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1 Innledning

Reinen barnehage er en 5-avdelings barnehage på fastlandet, og er en av 4 barnehager i 
enheten Tromsøysundet barnehager. Vi har 87 barn i alderen 0-6 år og 22 engasjerte an-
satte. Vi har et stort og attraktivt uteområde og rett utenfor gjerdet har vi «Reinskogen» 
med lavvo, bekk, grillplass, naturhinderløype og trær å klatre i. Vi har gangavstand til 
det meste og beste; skogen, kunstgressbane, Reinen skole, grillhytte med akebakke, elv 
og fuglekasser. Trollskogen, Tarzanskogen og ”sukkertoppene” bak skolen  er nærområ-
der som gir utfordringer og skaper mye glede for alle i barnehagen.

Ifølge Barnehageloven skal det fastsettes en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 
Årsplanen gir informasjon om hvordan barnehagen skal arbeide målrettet for å sikre at 
det pedagogiske tilbudet har et innhold som er i tråd med kravene som stilles i Barne- 
hageloven med tilhørende rammeplan. I tillegg til denne har vi utarbeidet en felles  
virksomhetsplan for Tromsøysundet barnehager. Den er et overordnet styringsverktøy 
og en langsiktig plan for enheten som skal definere formål, hovedmål og hovedaktivi-
teter. 

Årsplanen må sees i sammenheng med virksomhetsplanen, og er et pedagogisk arbeids-
verktøy. Her har vi beskrevet de konkrete mål og metoder for vår fremdrift ved Reinen 
barnehage for 2 år av gangen.

Satsningsområdet i Reinen barnehage 2017 og 2018 er Kropp, bevegelse, mat og helse. 
(Jf. Kapitel 7 Satsningsområdet)

Gateadr.: Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Havgløtt:  918 39 863
Fagleder: Merete Thyholdt Stjerneblikk:  918 39 370
E-post: merete.thyholdt@tromso.kommune.no Tåketitten:  918 34 031
Telefon: 474 66 951 Snøglimt: 919 11 659
Åpningstid: 07:30 – 16:30 Solskue: 414 10 676
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2 Visjon

Gjennom vår visjon ønsker vi å fremstå som en attraktiv og spesiell barnehage både 
for barn, foreldre/foresatte, ansatte, vikarer, lærlinger og studenter som har praksis 
her. Visjonen må også sees i sammenheng med vårt verdigrunnlag og hovedmål.

Hvordan skal vi jobbe mot visjonen:
Personalet skal være bevisst på den kompetansen som finnes i personalgruppa, og 
bruke den aktivt både avdelingsvis og på tvers av huset.  

Unike sprell er aktiviteter som er spesielle og annerledes, der vi ønsker å gjennom-
føre noe som er morsomt, utfordrende og utviklende. Personalet skal være løsnings- 
fokusert, reflektert og handlekraftige, men også kreativ og spontan i samspill med 
barna.

I Reinen barnehage har vi «magiske samlingsstunder» med jevne mellomrom. Den 
magiske samlingsstunden er uforutsigbar og full av overraskelser. Her kan alt skje! 
Vi lukker hverdagen ute og går inn i det magiske rommet, kjenner på den magiske 
stemningen og inntar den filosofiske holdningen. 

Vi er en JA-barnehage. Det vil for oss si at vi skal ha ei reflektert og løsningsfokusert 
holdning til de spørsmålene og problemstillingene vi møter. Vi foretrekker et JA i 
stedet for et NEI.

Attraktiv og spesiell. Mange unike sprell.

Med høy kompetanse vi rår. Vi er de beste du får.
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3 Verdigrunnlag

«Samhold, respekt og likeverd»

Tromsøysundet barnehager

Barnehageloven § 1, samt enhetens felles verdier samhold, respekt og likeverd, skal 
være styrende for vårt pedagogiske arbeid i barnehagen.

Reinen barnehage

I Reinen barnehage skal alle, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial, etnisk og 
kulturell bakgrunn, bli sett, hørt og møtt. Vi har en atmosfære der alle som er innom 
barnehagen skal føle seg anerkjent og velkommen. Vi vil at Reinen barnehage skal 
føles som et godt sted å være! Dette gjelder både barn, foresatte, besøkende, vikarer 
og ansatte.

