skal også daglig delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 

helhetlig språkutvikling. 

Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele 

barnegruppen. Personalet skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt 

eget morsmål, og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norskspråklige kompetanse. 

 

                          
 

 

 

Slik skal det jobbes med språk og språkarbeid i Kvamstykket 

barnehage: 

- Vi bruker språket aktivt i alle situasjoner, ved måltid, i 

garderoben, stellesituasjon ol. Vi arbeider med begrepstrening i 

alle situasjoner. 

- Barna skal daglig lære språk gjennom lek.  

- Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å 

inspirere til ulike typer lek. 
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- Personalet skal være bevisst på, og vurdere egen rolle og 

deltakelse i barnas lek, slik at det legges til rette for gode 

læringssituasjoner.  

- Vi har daglige lesestunder og fortellerstunder. Vi bruker 

pekebøker, bilder, konkrete rekvisitter, bordteater mm for å 

underbygge den språklige læringa.  

- Vi bruker sang, musikk, rim og regler i det daglige arbeidet. 

- Vi arbeider med Dialogisk lesing som metode. Dialogisk lesing 

er et pedaogisk verktøy som har dokumentert effekt i forhold til 

å øke barns ordforråd og styrke deres kommunikative 

kompetanse. Dialogisk lesing handler om å lese bøker med 

bilde og tekst for barn- systematisk. Samtalen sammen med 

barna underveis står sentralt i dialogisk lesing. 

- Vi bruker språkstimulerende verktøy som «språkkista», 

«snakkepakken», «språksprell», språkløyper» «morsmal.no» 

«spraktrappa.no» og «lær meg norsk før skolestart». 

- Barnehagens progresjonsplan for kommunikasjon, språk og 

tekst brukes aktivt under planlegging av språkstimulerende 

aktiviteter.  

- Vi bruker sang, musikk, litteratur og lignende fra flere ulike 

språk og kulturer.  

 

3.2 God helsemessig utvikling 

 

Barnehagen er en viktig arena for helsefremmende levevaner. I et 

folkeperspektiv kan barnehagen bidra til sosial utjevning gjennom 

mestring, sosialisering, tilhørighet, læring, fysisk aktivitet og 

kostholdsvaner. 

Vi skal se «hele» barnet, slik at det får dekket sine behov både fysisk 

og psykisk, og dermed få en god helsemessig utvikling. 

Dessverre opplever mange barn omsorgssvikt, vold og overgrep. Vi vil 

legge til rette for samtaler og fokus på dette området, der åpenhet og 

tillit skal være sentralt. 
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Det skal være fokus på sunn mat i barnehagen, og vi følger de 

nasjonale føringene som gjelder kostholdet i barnehager. Det er viktig 

at barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile, blir 

ivaretatt.  

Gjennom å ha et helsefremmende fokus i barnehagen legger vi 

grunnlaget for gode vaner og livslang mat- og bevegelsesglede. 

Det er mye god helse i trivsel, glede, mestring og gode relasjoner. 

 

             
Slik skal det jobbes med god helsemessig utvikling i Kvamstykket 

barnehage:  

- Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet på ulikt nivå der vi             

fremmer barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling, både 

ute og inne.   

- Vi har gode rammer rundt måltidene. Vi legger til rette for at 

måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, 

samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. 

- Barna skal få 3 sunne og næringsrike måltider hver dag. 

- De skal få rolige stunder hver dag, det kan f.eks være 

lesestunder med dialogisk lesing eller språkløyper som metode. 

- Barna skal bli sett, respektert, hørt og møtt etter sine ønsker og 

behov. 

Vi skal legge til rettte for små samtalegrupper, der barna skal få 

mulighet til å snakke fritt om hva de vil. Vi skal bidra til å skape 

åpenhet rundt vår egen kropp og våre egne grenser. Hva er lov 
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og hva er ikke lov? Snakke om hemmeligheter. Hva er en 

hemmelighet?  

- Vi skal sørge for at barna opplever tilhørighet i et positivt  

fellesskap. 

- Barna skal få oppleve anerkjennelse på egne følelser. 

- De skal bli sett, hørt og forstått for den de er, og ikke hva de 

gjør. 

- Vi skal hjelpe barna med å mestre, og formidle tro på at barnet 

skal lykkes. 

- Vi skal ha fokus på egen væremåte, og være gode 

rollemodeller. 

 

 

3.3 Medvirkning 

 

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 virksomhet, jf. Barnehageloven §§ 1 og 3, Grunnloven § 

104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr.1. Barnehagen skal legge til 

rette for medvirkning ut fra barnas alder, forutsetninger og behov. 

