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1.0 Innledning 
Workinnmarka barnehage eies og drives av Tromsø kommune. Barnehagen er 

en av 6 barnehager i Tromsøya Vest barnehager. Enheten består av 

Workinnmarka, Olsgård, Templarheimen, Sjømannsbyen, Solneset og 

Guovssahas barnehage. Barnehagene har felles enhetsleder, og barnehagene 

samarbeider nært i prosjekter, kompetanseutvikling og annet 

utviklingsarbeid.  

Barnehagen er sentralt plassert i Hulderveien, ved bommen rett over veien til 

Workinnmarka skole. Noe som gir gode rammer for et nært og godt 

samarbeid med skolen. Det er kort vei til kjente turområder som Prestvannet, 

Åsgårdfjæra og Charlottenlund. Områder barnehagen ofte drar på tur til 

gjennom hele året. Barnehagen har også kort vei til byen, og alle 

kulturtilbudene som finnes der.  

Workinnmarka barnehage er organisert som basebarnehage. Barnehagen er 

tilrettelagt for 4 baser, men barnehageåret 2017-18 vil det være 3 baser som 

er i drift. Vi har en 0-2 årsbase, og to 2-6 årsbaser. Etter planen skal den 

fjerde basen gjenåpnes høsten 2018. 

Årsplanen er utarbeidet av personalet i Workinnmarka barnehage, med 

foreldres medvirkning. Planen er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og 

regler som gjelder for barnehager. Den er i tråd med ny rammeplan som trer i 

kraft 1. august 2018, og andre nasjonale, kommunale og lokale planer som 

gjelder i Tromsøya vest barnehager. Tromsø kommune, fagleder, pedagogiske 

ledere og alle som arbeider i barnehagen skal sammen bidra til å oppfylle 

målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin 

samlede kompetanse. 

Årsplanen er først og fremst et arbeidsdokument for personalet i barnehagen. 

Den skal brukes aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årsplanen skal også gi informasjon om 

barnehagen til foreldre, eiere og andre interesserte.  
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1.0 Verdigrunnlag og pedagogiske plattform 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i det 

pedagogiske arbeidet, i alle mellommenneskelige relasjoner, og i våre planer 

og prioriteringer.  

 

1.1 barnehagens 

verdigrunnlag  

Barnehagens 

verdigrunnlag er nedfelt 

i barnehageloven og 

rammeplan for 

barnehagens innhold og 

oppgaver. 

Verdigrunnlaget er 

forankret i, og skal 

praktiseres i 

overenstemmelse med 

menneskeretts-

konvensjonen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Å møte individets behov for omsorg, 

trygghet, tilhørighet og anerkjennelse 

og sikre at barna tar del i og medvirker i 

fellesskapet, er viktige verdier som skal 

gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen 

skal fremme demokrati, mangfold og 

gjensidig respekt, likestilling, 

bærekraftig utvikling, livsmestring og 

helse.  

Norge har, med bakgrunn i urfolks 

særlige rettigheter, en særlig 

forpliktelse til å ivareta samiske barns 

og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 

108, barnekonvensjonen art. 30 og ILO-

konvensjonen. Samiske barn i 

barnehagen skal få støtte til å bevare og 

utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin 

kultur uavhengig av hvor i landet de 

bor. 

 (Rammeplan, 2018) 
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1.2 Tromsøya Vest barnehagers pedagogiske plattform 
Barn: 
Barnehagen er et godt sted å være 
for små og store – og hvor respekt 
for hverandre og frihet til å foreta 
egne valg står sentralt. 
 
Trygghet og trivsel er grunnlaget for 
at barn skal kunne lære. 
 
Barna tilegner seg grunnleggende 
kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger gjennom glede, humor, 
sosialt samspill, lek og 
hverdagsaktiviteter. 
 
Leken er barnas viktigste 
uttrykksform. 
 
Barnehagen er en viktig arena for 
læring og danning. 
 
Barnehagen er et sted der barna 
møter utfordringer de kan vokse på. 
Et sted der de opplever seg som 
enestående og ønsket. 
 
Barna opplever seg selv som unike 
individer, men også som viktige 
deler av fellesskapet, er selvstendige 
og har et godt selvbilde. 
 
Barna prøver ut evner/ferdigheter 
gjennom varierte aktiviteter og lek, 
og blir kjent med seg selv og egne 
grenser. 
 
Hvert enkelt barn blir sett hver dag.  
 

Foreldre:  
Foreldrene blir ivaretatt på en 
god måte. 
 
Foreldrene medvirker i 
barnehagehverdagen. 
 
Foreldre som er trygge på at 
barnas behov blir ivaretatt. 
 
Foreldrene er eksperter på 
egne barn. 
 