Barnehagen skal være et sted der respekt for hverandre og frihet til å foreta egne valg 
står sentralt. Trygghet og trivsel er grunnlaget for at alle skal kunne lære og utvikle 
seg. Det er derfor viktig for oss å se og ivareta alles behov. 

Vi skal se det positive i hverdagen og være løsningsfokusert. Vi skal gripe øyeblikket, 
oppleve og undre oss sammen med barna. Vi skal sette barndommens egenverdi i 
sentrum og respektere leken.

Barn er nysgjerrige av natur, små forskere som lager sin 
egen virkelighetsforståelse, stiller spørsmål og finner 
svar. Med bakgrunn i dette ønsker vi at barna skal 
få utforske verden på egenhånd, samtidig som 
de trygge rammene i barnehagen alltid er der. 
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4 Hovedmål

I Tromsøysundet barnehager skal alle barna oppleve trygghet, mestring, 
tilhørighet og glede. (Virksomhetsplanen) 

I Reinen barnehage skal vi jobbe med dette på følgende måte: 

Trygghet: 
• Alle barna skal ha en fast plass i garderoben og ved bordet under måltidene
• Barna skal oppleve forutsigbarhet i hverdagen ved at de blir forberedt på  
 hva som skal skje, og at det er faste rutiner på avdelinga. 
• Barna kan ha bilder av seg selv og sin familie tilgjengelig og synlig i barne-
 hagen for identitet, samtale og trøst. 
• La barna få en skånsom tilvenningsperiode både ved oppstart i barne- 
 hagen og i overgangen fra småbarnsavdeling til storavdeling 
 (jf.kap 11 progresjon og overganger)

Mestring: 
• Gi utfordringer tilpasset barnas evner og forutsetninger innenfor alle fag- 
 områdene både i barneinitierte og vokseninitierte aktiviteter. 
• Fokusere på det barna kan, og bygge videre på det i lek og hverdagsaktivi- 
 teter.
• Gi oppmuntring, ros og anerkjenning.
• Framsnakke barna i påhør av andre slik at de skal bli bekreftet og opp- 
 merksom på hva de selv og andre er gode på.
• Bidra til fysisk mestring gjennom grov- og finmotoriske aktiviteter. Eks. la 
  barna balansere, danse, sykle og gå på ski. La barna bruke ulike redskaper  
 for å stimulere finmotorikken.
• Bidra til språklig mestring ved å bruke ord og begreper bevisst i hverdagen.  
 Lese bøker, fortelle eventyr og gi tid og rom for at barna skal få fortelle  
 historier. 
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• Bidra til sosial mestring ved å være gode rollemodeller for barna, være til- 
 stede, observere og delta i lek. Ta i bruk Steg for Steg-programmet ved  
 behov for å øve på ferdigheter som empati, problemløsning og mestring av 
 sinne i sosiale sammenhenger. 

Tilhørighet: 
• Synge navnesanger, snakke om hvem som er her i dag og hvem som ikke er 
 her. 
• Henge opp bilder av barna. Det skal vises hvem som hører til på denne 
 avdelinga. 
• Bruke avdelingsnavnene og barnehagens navn om oss for å bidra til en «vi- 
 følelse» hos alle. 
• Vise glede når barna kommer i barnehagen, f.eks. si at vi er glad for å se 
 dem og at vi har savnet dem hvis de har vært syk eller hatt fri en periode.  
• Være bevisst på personalets viktige rolle for å skape et fellesskap i barne- 
 gruppa. 