Barnas synspunkt tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. 

Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og 

behov.  

Vi jobber for å fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap. 



et sted å lære        et sted å leke        et sted å få være med        et sted å leve 
 

    

 

10 

Dette gjør vi gjennom ulike aktiviteter vi gjennomfører hvor barna får 

være med å bestemme og påvirke.                          

 

Slik skal det jobbes med barns medvirkning i Kvamstykket barnehage: 

- Barnehagen gjennomfører barnesamtaler min to ganger i året. 

- Barna er med på å planlegge, gjennomføre og evaluere 

aktiviteter/turer og arrangement. (Se Planlegging) 

- Førskolebarna er med på å planlegge og evaluere tradisjoner 

og merkedager. 

- Personalet skal iverksette lek og aktiviteter ut fra barns egne 

interesser og oppfordringer. 

- Vi gjennomfører planlagte og spontane aktiviteter på tvers av 

basene ut i fra barns fokus og ønsker/behov. 

- Rom og læringsmiljø skal være tilrettelagt slik at barna får 

medvirke på aktiviteter, lek og kreative utfoldelse. 
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                       Samarbeid mellom hjem og barnehage: 

Barnehagen skal alltid ivareta foreldrenes rett til medvirkning og 

arbeide i nært samarbeid og forståelse med hjemmet. Samarbeidet 

skal alltid ha barnets beste som mål og sikre foreldrenes medvirkning 

til individuell tilrettelegging av tilbudet. Barnehagen skal begrunne sine 

vurderinger overfor foreldre og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. 

Det er et felles ansvar mellom personalet og foreldre å sørge for 

barnets trivsel og utvikling. 

 

Slik skal det jobbes med samarbeid mellom hjem og barnehage i 

Kvamstykket barnehage: 

- Vi gjennomfører startsamtale i løpet av de tilvenningsperioden 

innen 3 dager. 

- Vi har foreldresamtaler minst 2 ganger per barnehageår. 

- Barnehagen har foreldremøter 1-2 ganger i året. 

- Personalet er i samtaler med foreldrene i hente- og 

bringesituasjoner. 

- Vi er tilgjengelig på mobiletelefon og e-post på de ulike basene. 
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- Fagleder er tilgjengelig på mobiletelefon og e-post. 

- Annet hvert år gjennomføres brukerundersøkelse, der 

foreldrene kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever 

tilbudet barnehagen gir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Planlegging 

 

Hva  Ansvar Planlegges Evalueres 

innen: 

Månedsplaner  Ped.leder /bhg 

lærer 

Månedlig   

Ukeplaner  Ped.leder /bhg 

lærer 

Månedlig  

Språkgrupper 

 

pedleder/bhg lærer  Månedlig    

Lekegrupper pedleder/bhg lærer Månedlig  
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Hva  Ansvar Planlegges Evalueres 

innen: 

Turer  Personalet/barn Ukentlig  

Mat Kostholdsgruppa/  

4 Barn 

Hver tredje 

mnd 

Hver 

tredje mnd 

Foreldremøte  Ped.leder /fagleder Oktober  

Og April 

Oktober 

og mai 

Barnesamtaler pedleder/bhg lærer Oktober  Oktober 

Foreldresamtale  Ped.leder /bhg 

lærer 

November 

/april 

November 

/april 

Mørketidsfest 

20.11 

Anne-Grethe, Lea, 

Hilde+  4 barn 

Uke 44 Uke 47 

Luciafest  

13.12 

Hanne, Line 

Sylwia+ 5 barn 

Uke 47 Uke 51 

Nissefest  

14.12 

Anne-Grethe, 

Suzana, Christian+ 

4 barn 

Uke 47 Uke 51 

Solfest  

18.1 

Hanne, Michael, 

Shifa+ 4 barn 

Uke 1 Uke 4 

Samisk uke  

Uke 5 

+samefolkets 

dag 

Anne-Grethe, 

Sandra, Letina 

+ 5 barn 

 Uke 3 Uke 6 

17.mai tog  SU Forkant av 

17. Mai  

 

17.mai  

Markeres 16.mai 

Hanne Monica 

Michael og 5 barn 

Uke 18 Uke 21 

Sommerfest  Stig, Sissel, Hilde 

+ førskolebarna. 
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5.0 Dokumentasjon og vurdering 
 
Dokumentasjon handler om å synliggjøre barns læring og opplevelser i 

barnehagen, og personalets praksis.  