Barnehagen er et møtested for 
foreldrene. 
 
Foreldre og personal 
samarbeider for å gi barna en 
god barndom 

Personal:  
Personalet er aktive 
og engasjerte 
rollemodeller som er 
deltakende i samspill 
med enkeltbarn og 
barn i grupper. 
 
Alle føler seg som en 
viktig del av 
fellesskapet. 
 
Personalet 
verdsetter og legger 
til rette for barns lek. 
 
Personalet 
vektlegger det 
positive og ser 
mulighetene i 
hverdagen. 
 
Personalet griper 
øyeblikket, opplever 
og undrer seg 
sammen med barna. 
 
Personalet er 
anerkjennende i 
samspill med barna. 

  
 
Personalet og barna 
skaper gode 
barndomsminner 
sammen. 
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2.0 formål og innhold  
I kapittel 2 vil vi beskrive våre mål, og hvordan personalet skal jobbe for å nå 

dem innenfor de ulike områdene som barnehageloven, den nye 

rammeplanen og andre lokale planer gir for barnehagens arbeid.   

2.1 Omsorg 
Omsorg i barnehagen handler om å ivareta barns fysiske og psykiske behov 

for omsorg. Å lære barn å gi hverandre omsorg, og selv ta aktivt del i egen 

omsorg er viktig i et livslangt perspektiv. Selvstendighet i omsorgssituasjonen 

ut fra egne forutsetninger bygger mestring og selvtillit.  

Mål:      Personalet skal: 

 

 

    

Barna skal oppleve 

engasjerte, varme 

og forståelsesfulle 

voksne i 

omsorgssituasjonen 

 

 

• Visualisere positive 

handlinger gjennom å 

være gode rollemodeller 

• Gi plass til «den gode» 

samtalen  

• Oppmerksomhet mot og 

forsterking av ønsket 

adferd 

• Tydelige, varme og 

sensitive voksne   

• Strukturere dagen slik at 

barns fysiske behov for 

aktivitet og hvile ivaretas 
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2.2 lek  
Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn utrykker seg 

gjennom. Den har egenverdi og er en viktig del av barnekulturen.  

Leken skal ha en sentral plass i barns hverdag i barnehagen. Leken er viktig 

arena for barns utvikling og læring, og for utvikling av sosial, emosjonell og 

språklig samhandling.  

Mål:     Personalet skal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alle barna i 

Workinnmarka 

barnehage skal 

oppleve positiv lek 

og samhandling 

med hverandre 

• Støtte opp om barnas lek gjennom aktiv 

tilstedeværelse, der veiledning og 

deltakelse i leken er viktig i forhold til 

progresjon og utvikling 

• Legge til rette for lekegrupper, spontane 

og planlagte, som har et ekstra fokus på 

de barna som har behov for det 

• Gi leken inspirasjon gjennom felles 

opplevelser. Litteratur, eventyr og 

fortellinger. Besøk på arbeidsplasser osv. 

• Tilrettelegge for et inspirerende lekemiljø 

inne og ute 

• Ha en bevissthet om at gutter og jenter 

skal møte et likeverdig lekemiljø, der 

fokuset ligger på inkludering uavhengig 

av kjønn og alder 

• Organisere dagen slik at barn får 

mulighet til sammenhengende lek over 

tid 
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2.3 Danning  
Danning inngår i oppdragelse, og gjennom oppdragelse videreføres verdier, 

normer og handlingsmåter som er gjeldende i samfunnet. Det handler i stor 

grad om å hjelpe barn til å forstå hvordan en selv påvirker omgivelsene, og 

hva som er akseptabelt og forventet i samvær med andre i ulike situasjoner. 

Vårt arbeid med danning skal derfor være naturlig knyttet til alle leke- 

hverdag og rutinesituasjoner som barna deltar i, i løpet av barnehagedagen..  

Viktige refleksjoner rundt vårt arbeid med danning kan være: Hvordan skaper 

vi en god barnehage for alle?  Hvordan skape et godt samfunn for alle? Hvilke 

kunnskaper og ferdigheter trenger barn som vokser opp i dag? 
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Mål:      Personalet skal: 

 

 

 

Barna skal få en 

begynnende 

forståelse for 

verdiene respekt, 

ansvar og likeverd  

• Begrepene respekt, ansvar og likeverd 

skal levendegjøres ved at de brukes, 

konkretiseres og gis et innhold i alle 

situasjoner og i samspill med andre. 

• Framstå som gode rollemodeller. 

Personalets samhandling skal derfor 

være preget av respekt, ansvar og 

likeverd. Det samme gjelder i møte 

med barna.  

• Være bevisst sin rolle i de ulike 

situasjoner de befinner seg i. 