Glede: 
• Se det positive i hverdagen. 
• Gi ros.
• Være gode rollemodeller. 
• Bruke humor tilpasset barnas forutsetninger, altså ikke humor som de ikke  
 er modne nok til å forstå (eks. ironi). 
• Anerkjenne barnas følelser. 
• Ha en lystig tone i barnehagen. 
• Le med barna, ikke av dem.
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5  Kvalitet / kompetanse

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon som er i kontinu-
erlig endring og utvikling for til enhver tid være i stand til å møte nye krav og utfor-
dringer. Den skal planlegges og vurderes, og barn og foreldre har rett til medvirkning 
i disse prosessene. Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er viktig for et 
godt samarbeid mellom barnehage og foreldre. Foreldre skal bli hørt og tatt på alvor i 
saker som angår deres barn. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og brukerun-
dersøkelser gis foreldre mulighet til å påvirke og bidra med innspill til barnehagens 
arbeid med pedagogisk innhold og aktiviteter.
Det pedagogiske tilbudet skal evalueres og dokumenteres underveis.

For å kvalitetssikre dette skal personalet:

• Planlegge og evaluere månedsplanen for å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 
 Barnehageloven og rammeplanen.
• Gjennomføre hel- og halvårsvurderinger av satsningsområdet og- eller årsplan, 
 evaluering av tradisjoner og aldershomogene klubber. Resultatene legges til grunn 
 i videre planlegging.
• Gjennomføre foreldre- og SU møter samt foreldresamtaler. 
• Gjennomføre utviklingssamtaler, medarbeiderundersøkelse, brukerundersøkelse 
 og risikoanalyser.
• Delta på kurs/utdanning og gjennomføre veiledninger ved behov.
• Ta imot og veilede barnehagelærerstudenter og lærlinger.
• Utarbeide årsplan for barnehagen som gjelder for 2 år. Denne skal godkjennes og  
 vurderes av personalgruppen og samarbeidsutvalget. 
• Jobbe med felles utviklingsprosjekter i enheten.
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6  Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø 2017-20

Kvalitetsutviklingsplanen er en sentral del av Tromsø kommunes arbeid med kvalitet 
i barnehagen. 

Planen skal skape et felles fokus for utvikling og vekst, og skal bidra til at alle  
barnehager setter seg mål for eget utviklingsarbeid. For å oppnå dette er det pekt 
ut fire områder som vil være av spesiell betydning for arbeidet; pedagogisk ledelse,  
omsorg- og læringsmiljø, mangfold og inkludering og pedagogisk relasjonskompe-
tanse. Vi har utarbeidet en lokal plan med mål og tiltak for disse. Dette finner du i 
tabellen på side 10 og 11. 
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FOKUSOMRÅDE

PEDAGOGISK LEDELSE 

OMSORG- OG LÆRINGSMILJØ

MANGFOLD OG INKLUDERING

PEDAGOGISK 
RELASJONSKOMPETANSE

LANGSIKTIGE MÅL FOR 
FORBRUKSOMRÅDET

Øke refleksjon og læring i praksisfelleskap.

Alle barn opplever vennskap, tilhørighet, 
mestring og glede.

Økt kunnskap om hva som skaper og 
opprettholder gode betingelser for lek, 
læring og danning.

Personalet ser og tar i bruk mangfold som en 
ressurs.

Alle ansatte tar ansvar for god kvalitet i 
relasjonen med barn og møter det enkelte 
barn med varme og inkluderende holdning

SAMMEN FOR EN FREMTIDSRETTET BARNEHAGE
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 utforsking og undring. Barnehagen skal fremme god helse-        messig utvikling for alle barn.
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KORTSIKTIGE MÅL FOR 
FORBRUKSOMRÅDET

Få i gang utviklingsprosesser der alle ansatte 
reflekterer over egen praksis og lærer av den 
innsikten refleksjonen gir.

Øke personalets kompetanse i forhold til 
• barns trivsel og vennskap
• omsorg, lek og læring

Øke personalets bevissthet og kompetansen på 
• voksenrollen og tilstedeværelsen 
• barns medvirkning
• lekekompetanse 

Koble læring og omsorg ved å utnytte de 
læringsarenaer vi har.

Øke personalets kompetanse på språkstimuler-
ing av barn med flerspråklig bakgrunn.

Øke personalets kompetanse og skape en 
felles forståelse for mangfold.

Synliggjøre barnehagens mangfold.

Øke fokus og etablere rutiner på å kartlegge
barnas referanser overfor voksne.

