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1 Innledning

Med utgangspunkt i «Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», 
skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske 
virksomheten (Barnehageloven § 2). Barnehagens årsplan må ses i sammenheng med 
Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø kommune, samt enhetens felles virk-
somhetsplan. 

I denne årsplanen vil vi synliggjøre hvordan vi vil arbeide for å omsette våre styrings-
dokumenter til pedagogisk praksis. Årsplanen er et arbeidsredskap for personale, samti-
dig som den skal gi foreldrene og andre samarbeidspartnere større innsikt i barnehagens 
mål, innhold og arbeidsmetoder.    

Lokale handlingsplaner og periodeplaner konkretiserer de pedagogiske målsettingene, 
ut fra hva som vektlegges på den enkelte base. 

Tromsøysundet barnehager har utarbeidet et informasjonshefte til nye foresatte, som 
gir en kort beskrivelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet, samt annet praktisk 
informasjon. 

Gateadr.: Myrvegen 44, Baser:
9020 Tromsdalen Storstein 91 73 46 73
E-post: siv.darbo@tromso.kommune.no  Fløya 91 77 89 21
Telefon: 95 41 79 04 Lilleaksla 97 73 73 02
Åpningstid: 07:30 – 16:30 Lia 97 72 38 06
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2 Verdigrunnlag

Barnehageloven §1, samt enhetens felles verdier samhold, respekt og likeverd, skal 
prege hverdagen i barnehagen. Personalet er viktige rollemodeller, og formidler felles 
verdier i samspill med barn og voksne i barnehagen.  

For å skape samhold legger vi vekt på at alle skal føle seg sett, hørt og møtt i barne- 
hagen. Vi skal respektere hverandres individuelle behov, samtidig som vi må ta hen-
syn til hva som er til det beste for fellesskapet. Barn inkluderes i barnegruppa gjen-
nom lek, felles aktiviteter og samarbeid i hverdagssituasjoner. Vi har også felles akti-
viteter og samlinger på tvers av huset. 

For å skape respekt må vi først og fremst møte andre med en positiv og anerkjen-
nende holdning, og respektere deres tanker og meninger. Vi skal ta barns interesser 
og behov på alvor, og verne om leken. Barna skal få oppleve at det finnes mange 
måter å tenke på, handle på og leve på.  

For å skape likeverd må vi se barn og voksne som likeverdige. Personalet ser og tar 
aktivt i bruk mangfold som er ressurs i det pedagogiske arbeidet. Gutter og jenter 
skal ha like muligheter i sin utvikling. 
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3 Hovedmål

I Fjellveien barnehage jobber vi for at alle barna skal oppleve trygghet, mestring, 
tilhørighet og glede sammen med barn og personale i barnehagen. 

Dette gjør vi for at barna skal oppleve trygghet:
• Ha kjent personale sammen med barna.
• Være omsorgsfulle voksne. 
• Faste rutiner, samt forberede barna på det som skal skje i løpet av dagen.
• Kontaktperson til hvert barn, som har et spesielt ansvar under tilvenning. 
• «Tilvenningsklubb» i juni.
• Ha gode sikkerhetsrutiner i barnehagen.

Dette gjør vi for at barna skal oppleve mestring:
• Gi barna utfordringer ut i fra barnets egne ønsker og utviklingsnivå.
• Gi barna tid og muligheten til å få prøve selv.
• Ha fokus på det barna mestrer.
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Dette gjør vi for at barna skal oppleve tilhørighet:
• Hilse på barn og foreldre. Få de til å føle seg velkommen.
• La barna få mulighet til å påvirke egen hverdag.  
• Gi barna felles opplevelser i hverdagen.
• Hjelpe barna til å knytte vennskap.
• Felles arrangementer i barnehagen, med og uten foresatte.