Tilstedeværelse, engasjement, 

veiledning og oppfølging er vesentlig i 

arbeid med danning. 

• Vi har fokus på POSITIV forsterking og 

ønsket adferd. 

• Legge til rette for og gjennomføre 

samlingsstunder, der aktuelle tema i 

tilknytning til danning tas opp 

• Det skal gjennomføres barnesamtaler, 

planlagte og spontane der det skal 

legges opp til refleksjon over hvordan 

en selv påvirker omgivelsene, og 

andre. 
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2.4 Vennskap og fellesskap, Sosial- og emosjonell kompetanse 
Barn uttrykker og tilegner seg sosial kompetanse i lek og i samspill med andre 

barn og voksne. Sosial kompetanse er grunnleggende og viktig i samhandling 

med andre mennesker hele livet, og viktig for å motvirke problematferd som 

diskriminering og mobbing. Barns sosiale kompetanse gjenspeiles i deres evne 

til å ta initiativ til lek og samhandling med andre barn, og deres evne til å 

etablere og opprettholde vennskap. Ferdigheter som er grunnleggende og 

viktig for mennesker gjennom hele livet. Gjennom andre menneskers 

reaksjoner får barna opplevelser av selvet sitt. Ved at personalet og andre 

nære omsorgspersoner møter barnets følelsesmessige behov og uttrykk med 

sensitivitet, og opptrer som gode rollemodeller kan barna få kunnskap om 

egne – og andres følelser. 

Mål:      Personalet skal: 

• Gi barna kunnskap om følelser og 

hvordan man kan uttrykke dem på 

en god måte 

• Bruke Litteratur, film, fortelling, 

musikk, sang, drama og bilder som 

utgangspunkt for samtaler og 

refleksjoner rundt følelser 

• Jobbe aktivt med å veilede barna i 

sosiale ferdigheter i lek og samspill 

med andre. 

• Løfte og modellere gode 

samhandlingsmønstre 

• Dele kunnskap om enkeltbarn for å 

sikre at alle barn blir møtt på en god 

og trygg måte 

• Ta seg tid til samtale med alle barn 

 

Styrke barnas evne 

til empati og 

mestring av følelser  
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2.4.1 lokal plan mot mobbing 
 

Forbyggende tiltak: 
Utarbeide felles 
«leveregler» på alle baser 
 
Involvere foreldre i 
arbeidet med å bygge opp 
et inkluderende 
læringsmiljø 
 
Legge opp til refleksjon 
gjennom bruk av litteratur, 
film, fortelling, rollespill 
osv. 
 
Utvikle felles strategier for 
å håndtere pro-sosial 
adferd 
 
Arbeidet godt med 
danning, lek og sosial 
kompetanse 
 
Bygge positive relasjoner 
gjennomfelles turer og 
opplevelser 
 
Trygge voksne som ser, 
reagere og iverksetter 
nødvendige tiltak når det 
er behov for det: 
 
Jobbe kontinuerlig med 
vennskap og sosial 
kompetanse 

Avdekkende tiltak: 
Voksen tilstedeværelse på 
alle lekearena.  
 
Gjennomføre 2 
barnesamtaler i året med 
alle barn som kan uttrykke 
seg verbalt 
 
Spontane samtaler med 
barn etter utetid, rundt 
måltid etc. 
 
Gjennomføre spontane og 
planlagte barnemøter der 
aktuelle tema tas opp 
 
Kartlegge/observere og 
gjennomføre 
foreldresamtale 

Håndtering av mobbing: 
Samtale med alle barn 
som er involvert. En og 
en, og sammen. Bli enige 
om tiltak/evaluering av 
tiltak 
 
Opprette dialog med 
foreldre om 
problemstillingen. Bli 
enige om tiltak/evaluering 
av tiltak 
 
Tett oppfølging mot barn 
og foresatte  
Mulige tiltak: 
Lekegrupper/bygge 
relasjoner evt. skjerming 
Ressursteam 
Vennegrupper i regi av 
foreldre 
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2.5 Kommunikasjon og språk  
Kommunikasjon og språk påvirker alle sider at barns utvikling. Språk er ved 

siden av sosial kompetanse «hovedfag» i barnehagen. Gjennom dialog og 

samspill skal barnas støttes i sin kommunikasjon og språkutvikling.  

 

Mål:      Personalet skal: 

• Gjennomføre daglige samlingsstunder 

med rim, regler, sang, musikk, fortelling 

og eventyr. 

• Prioritere tid til samtale, deling og 

samvær 

• Vise engasjement og tilstedeværelse i 

alle omsorgs, lek og læringssituasjoner i 

løpet av barnehagedagen 

• Tilrettelegge for et fysisk 

språkstimulerende miljø. Variert og 

tilgjengelig litteratur, ordbilder, 

symboler, bokstaver og bruk av 

konkreter. 