Øke personalets barns medvirkning- og 
relasjonskompetansen

TILTAK FOR FOKUSOMRÅDET

• Gi tilbakemelding til hverandre i hverdagen

• Selvrefleksjon over egen praksis

• Gjennomføre caser

• Bruke ledervandring både felles og på avdelingen 

• Bruke Marte Meo

• Jobbe konkret videre med sosial kompetanse- og 
 mobbeplanen 

• Gjennomføre hjertesamlinger og steg for steg 

• Bruke kontaktbarometer og sosiometer

• Etablerer det pedagogiske måltidet

• Temabaserte fremlegg og caser

• Etablere og ha fokus på den enkelte ansattes mål og   
 utvikling

• Tilrettelegge de fysiske forholdene inne og ute

• Språkløyper – språkhverdag (udir.)

• Temabaserte fremlegg og caser og veiledning
 vedrørende mangfold

• Synliggjøre de ulike nasjonalitetene på avdelingen
 ved å henge opp ulike rekvisitter vedrørende tema
 Etablere rutiner etter oppstartsamtale og kartlegge
 mangfoldet på avdelingen

• Kontaktbarometer

• Jobbe med verdigrunnlaget ved bruk av casebasert
 gruppeoppgaver på personalmøtet

• Gjennomføre ledervandring og Marte Meo

SAMMEN FOR EN FREMTIDSRETTET BARNEHAGE
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 utforsking og undring. Barnehagen skal fremme god helse-        messig utvikling for alle barn.
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7  Satsningsområde 2017/18

Over flere år har Reinen barnehage satset på temaet Kropp, bevegelse, mat og helse. 
Vi har oppnådd en god kompetanse på dette området og det er en viktig grunnverdi 
i vår barnehage.

Inne jobber vi kontinuerlig med å etablere gode lekemiljøer og har et felles grovmo-
torisk rom (Måneskimt) hvor barna får utfordret seg fysisk. Her er det blant annet 
puter, madrasser, ribbevegg og balansestokker for å bygge hinderløype med.

Uterommet -vårt pedagogiske eldorado
Ute har vi et stort og unikt område med mange muligheter for lek, utforskning og  
bevegelsesglede. Vi har bakker som er lange, korte, slakke og bratte, noe som gir 
mange muligheter for ski og aking. At det er asfaltert rundt hele barnehagen, gjør det 
veldig populært og attraktivt å sykle her. Vi har gravitasjonskraften med oss. Gravita-
sjonen påvirker det meste av leken ute; huske, hoppe, kaste, skli, løpe, bygge opp, rive 
ned, sykle, vannlek, balansere og gå i ulent terreng. Gjennom leken lærer barna – og 
vi har tenkt utelekeplassen vår som vårt pedagogiske eldorado!

I tillegg til de fastmonterte lekeapparatene, ser vi et stort potensiale i å lage flere 
spennende, kreative og varierte lekemiljø ute sammen med barna. Å se mulighetene i 
gjenbruksmaterialer og elementer som vann, snø, is, sand og annet vi finner i naturen 
til ulike årstider, er noe vi ønsker å gjøre mer av. 

Med utgangspunkt i barns medvirkning, barnas spontanitet, nysgjerrighet, interesser 
og forutsetninger, skal vi jobbe konkret med å stimulere dem til å oppleve med alle 
sansene, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. I Reinskogen 
har vi lavvo, bekk, bålplass og naturlekeplass. Den skal brukes aktivt til lek, samlinger 
og matlaging på bål og i lavvo. 
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Det pedagogiske måltidet
Gjennom arbeid med kosthold har det vært viktig for oss at barna får en grunnleg-
gende forståelse for hvordan et sunt, ernæringsrikt og variert kosthold kan bidra til 
god helse. Med dette i fokus har vi blant annet etablert prosjektet ”jord til bord”, der 
vi sammen med barn og foreldre har laget en kjøkkenhage ute hvor vi dyrker for-
skjellige grønnsaker, urter og bær. Barna skal være medaktører i hele prosessen, noe 
som bidrar til å stimulere nysgjerrighet og interesse for hva vi spiser og hvor maten 
kommer fra. 