For personalet er dokumentasjon er viktig grunnlag for refleksjon rundt 

egen praksis knyttet mot barnehagen som pedagogisk virksomhet og 

enkeltbarns læring og utvikling. 

 

                 
 
Slik skal det jobbes med dokumentasjon ved Kvamstykket barnehage: 

 

- Vi bruker praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon og 

diskusjon. 

- Vi bruker bilder og film for å synliggjøre barnas læring og 

opplevelser i barnehagen. 

- Vi bruker observasjoner, formelle og uformelle til bruk overfor 

enkelt barn, gruppe og system.  

- Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid gjennom ukeplaner, 

månedsplaner og dagsrapport. 
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Slik skal det jobbes med vurdering ved Kvamstykket barnehage: 

- Hver base vurderer på basemøter kvaliteten i det daglige 

samspillet barna imellom, og mellom barn og personale.  

- Barnehagens pedagogiske arbeid vurderes jevnlig på 

basemøter, ledermøter og personalmøter.  

- Hvert halvår vurderer basen skriftlig arbeidet som er gjort de 

siste månedene. Vi vurderer måloppnåelse, arbeidsmetoder, 

utfordringer og barnas utvikling. Alle vurderingene 

dokumenteres skriftlig, og disse skal danne grunnlaget for det 

pedagogiske arbeidet videre.  

- Vi bruker Vurderingskrysset og IGP som vurderingsverktøy i det 

daglige arbeidet. 

- På månedsplanene kommer evalueringen fra hver måned. 

- Vi bruker dagsrapportene, barnesamtaler, foreldresamtaler, 

foreldremøter, og brukerundersøkelser i vårt vurderingsarbeid.  
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6.0 Temaplan for barnehageåret 2017/18 
 
Aktiviteter og metoder innenfor de ulike tema skal synliggjøres i 

måneds- og klubbplaner. 

Mnd og 

merkedager 

Delmål Metode/aktivitet  Vurdering 

AUGUST 

 

 

Tilvenning 

Trygghet 

Skape 

opplevelse 

av 

tilhørighet. 

Etablere 

trygge 

relasjoner 

voksen- barn 

 

Trygghetsirkelen 

ICDP 

Små lekegrupper  

Primærkontakt/ 

Fadder(barn) 

Navnesanger 

Bevegelsessanger 

 

Observasjon og 

samtaler med 

foresatte og 

barn 

SEPTEMBER 

 

 

Brannvern 

Alle barn 

skal oppleve 

å ha en 

venn, og å 

være en 

venn 

 

Lekegrupper 

Turgrupper 

Bøker om 

vennskap 

Dialogisk lesing 

Språkløyper 

Språkkista 

Musikksamlinger 

Vi lærer å si «hei» 

på ulike språk 

Bevegelseslek til 

musikk. 

1 magisk 

opplevelse 

 

Barnesamtaler 

Praksis-

fortellinger 

Skriftlige 

observasjoner. 

Lær meg norsk 

før skolestart  

(LMNFS) 

Kartlegge 

hvordan 

arbeider vi med 

barns 

medvirkning. 

OKTOBER 

 

Vi utvikler 

interesse og 

Hus med bilder 

(min familie) 

ICDP hjerte 

Praksis-fortelling 
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FN-dagen 

(24okt) 

Refleks-

dagen 

 

 

 

10 okt-  

bhg 5 år 

respekt for 

hverandre. 

 

Vi forstår 

verdien av 

likheter og 

ulikheter i 

barnehagens 

fellesskap. 

 

Samling 

Foreldremiddag 

med forestilling 

Musikk fra ulike 

land 

Globus/verdenskart

- hvor kommer 

barna fra? 

Vi lærer å si 

«venn» på ulike 

språk 

Turer i trafikken 

Refleksjakt 

1 magisk 

opplevelse 

 

 

Film/bilder - vi 

reflekterer rundt 

det vi ser. 

Barne-samtaler 

Observasjon- 

har alle en 

venn? 

 

Tegn på god 

praksis- 

kvalitetutviklings

-plan- side 15 

 

 

NOVEMBER  

 

Mørketid 

 

Innmelding 

skole/SFO 

Barna skal 

oppleve 

trivsel, glede 

og mestring 

ved allsidige 

bevegelses 

erfaringer 

inn, ute, året 

rundt  

 

Utforske lys/mørke 

Utforske himmel/ 

sol/lys 

Utforske nordlys 

Musikkeventyr/ 

teater 

 

1 magisk 

opplevelse 

 

 

Vi filmer 

hverdags-

aktiviteter. 