Dette gjør vi for at barna skal oppleve glede:
• Møte barn og voksne med positivitet. 
• Være sammen med barn på barns premisser.
• Anerkjenne barns positive handlinger. 
• By på oss selv – skape humor i hverdagen.
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4 Kvalitet- og utviklingsarbeid

Personalet i Fjellvegen barnehage har som mål å yte høy kvalitet i det pedagogiske  
arbeidet. Kvaliteten skal oppleves i hverdagen. Dette først og fremst gjennom et nært 
og godt samspill mellom personalet og barna, hvor barnehagens verdier og mål er styr-
ende. Gjennom planlegging, vurdering og dokumentasjon skal vi sikre høy kvalitet og 
utvikling. Vi har systemer som sikrer at barn og foreldre får medvirke i disse prosessene. 

Planlegging:
God planlegging skal bidra til best mulig bruk av barnehagens menneskelige og mate-
rielle ressurser. I planlegging skal vi ta utgangspunkt i barnehagens rammebetingelser, 
samt kunnskap om barns trivsel og utvikling, individuelt og i gruppe. Planleggingen 
skal bidra til kontinuitet og progresjon i det pedagogiske arbeidet, både for enkeltbarn 
og barnegruppen. Personalet har årsplan, månedsplaner, klubbplaner og individuelle 
utviklingsplaner for barn der det er behov for det.  

Dokumentasjon:
Gjennom dokumentasjon skal barns læring og trivsel og personalets arbeid synlig- 
gjøres. Dette som informasjon til foresatte og samfunn, samt bevisstgjøring og utvikling 
av personalets pedagogisk praksis. Vi dokumenterer dagen med dagstavle, bilder og 
utstillinger. Gjennom systematisk observasjon og barnesamtaler kartlegger vi enkelt-
barns og barnegruppas trivsel og utvikling. Personalet har flere arenaer hvor vi bruker 
dokumentasjon for felles refleksjon og læring. 

Vurdering:
Gjennom jevnlig vurdering skal personalet sikre at personalet jobber i henhold til  
barnehagens årsplan og overordnede planer. Personalet skal månedlig evaluere plan-
lagte aktiviteter ut fra oppsatte mål for barnegruppa, samt evaluere i etterkant av felles 
tradisjoner/fester i barnehagen. I lederteamet skal det utarbeides en felles kvartals- 
evaluering som beskriver arbeidet med fokusområdene i barnehagen. Resultater fra  
foreldreundersøkelsen er viktig i vurderingsarbeidet.  
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5 Kvalitetsutviklingsplan for 
barnehager i Tromsø 2017-20:

Kvalitetsutviklingsplanen inngår som en sentral del   
av Tromsø kommunes arbeid med kvalitet i barne-
hagene. 

Kvalitetsutviklingsplanen tar utgangspunkt i nasjonale 
føringer og rammeplanens innhold og oppgaver, og 
skal være med å sikre at alle barnehager i Tromsø 
jobber etter felles mål og strategier for å kunne gi et 
likeverdig tilbud til alle barn. 

Utviklingsmål for barnehagene i Tromsø fram 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 for alle barn».
Barnehagene skal utarbeide lokale kvalitetsutvik- 
lingsplaner for å nå sine utviklingsmål. 4 områder  
står sentralt i arbeidet:

• Pedagogisk ledelse
• Pedagogisk relasjonskompetanse
• Mangfold og inkludering
• Omsorg- og læringsmiljø

I den lokale kvalitetsutviklingsplanen har vi utarbei-
det felles langsiktige mål for perioden 2017-20, som 
gjelder for hele enheten. De kortsiktige målene er 
utarbeidet for perioden 2017-18, og gjelder kun for 
Fjellvegen barnehage. 
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FOKUSOMRÅDE

PEDAGOGISK LEDELSE 

PEDAGOGISK 
RELASJONSKOMPETANSE

MANGFOLD OG INKLUDERING

OMSORG- OG 
LÆRINGSMILJØ

LANGSIKTIGE MÅL 

Økt refleksjon og læring i praksisfelleskap.

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

Personalet ser og tar i bruk mangfold
som en ressurs.