Det pedagogiske måltidet skal legge til rette for at matlaging og måltider gir måltids-
glede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Det skal være helsefrem-
mende og ha en forebyggende funksjon. Maten vi serverer lages i tråd med Helsedi-
rektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Alle varmmåltidene lages 
fra bunnen av, og det serveres i tillegg frukt og grønt til hvert måltid.  

For å ivareta det pedagogiske måltidets funksjon skal personalet sørge for å ha fokus 
på måltidet i sin helhet ved å la alle barna jevnlig få delta aktivt i hele prosessen med 
planlegging, tilberedning av maten, dekking av bord samt rydding og kildesortering 
i etterkant. Det skal være nok personal tilstede sammen med barna under måltidene 
til at det blir en arena for fellesskap og samspill, mestring, fine opplevelser, tid og rom 
for gode samtaler.

Hjertesamlinger
Forrige år startet vi med hjertesamlinger som er et verktøy utviklet av SMISO. Målet 
med hjertesamlingene er å gi barna et språk og et verktøy til å kunne fortelle om 
deres tanker og opplevelser vedrørende tema som berøring, følelser, mobbing, hem-
meligheter og kroppen. Dette er noe vi så langt har hatt gode erfaringer med, og 
ønsker å videreføre.
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Med bakgrunn i den erfaringen vi har gjort oss, og med fokus på barns lek,  
læring, danning og medvirkning, har vi satt oss følgende mål:  

• Etablere aktivitetssoner på vårt uteområde for gi barna tilgang til varierte, kreative  
 og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek til alle årstider
• Ta bort utstyr i perioder, for så å introdusere de igjen ved en senere anledning
• Se muligheter og legge til rette for å realisere barnas innspill og kreative idèer
• Jevnlig etablere nye innslag som inspirerer barna videre i sin trang til å utforske
• Ha felles uteaktivitet for alle i barnehagen en formiddag hver uke
• Tilrettelegge Reinskogen enda mer for lek og matlaging
• Gjennomføre hjertesamlinger (SMISO) 
• Gjennomføre det pedagogiske måltidet inne og ute

Satsningsområdet må sees i sammenheng med de øvrige målene i årsplanen. 
(Jf. bl.a kapitel 8, 9, 10 og 12)

8  Lek 

Barn leker ikke for å lære, men lærer av å leke. Leken er næring for all læring. Den 
er barnas autentiske uttrykksform, indremotivert og derfor deres viktigste beskjefti-
gelse. Humor, fantasi, nysgjerrighet og spontanitet er lekens nøkkelord, og personalet 
skal ha respekt for barns mange og ulike lekeuttrykk. Lek, vennskap, samhandling og 
læring er grunnsteiner i en barnehagehverdag, og personalets handlinger og holdnin-
ger i møte med barns ulike erfaringer har avgjørende betydning. Leken er et allment 
menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse, motivasjon og engasjement. 
Den har en egenverdi, og de fleste barn uttrykker selv at det viktigste i deres hverdag 
er å ha noen å leke med. I Reinen barnehage skal vi ivareta barns behov for lek og gi 
de tid og rom til å gi seg hen i leken både inne og ute. 
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For å oppnå dette skal personalet:

• Sørge for at alle barna har noen å leke med og sikre at de får gode erfaringer og en  
 opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.
• Legge til rette for at barna får god tid til å leke 
• Verne om leken og unngå å avbryte god lek
• Berike leken gjennom fysisk tilrettelegging, stimulerende og fantasifremmende 
 lekemateriell, eventyr, fortellinger, bøker og ved bruk av drama og konkreter. 
• Variere lekemiljøet med jevne mellomrom, blant annet ved å lage og bruke 
 temakasser med lekemateriell som kan rullere mellom avdelingene. 
• Gi barna inspirasjon til lek gjennom fellesopplevelser som månedsslutt og 
 magiske samlingsstunder med virkemidler som musikk, drama og unike sprell
• Utarbeide og gjennomføre gode rutiner som gjør det mulig å gi seg hen i lek
 sammen med barna, samtidig som en vet at sikkerheten og oversikt over de 
 øvrige  barna ivaretas 
• Bruke tid på avdelingsmøter eller personalmøter til felles faglig refleksjon og 
 bevisstgjøring på sin egen rolle både som støttende voksen og aktiv deltaker i leken
• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre barnehagehverdag