Kartlegging-Får 

alle barna 

allsidig 

bevegelses 

erfaringer.  

DESEMBER 

 

Jul 

Vi blir kjent 

med ulike 

religioner/ 

livssyn som 

er 

Lucia teater 

Fjøsnissefest 

IKT- lage film (om 

takknemlighet/ om 

å dele) 

Film 

Praksis-fortelling 

Tegn på god 

praksis- 
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representert 

i barnehagen 

 

 

Takknemlighet 

Vi lærer å si «takk» 

på ulike språk. 

 

1 magisk 

opplevelse 

 

kvalitets-

utvikling 

Plan- side 13 

Tras/Alle med 

LMNFS 

Foreldre-

samtaleskjema 

JANUAR 

 

KIFF 

Soldag 

Barna skal få 

erfaringer 

med å bruke 

språk til å 

skape 

relasjoner, 

delta i lek og 

som redskap 

for å løse 

konflikter 

 

Rollespill 

Bord-teater om 

tema 

Regelleker 

Spill 

Rollelek 

Musikkeventyr 

Vi lærer å telle på 

ulike språk 

 

 

 

Vi filmer 

hverdags-

aktiviteter 

Observasjon: 

Hvem leker med 

hvem? Står 

noen utenfor 

leken? 

Skriftlige 

observasjoner. 

Praksis-fortelling 

FEBRUAR 

 

Morsmål-

dagen 

(21.feb) 

Barna skal 

bli trygg på 

egen kropp, 

få en positiv 

oppfatning 

av seg selv, 

og bli kjent 

med egne 

følelser. 

Psykologisk 

førstehjelp 

Hjertesamlinger (5-

åringene) 

Bok: «Jeg er meg! 

Min meg» 

Følelser -bilder, 

bildelotto, tegne 

ansikter (følelser) 

Dans 

Musikk fra ulike 

kulturer 

Case på 

personalmøte 

Praksis-fortelling 

om egne 

holdninger 

Tegn på god 

praksis- 

kvalitets-

utvikling 

Plan- side 11 
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Invitere foreldre for 

å snakke om sitt 

land/kultur 

 

MARS 

 

Påske 

 

Barnehage-

dagen 

(13.mars) 

 

Barna skal 

bruke ulike 

teknikker, 

materialer, 

verktøy og 

teknologi for 

å uttrykke 

seg estetisk 

Lage musikk-

instrumenter 

Snekre 

Bruk materialer fra 

naturen 

IKT-lage filmer 

Lage kunstutstilling 

til sommerfesten 

Praksis-fortelling 

Vurdering:  

Hvordan 

arbeider vi med 

strategiplan mot 

mobbing? 

APRIL Barna skal få 

et mangfold 

av natur-

opplevelser, 

og oppleve 

naturen som 

en arena for 

lek og 

læring. 

Varierte turer 

(skog, fjæra, 

nærmiljø, ski, 

skøyter) 

Se etter vårtegn 

Lytteøvelser ute 

Bruke 

naturmateriale til 

estetiske oppgaver 

 

Hjerte (ICDP) 

Kartlegging- 

kosthold, 

aktivitet, hvile 

Kartlegge 

måltidets 

pedagogiske 

funksjon 

MAI 

 

17. mai 

 

 

Ramadan 

starter 

15.mai 

Barna skal 

oppleve 

glede og 

stolthet over 

egen 

kulturell 

tilhørighet 

Barna skal 

bli kjent på 

evt ny base 

Øve til 17.mai. 

Markere 17.mai 

Norske 17.mai-

tradisjoner. (Flagg, 

korpsmusikk) 

Idrettsdag(Valhall) 

Tegn på god 

praksis- 

kvalitets-

utvikling 

Plan- side 9 
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JUNI 

 

ID 14.juni 

 Sommerfest med 

mat fra ulike 

kulturer 

Turer på tvers av 

basene 

Lekegrupper med 

ny base 

Gjøre oss kjent 

med voksne på ny 

base 

Overføringsmøter 

 

Vurdering av 

tilvenningsplan 
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7.0 Overgang barnehage-skole  

«Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehage på 

en god måte, og glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 

en sammenheng mellom barnehage og skole» (Rammeplan for 

barnehagen 2017)   

 

Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole ved Kvamstykket 

barnehage: 

- Barnehagen jobber for at barna skal få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole. 

- Barnehagen jobber for at barna skal glede seg til å begynne på 

skolen. 