Alle barn opplever trygghet, tilhørighet, 
mestring og glede.

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

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

Barnehagen har systemer som sikrer at barn
og foreldre får medvirke i planlegging og 
evaluering av det pedagogiske arbeidet.

Skape arenaer der alle ansatte reflekterer
over egen praksis, og lærer av den innsikten
slik refleksjon gir.

Øke personalet samtalekompetanse med barn

Styrke personalets daglige arbeid med barns
språklæring gjennom økt bevissthet om 
språklig mangfold. 

Synliggjøre barnehagens mangfold

Øke personalets kompetanse, og ta i bruk
ulike planer og verktøy, som bidrar til å 
styrke barns omsorgs- og læringsmiljø.

Styrke personalets kompetanse om, og
deltakelse med barn i fysisk aktivitet og 
måltider.  

TILTAK

• Systematisk bruk av barnesamtaler/observasjon av   
 barnegruppa og enkeltbarn.
• Rutiner for hvordan vi tar imot og videreformidler   
 beskjeder/innspill fra foreldre i hverdagen. 

• Ledervandring
• Språkløyper (personalmøter)
• Daglig veiledning av personale.

• Systematiske barnesamtaler/møter    
• Intern / ekstern kursing
• Daglig veiledning av personale 

• Udir. kompetanseutviklingsprogram
 Språkløyper – språkhverdag.
    

• Synliggjøre barns (og personalets) nasjonalitet
 og morsmål på ulike måter i samarbeid med foresatte.

• Handlingsplan sosial kompetanse
• Handlingsplan mot mobbing
• BTI
• Temabaserte barnesamtaler / møter
• Interne / eksterne kurs

• Kjenne til og jobbe etter nasjonale retningslinjer for   
 mat/måltider og fysisk aktivitet for barn.
• Ta barn med i matlaging og forberedelse og 
 avslutning av måltider.
• Delta i lek/fysisk aktivitet med moderat/høy intensitet  
 sammen med barn ute/inne min. 1 gang pr.dag.
• Turdag 1 gang i uka.
• Tellevakt ute.
• Bruke aktivitetsbanken og tilgjengelig utstyr for 
 fysisk aktivitet med barn.

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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6 Barnehagens formål og innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og tilpasset enkeltbarnet og barne-
gruppen. Arbeidet med omsorg, lek, læring, danning, sosial kompetanse og språk 
skal ses i sammenheng, og samlet bidra til barns allsidige utvikling (Rammeplanen). 

I dette kapittelet vil vi beskrive kort hvordan vi i Fjellvegen barnehage jobber for å 
ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremmer barns læring og danning, språk, 
vennskap og felleskap i hverdagen. 

Omsorg:
”Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet” (Rammeplanen). 

Personalet skal ivareta barnas behov for omsorg ved å:
• Vise positive følelser for barna, både fysisk og verbalt. 
• Se og imøtekomme hvert enkeltes barns behov for omsorg, 
 og motivere barna til å utrykke seg.
• Være tilstede, interessert og støttende.
• Oppmuntre barna til å vise omsorg for andre, og til å ta i mot 
 omsorg fra andre. 
• Utvide barnas lekeområde ute og inne når de selv er klar for det. 
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Lek:

”Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes” 
(Rammeplanen).

Personalet skal stimulere til lek ved å:
• Skape gode og varierte lekemiljøer ute og inne, ut fra barnas interesser og 
 utviklingsnivå. 
• Være aktive voksne som setter i gang/tilrettelegger, veileder og deltar i lek på 
 barnas premisser.
• Verne om leken, respektere barnas lek, og la det være tid og rom for lek.
• Gi barna varierte impulser/opplevelser som inspirerer til videre lek.
• Dele barna inn i mindre grupper ute og inne. 
• Kartlegge lekemiljøet regelmessig. 
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Personalet skal ivareta barns behov for lek ved å: 

• Skape gode og varierte lekemiljøer ute og inne, ut fra 
barnas interesser og utviklingsnivå.  