9  Barns medvirkning 

Medvirkning handler om barns opplevelse av å bli hørt og tatt på alvor. Barn har 
behov for å oppleve sin hverdag som meningsfylt, og at de har innvirkningskraft på 
dens innhold. 
Det ligger i barnehagens rolle å ivareta dette behovet, både med tanke på fellesskapet 
og hvert enkelt barn. 
 
For å oppnå dette skal personalet:

• Være reflekterte, tydelige og ansvarsfulle rollemodeller
• Ta barnas synspunkter og ytringer på alvor, uavhengig av uttrykksform.
• Gi rom for bearbeiding av inntrykk barna gjør seg i løpet av barnehagehverdagen
• Gi rom for barns perspektiv og opplevelser, og samtidig se egenverdien i dette.
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10 Språklig kompetanse 

Språklig kompetanse utvikles fra småbarnsalderen, og barnas språklige hverdag  
former og setter rammer for barnets språkutvikling. Personalet må ha høy språk-
kompetanse, styrke og ha fokuset på det daglige språkarbeidet som gjennomføres i 
hverdagen.

For å oppnå dette skal personalet:
• Ha kunnskap og bevissthet om deres egen språklige deltakelse.
• Lese, synge og bruke rim og regler som metoder
• Ha kompetanse for å kunne legge til rette for og ta i bruk barnas språklige erfaringer.

11 Progresjon og overganger

Med progresjon i barnehagen mener vi fremgang, fremskritt og utvikling. Det er da 
viktig at barna får oppleve å mestre på sitt eget nivå, og samtidig få utfordringer de 
kan strekke seg etter.

For å sikre progresjon for alle barn, vektlegger vi barnegruppens sammensetning, 
kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, doku-
mentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, samt samtaler med barn og foreldre.

I Reinen barnehage har vi aldershomogene klubber en dag i uka. For ett- og toåringe-
ne er det en halv dag, mens for de større barna er det en hel dag. Temaene i klubbene 
skal planlegges i henhold til målene i årsplanen, og vurderes hvert halvår.

Klubbene er også etablert for å kunne utnytte den kompetansen vi har blant perso-
nalet på tvers av barnehagen, og for at barna skal bli bedre kjent med de øvrige barna 
og personal. 
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Overgang hjem-barnehage
I tilvenningsperioden er det først og fremst viktig at barnet og barnets foresatte skal 
opparbeide nok tillitt og trygghet i barnehagen til at det oppleves greit å skilles. Bar-
net og foreldrene skal alltid møte et kompetent personale som skal se hvert enkelt 
barn og families behov. 

For å sikre og skape en god tilvenningsperiode har vi etablert følgende rutiner:

• Det sendes ut informasjon på våren om hvilken avdeling barnet skal starte på
• Foreldremøte på våren med informasjon om barnehagen, omvisning og svar på  
 spørsmål fra foreldrene
• Alle barn får en primærkontakt som vil veilede barn og foreldre gjennom 
 tilvenningsperioden
• De minste barna tilbringer mest tid inne på sin avdeling for å bli trygge både på  
 det fysiske miljøet, personalet og de andre barna
• Pedagogisk leder eller barnehagelærer gjennomfører oppstartsamtale med 
 foreldrene

Overgang fra 0-3-årsavdeling til 3-6-årsavdeling
Overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er for mange barn og for-
eldre en milepæl. Ingen barn er like og behovene ved overgangen er derfor indivi-
duell. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen barn 
trenger lengre tid enn andre. 