- Barnehagen skal jobbe for at barna skal være nysgjerrig på 

livet. 

- Barnehagen skal jobbe for at barna skal lære seg å lære. 

- Barna skal lære seg til å tro på seg selv og sine ferdigheter. 

- Førskolebarna blir gitt ekstra ansvar i barnehagen slik at de kan 

oppleve mestringsfølelse. De får ansvar ut fra modenhet og 

deres eget initiativ og medvirkning. 

- Førskolebarna er med på matlaging i barnehagen. 

- Turdag 1 dag i uka med fokus på samhold, samarbeid, 

fellesskap og selvstendighetstrening. (Skiturer, skøyter, 

fjellturer o.l.) 

- Barna har ukentlige aktivitetsgrupper slik som dansegruppe, 

turgrupper, aktiviteter. Språkløyper, dialogisk lesning,  

- Førskolebarna er med på planlegging og vurderingsarbeid i 

barnehagen. 

- Barna skal få erfaring i å snakke i en større gruppe og er med 

på å planlegge og gjennomføre samlingsstunder. 

- Avslutning for førskolebarna i juni. 

- Barnehagen lager språkmappa «Lær meg norsk før skolestart» 

for alle fremmedspråklige barn i samarbeid med foreldrene. 

Denne sendes videre til de aktuelle skolene. 
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- Skjemaet «Overgang barnehage-skole» skrives sammen med 

foreldrene, og sendes til de ulike skolene. 

 

 

 

 

8.0 Introduksjonsbase  
 

Ved Kvamstykket barnehage har Tromsø kommune opprettet 

introduksjonsbase,, Hagebyen, for nyankomne flyktninger. 

Basen skal fungere som en innføring og introduksjon til den norske 

barnehagen, både for barna og familien deres. Barnet har plass på 

denne basen/avdelingen i ett år fra ankomst, og flytter deretter til en 

barnehage/skole i barnets nærmiljø. 

Personalet på Hagebyen har kompetanse på å veilede og støtte 

foreldrene i deres oppdragelse av barna, der barnas identitet på sikt vil 

få forankring i to kulturer.  

Gjennom dette arbeidet er det særlig viktig at personalet og foreldrene 

lærer av hverandre med verdighet, og at vi lytter til hverandre. 

Personalet bruker ICDP og trygghetssirkelen aktivt i vårt arbeid for å 

trygge både barn og voksne i deres nye hverdag i barnehagen. 

 

Slik skal det jobbes med tilknytning, språkstimulering og 

foreldresamarbeid på introduksjonsbasen: 

- Språkstimulering- gjennom lek, sang/musikk, daglig samtale og 

lesing. 

 

NB! 

01. Desember.  

Innmelding skole og SFO. 
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- Vi har fokus på estetiske aktiviteter der barna kan uttrykke seg i 

fellesskap uten å være avhengig av muntlig språk. 

- Ansatte praktiserer felles og tydelige grenser, som skaper 

trygghet i barnegruppa 

- Veiledning av foreldre, (vi veileder foreldrene på) f.eks om mat, 

klær, forventninger, grensesetting. Dette i samtaler med tolk, og 

i hverdagsmøter ved henting/bringing 

- Fokus på nærhet, omsorg, tilstedeværelse 

- Synliggjøring av ulike kulturer og ulike språkene i det daglige. 

- Vi bruker daglig konkreter og bilder i arbeidet (både overfor 

barna og i foreldresamarbeidet) sammen med barna, og i 

foreldresamarbeidet. 

 

9.0 Oversikt fagdager  

 

Fagdager 2017/18 

 

Uke 40: 

Torsdag 05.10.17 

Fredag   06.10.17 

 

Uke 47: 

Mandag 20.11.17 

 

Uke 1: 

Tirsdag 02.01.18 

 

Uke 19:  

Fredag 11.05.18 

 

Barnehagen er stengt på fagdager 
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10.0 Telefon og adresse 
 

 

Fagleder 

Aina Sofie Bjørkli Johansen 

47453397 

Kvamstykket barnehage, Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø 

aina.sofie.bjorkli.johansen@tromso.kommune.no 

 

Base 

Rambergan 916 10 883  

Skriverplassen 965 13 527  

Bukta 916 09 052 

St. Hanshaugen 965 13 536 

Mackbratta 965 13530 

Hagebyen 991 15 826 

 

 

Enhetsleder 

Anna H. Larsen 

777 91289 / 47489305  

Kvamstykket barnehage, Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø 

 

 

mailto:aina.sofie.bjorkli.johansen@tromso.kommune.no