• Være aktive voksne som setter i gang/tilrettelegger, 
veileder og deltar i lek på barnas premisser. 

• Verne om leken, respektere barnas lek, og la det være tid 
og rom for lek. 

• Gi barna varierte impulser/opplevelser som inspirerer til 
videre lek. 

• Dele barna inn i mindre grupper ute og inne.  
• Kartlegge lekemiljøet regelmessig.  
 
 

Leken	er	et	mål	i	
seg	selv.	Den	er	

frivillig,	
indremotivert	og	
ikke	minst	lyst-

betont!	

Gjennom	lek	
bearbeider	barn	

følelser	og	
opplevelser	

I	leken	bevares	
og	utvikles	

barnas	egen	
kultur	

Gjennom	lek	
utvikles	barns	

sosiale	
relasjoner	

Gjennom	lek	
lærer	barn	å	

stifte	vennskap	
og	bevare	dem	

Gjennom	lek	
utvikles	språklig-	
og	kommunikativ	

kompetanse	

Lek	er	på	
«liksom».	

Gjennom	lek	
utvikles	fantasi	og	

kreativitet	

	
”	I	dag	har	vi	

bare	lekt”	



14

Årsplan 2017/2018  FJELLVEGEN BARNEHAGE

Læring:
” I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres 
lyst til å leke, utforske, lære og mestre” (Rammeplanen).

Personalet skal fremme barnas læring ved å:

• Ta utgangspunkt i barns utviklingsnivå, interesser og uttrykk.
• Bruke vår kompetanse, utvise engasjement og kreativitet.
• stille spørsmål og undre oss sammen med barna.
• Gi barna varierte inntrykk/opplevelser og materialer. 
• Ha fokus på prosessen framfor resultatet, i aktiviteter sammen med barn. 
• Legge vekt på progresjon, hvor opplevelser og aktiviteter er tilpasset barnas 
 modenhet.
• Tilrettelegge for at barn opplever mestring.

Danning:
” Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen, og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 
deltakelse i et demokratisk fellesskap” (Rammeplanen).

Personalet skal fremme barnas danning ved å:
• Stille seg undrende og utforskende til barns tanker om seg selv og andre. 
• Se og anerkjenne barns ulike uttrykk. Motivere de til å uttrykke seg. 
• Gi barna gode opplevelser med å tilhøre et fellesskap. 
• Synliggjøre og fremheve barnehagens mangfold. 
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Sosial kompetanse:
”Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre, og om-
fatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill” 
(Rammeplanen).

I Fjellvegen barnehage er sosial kompetanse en sentral del av den pedagogiske praksis. 
Arbeidet med å utvikle barns sosiale kompetanse henger nøye sammen med venn-
skap og forebygging mot mobbing. I henhold til Tromsø kommunes strategiplan mot 
mobbing for barnehage og skole, har Tromsøysundet barnehager utarbeidet sin egen 
handlingsplan mot mobbing i barnehagen, samt handlingsplan for arbeid med sosial 
kompetanse. Dette er planer som både personale, foreldre og barn skal involveres i.

Personalet skal fremme barnas vennskap og fellesskap ved å: 

• Være gode rollemodeller overfor barna. Inneha nødvendig kompetanse i arbeidet.  
• Hjelpe barna å knytte vennskap gjennom lek, felles aktiviteter og 
 hverdagssituasjoner.
• Styrke barnas sosiale kompetanse (selvhevdelse, selvkontroll, empati/rolletaking,  
 prososiale handlinger og selvfølelse).
• Ha et godt samarbeid med foreldrene, og gjøre dem bevisst sin påvirkningskraft 
 av det psykososiale miljøet i barnehagen. 
• Ta i bruk ulike metoder og verktøy for å forebygge, avdekke og sette i gang tiltak  
 ved mobbing (eks. barnesamtaler).
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Språk:
Språklig kompetanse handler om evnen til å formidle og forstå andre gjennom  
nonverbal og verbal kommunikasjon. Et godt utviklet verbalspråk er viktig for  
barns trivsel og utvikling i barnehagen. Det har også betydning for senere lese-og 
skriveferdigheter. Barna lærer å bruke språket i samspill med andre, og til å uttrykke 
følelser og behov. Dette viser at det er en nær sammenheng mellom språklig- og 
sosial kompetanse. 