For å sikre og skape en god overgang til 3-6-årsavdeling har vi etablert følgende 
rutiner: 

• Barn og foreldre får vite hvilken avdeling barnet skal begynne på innen mai måned
• Storbarnsavdelingen sender ut et velkomstskriv 
• Tilvenning på våren for barna som skal flytte over på storbarnsavdeling
• De pedagogiske lederne gjennomfører overføringssamtaler 
• Oppstartssamtaler på høsten med foreldrene til barnet som er flyttet over
• På våren arrangerer vi foreldremøter for foreldre til nye barn i barnehagen.
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Overgang barnehage – skole
Reinklubben er et pedagogisk tilbud til de barna som går siste året i barnehagen, og er 
etablert for å styrke overgangen til skolen.
Dette året skal være spennende og utfordrende, i håp om at barna skal bli trygge på 
seg selv og sine ferdigheter. Vi bruker mange av nærmiljøets muligheter utenfor bar-
nehagens trygge rammer. Samtidig øver vi mye på det å bli mer selvstendig. Med ut-
gangspunkt i rammeplanen forsøker vi å legge til rette for at barna kan ta avskjed med 
barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehage og skole.
Det skal være noe spesielt med Reinklubben både for de barna som er på klubben og for 
de som ser frem til å begynne der.

For å sikre og skape en god overgang til skolen har vi etablert følgende for 5 åringene:

• Skoletreff med de andre barnehagene i nærområdet
• Trafikk-, førstehjelp- og brannvernkurs
• Ski- og skøyteskole
• Ta sykkelsertifikat
• Matpakkeprosjekt
• Besøk på skolen/SFO
• Ta i bruk pedagogiske verktøy som Mattemeisen, Mamma mø og Kråka Knas
• Samarbeid med skole i form av overføringssamtaler o.l.

12 Barnehagens digitale praksis

Barnehagen skal introdusere og bruke digitale verktøy med barna i barnehagen som en 
støtte og en berikelse i barnas læringsprosesser. 

For å oppnå dette skal personalet:
• være fysisk tilstede, opprettholde og videreformidle de etiske holdninger i forhold til  
 bruk av digitale verktøy til barna.
• generelt i samarbeid med barna utforske og lære gjennom digitale uttrykksformer  
 som fotoapparat, pc, Ipad og Smart board.
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 HVA

Soldagen

Samefolkets dag

Karneval

Vinteraktivitetsuke 

Påskefrokost

Verdens aktivitetsdag

Norges nasjonaldag

Dugnad
Barnehage-
«gammelunge»-treff
Foreldremøte

Sommer

Tilvenning

Foreldremøter

Brannvernuke

Solidaritetsuke

Mørketidsfest
 

13. des. Lucia

Julebord

Nissefest

 HVORDAN

Vi feirer at sola er tilbake

Barnehagen har felles tema med fokus på 
samefolkets språk og tradisjoner i en hel uke i 
forbindelse med samefolkets dag

Vi har karnevalet hele dagen

Vi arrangerer vinteraktiviteter ute. Avsluttes med 
utdeling av diplom og felles lunsj ute.

Avd. arrangerer påskefrokost. 

Vi markerer dagen med aktiviteter
rundt om inne og ute i barnehagen.

FAU har ansvar for å delta i 17. mai-toget 
ved Reinen skole med barnehagens fane

Rydding og vedlikeholdsarbeid.
Barn som gitt ut av barnehagen i fjor blir invitert 
til «gammelunge»-treff på Reinklubben.
Foreldremøte for foreldre til nye barn.

Sommerbhg. Egen info deles ut når oversikt over 
ferieavviklingen til barn og voksne er på plass.

Inntak av nye barn, samt overflytting fra
småbarnsavdelinger til storavdelinger.

Innkalling kommer.

I uke 38 har vi et spesielt fokus på brannvern.

Gjennomfører prosjekt med fokus på solidaritet.

Vi markerer mørketiden med forskjellige temaer 
rundt om på hver avdeling.

Reinklubben går Lucia tog og deler ut lussekatter.

Julebord med festkledde barn, serverer god mat.

Fest med fellessamling og besøk av nissen.

MÅNED

JANUAR

FEBRUAR

MARS

10. MAI

17. MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

13 Tradisjoner



Reinen barnehage