I kvalitetsutviklingsplanen for barnehager i Tromsø 2017-20, stilles det krav om at 
alle barnehagene skal i denne perioden ha fokus på språk og språkarbeid. Personalet 
i Fjellvegen barnehage har valgt å styrke sitt daglige arbeid med barns språklæring,  
ved bruk av ”Språkløyper” (Utdanningsdirektoratet). I samarbeid med barnas  
foreldre, ønsker vi å synliggjøre det språklige- og kulturelle mangfoldet som vi har i 
barnehagen. Dette gjelder også det samiske språket. 

Personalet fremmer barns språkutvikling ved å: 

• Være lydhør ovenfor barnas ulike utrykk 
 (kroppsspråk, gester, følelser og verbal språk.)
• Skape gode samtaler med barna ut fra deres premisser og utvikling. 
• Gi barn språklige erfaringer gjennom sang, rim og regler og høytlesning. 
• Synliggjøre symboler som bokstaver og tall i hverdagen, og støtte barns initiativ 
 til å telle, sortere, lese og lekeskrive. 
• Gi flerspråklige barn erfaringer som styrker deres ordforråd og begrepsforståelse 
 i norsk, samtidig som vi viser interesse for, og motiverer dem til, å bevare eget   
 morsmål. 
• Øke personalets kompetanse i forhold til barns språkutvikling og språklig 
 mangfold gjennom Språkløyper. 
• Jobbe systematisk med temaarbeid, og bruk av temakasser og temapermer 
 (Snakkepakken). 
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7 Fagområder – progresjon

Rammeplanens syv fagområder er implementert i barnehagens pedagogiske virk-
somhet. Barna er innom flere fagområder daglig i formelle – og uformelle lærings-
situasjoner. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, behov og 
utvikling. Det er viktig at barna opplever mestring og progresjon i ulike lærings-
situasjoner. 

Hvordan den enkelte base jobber med fagområdene innenfor et tema, synliggjøres 
blant annet på månedsplanen og gjennom annen dokumentasjon. 

I de aldersinndelte klubbene har vi planlagte aktiviteter med fokus på ulike fagområ-
der. Aktivitetene på de ulike klubbene gjenspeiler barnas utvikling og behov. 

Andre faste aktiviteter hvor progresjon vektlegges:

• Førskolegruppa går Lucia i barnehagen. Foreldre og resten av barna ser på. 
• Jule- og påskevandring i Tromsdalen kirke for de to eldste aldersgruppene. 
• Tilbud om svømmeopplæring for førskolegruppa (avhengig av tilskudd). 
• Avslutningstur for førskolegruppa.
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8 Barne- og foreldremedvirkning

”Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning, ved å legge til rette for og  
oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet” 
(Barnehageloven § 1 og § 3). Barns alder og utvikling avgjør hvor omfattende med-
virkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres. 

Personalet ivaretar barns medvirkning med å: 

• Være lydhør og anerkjennende til barns ulike uttrykk. 
• Motivere barn til å uttrykke egne tanker og følelser. 
• Bygge videre på barns interesser og initiativ. Dette kan resultere i samtaler, 
 lek, aktiviteter eller temaarbeid.
• Barna skal få mulighet til å velge hva de skal leke med og med hvem. 
 I lekegrupper skal barna ha medbestemmelse i forhold til aktivitet. 
• Bruke formelle – og uformelle barnesamtaler og observasjon av barn, som 
 grunnlag for vurderingsarbeid og videre planlegging. 

”Barnehagen skal også ivareta foreldrenes rett til medvirkning, og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med foreldrene” (Barnehageloven §1 og §4). Samarbeidet 
mellom foreldre og personale skal alltid ha barnets beste som mål. 

Personalet ivaretar foreldremedvirkning med å:

• Møte foreldre daglig ved levering og henting, og utveksle viktig informasjon
 om barnet. Personalet skal ha rutiner for hvordan vi tar i mot beskjeder og 
 videreformidler beskjeder og innspill i hverdagen. 
• Ha foreldresamtale høst og vår, hvor foreldre og personale utveksler 
 observasjoner og vurderingen om barnets trivsel og utvikling. 
• Jevnlig ha foreldremøter, foreldreråd og et aktivt samarbeidsutvalg. 
• Årlig foreldreundersøkelse, som gir grunnlag for det videre arbeidet.
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9 Overganger

Når barn starter i barnehagen:

Barnehagen har rutiner på hvordan vi skal samarbeide med foreldrene, og legge til 
rette for at barnet skal få en mest mulig trygg og god start i barnehagen. Dette ved å:

• Ha foreldremøte for nye foreldre på våren, hvor foreldre får informasjon om 
 barnehagen, omvisning og muligheten til å stille spørsmål til personale. 
• Inviterer nye foreldre og barn om å komme på besøk til barnehagen før oppstart. 
• Ha tilvenning i små grupper hvis det er mulig. Vi har gode erfaringer med å ta   
 inn små grupper på tilvenning, hvor barn og foreldre får muligheten til å kjent   
 med hverandre. 
• Ha en kontaktperson til hvert barn, som har ansvar for å gjøre barnet kjent og   
 trygg i barnehagen, spesielt i tilvenningsperioden. Kontaktpersonen skal sørge for  
 god kontakt mellom foreldre og personale.
• Gjennomføre oppstartsamtale med foreldre i løpet av den første uka, hvor 
 personalet får nødvendig informasjon om barnet og hjemmesituasjonen. 

Overganger innad i barnehagen:

I løpet av barnehagetiden vil de aller fleste barna bytte base i barnehagen. Dette bytte 
skjer som regel ved nytt barnehageår. Vi prøver så langt det lar seg gjøre at barna får 
færrest mulig bytter mellom basene, og at de flytter sammen med barn de har en god 
relasjon med. Barnehagen har rutiner for dette, som skal sikre at overgangen blir en 
god opplevelse for barn og foreldre. Dette ved å:

• Imøtekomme barns og foreldres ønsker så langt det lar seg gjøre, om hvilken base  
 de skal bytte til/sammen med.   
• Informere barn og foreldre så snart det lar seg gjøre hvilken base barna skal bytte  
 til. 
• Ha foreldremøte for foreldre som har barn som skal bytte base i løpet av våren. 
 Her informeres foreldre om dagsrytme og rutiner på ny base.
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• Ta barna med på besøk på ny base i løpet av våren. Tilvenningsklubb i juni 
 (en gang i uka). 
• Ha en kontaktperson til hvert barn, som har ansvar for å gjøre barnet kjent og   
 trygg på den nye basen. Kontaktpersonen skal sørge for god kontakt mellom 
 foreldre og personale.
• Tilby overgangssamtale med foreldre på ny base. 

Overgangen mellom barnehage og skole

Barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barna får en 
best mulig skolestart. Barnehagen følger gjeldende rutiner for overgang/samarbeid 
fra barnehage til barneskole, som er utarbeidet for Tromsø kommune. Dette ved å:

• Opprette språkmappe for flerspråklige barn, som skal overleveres til skole før 
 skolestart. Språkmappa opprettes når barna starter på storbase (3 år).
• Ha jevnlige møter med foreldre og skole, og evt. andre samarbeidspartnere det   
 siste året i barnehagen. Dette gjelder for barn med særskilte behov og flerspråklige 
 barn.
• Overlevere viktig informasjon til skolen om alle barn etter samtykke med foreldre. 
• Informere foreldre om frist for innmelding til skole og SFO, og hvordan dette 
 gjøres. 
• Arrangere førskoletreff for barnehagebarna som skal begynne på skole i 
 nærområdet. 
• Ha ukentlig førskoleklubb i barnehagen, hvor de eldste barna møtes, og får 
 erfaringer som gjør overgangen til skole enklere. Vi vil at førskoleklubben 
 skal være en klubb som barna gleder seg til å starte på!

Samarbeid med andre instanser:

Barnehagen samarbeider med andre instanser som PPT, BUP, helsestasjon/lege,  
politi og barnevern ved behov. I de aller fleste tilfeller foregår dette samarbeidet i nær 
forståelse med barnets foreldre. Personalet har taushetsplikt, som kan fravikes etter 
samtykke med foreldre. Personalet har opplysnings -og meldeplikt til barnevernet 
(barnehageloven §22).
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10 Barnehagens digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til lek, kreativitet og læring. Digitale verktøy 
skal brukes med omhu, og ikke dominere som arbeidsmåte» (Rammeplanen). 

I Fjellvegen barnehage har alle basene hvert sitt nettbrett, fotoapparat og bærbare pc, 
som brukes i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. I tillegg brukes dette til 
dokumentasjon og informasjon til foreldre. 

Personale i barnehagen har utarbeidet etiske retningslinjer for bruk av digitale 
verktøy i barnehagen. Disse retningslinjene skal sørge for at barn ikke utsettes for  
krenkende handlinger, og at foreldrenes reservasjoner til foto/video av barna følges. 
Personale skal forholde seg til aldersgrenser ved filmvisning, evt. be om samtykke fra 
foresatte (i hht. Bestemmelser fra Medietilsynet).

Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna, og 
legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale  
uttrykksformer. 

Det at alle barn får muligheten til å bli kjent med digitale verktøy i barnehagen, og 
kan være med å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
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Aktivitetskalender

 MÅNED AKTIVITETER  DETTE GJØR VI:

Januar Markering av soldagen Vi feirer at sola kommer tilbake   
  med felles samlingsstund.
 
  
Februar Samisk uke og markering av  Vi blir bedre kjent med samisk  
 samefolkets dag språk, kultur og tradisjoner.
  

 Karneval Tradisjonsrik feiring med   
  utkledning, leker og sang.

Utelek og turer, tilpasset 
barnas alder og utvikling.

Markering /synliggjøring av 
barnehagens arbeid.

Inviterer foreldre på frokost,
aktiviteter knyttet til påsken

Tur i nærområdet, tilpasset
barnas alder og utvikling

For barnas familier. 
Alle foreldre bidrar

Tur i nærområdet, tilpasset
barnas alder og utvikling 

Barn, foreldre, personale 
spiser middag i barnehagen.
Avslutning for førskolegruppa.

 Vinteraktivitetsuke

Barnehagedagen (nasjonal) 

Påskefrokost/aktiviteter

Turuke

17. mai-kafé (SU/Fau)

Turuke 

Sommeravslutning

Mars 

April

Mai

Juni
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 MÅNED AKTIVITETER  DETTE GJØR VI:

Juli Sommerbarnehage Sammenslåing av baser/
  barnehager i nærområdet 
  
August Tilvenning/oppstart  Tilvenning av nye barn og barn
  på ny base. Bli kjent og trygg.
  

Lek og læring om hvordan vi
kan forebygge brann, og hva 
vi skal gjøre hvis brannalarmen
går.

Vi blir kjent med barn fra
andre land og deres hverdag.

Vi markerer at sola blir 
borte en tid med felles 
samlingsstund.

Hver mandags morgen møtes 
vi til felles samlingsstund på 
Danseberget. 

Førskoleklubben går Lucia for
andre barn og foreldre. 

Vi kler oss som nisser, spiser 
grøt og synger julesanger.
Kanskje kommer nissen på 
besøk.

 Brannvernuka

Forut-aksjon

Mørketidsmarkering

Felles adventsamlinger

St. Lucia

Nissefest

September 

Oktober

November

Desember
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