• Tilrettelegge for enkeltbarns 

språkutvikling. Språk og lekegrupper, 

bruk av forsterkere og konkreter som 

en naturlig del av hverdagen.  

«Det viktigste er ikke hvordan du starter en 

samtale, men hvordan du utvikler den» 

 

Alle barn i Workinnmarka 

barnehage skal møte et 

rikt og variert språkmiljø.  

Der samtale, rim, regler, 

sang, fortelling, glede og 

humor er en naturlig del 

av barnehagehverdagen 
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2.6 Barns medvirkning 
I Workinnmarka barnehage ønsker vi at barn skal oppleve at de har reel 

medvirkning i lek, hverdag og omsorgssituasjoner tilpasset alder og 

forutsetninger. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 

vurderingsarbeidet, og erfare at de har innflytelse på egen hverdag. Det er 

likevel fokus på at individuelle ønsker og adferd ikke skal gå på bekostning av 

hele barnegruppas trygghet og trivsel. Vårt arbeid med danning er derfor en 

viktig dimensjon når vi tilrettelegger for barns medvirkning 

mål:      Personalet skal: 

 

 

 

Barna skal erfare at de 

utøver selvbestemmelse 

og gis mulighet til å 

uttrykke egne intensjoner 

• Involvere alle barna i 

planlegging og evaluering av 

aktiviteter i barnehagen 

• «lese» og tolke de yngste 

barnas kroppslige uttrykk og 

ønsker 

• Være oppmerksomme på og 

støtte opp under barns initiativ 

og undringer  

• Tilrettelegge lek –og 

læringsmiljøet slik at alle barn 

får utfordringer i forhold til 

mestring.  

• Utfordre barna til å smake på 

forskjellig mat, men også være 

lydhøre for enkeltbarns behov 
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2.7 Barnehagen som kulturarena  
I barnehagen skal barn få mulighet til å utvikle kulturell identitet uavhengig av 

hvilken kulturbakgrunn de har. Det betyr at vårt arbeid skal ta utgangspunkt i 

barnegruppa og det mangfoldet som finnes av global, nasjonal og lokal kultur. 

Barnehagen er også en viktig arena der barnekulturen skal få utvikle seg.  

Mål:    Personalet skal: 

 

 

 

 

 

Barna skal få erfaring 

med variert kultur fra 

alle land som er 

representert i 

barnegruppa 
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2.8 IKT 
IKT skal integreres som en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Det er stort fokus på etiske retningslinjer i forhold til å ivareta 

barnas personvern når det dokumenteres i barnehagen.  

mål:      Personalet skal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barn skal få 

begynnende kunnskap og 

erfaring med IKT 

• La barna få bruke Ipad som 

dokumentasjon og 

læringsverktøy 

• Ta i bruk iPad som verktøy i 

lek- og læringssituasjoner 
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2.9 Fagområdene 
Gjennom temaarbeid kommer vi til å jobbe tverrfaglig innenfor alle 7 

fagområdene. Fagområdene er utgangspunkt for personalets planlegging og 

de skal sikre at barna får rike varierte opplevelser i barnehagen.  

Rammeplanens 7 fagområder:  

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn  

2.10 Læring og læringsmiljø  
Personalet i Workinnmarka barnehage har et bevisst og aktivt forhold til 

barns læring. De har kunnskap om at læring, i likhet med danning, er knyttet 

til alle omsorgs, lek og hverdagssituasjoner i barnehagen. De har også 

kunnskap om at barnas fysisk og psykososiale læringsmiljø, og den voksnes 

rolle er helt grunnleggende for at barn skal oppleve positive og gode 

læringsprosesser.   

våre 2 mål knyttet til barns læring og læringsmiljø: 

 

 

 

 
 

Barna skal få mulighet 

til aktiv deltakelse og 

medvirkning i 

planlegging. 

forberedelse og 

gjennomføring av 

måltidet  

 

Alle barn skal oppleve et 

læringsmiljø som er preget av ro 

og trygghet, og som er tilrettelagt 

for selvstendighet, og 

medvirkning 



 

   Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø  
19 

• Materialer 

• Bøker 

• Leker 

• Verktøy 

• Utstyr 

• Turer 

• opplevelser 

Personalet skal: 

• Skal la barna bidra til praktiske 
gjøremål knyttet til måltidet. De 
skal også delta i annet praktisk 
arbeid der det er naturlig.   

• Støtte og veilede barna til å bli 
selvstendig i sin hverdag. De 
skal bla. Mestre å kle på seg 
selv, mestre å forsyne seg selv 
under måltid og mestre 
selvstendig toalettbesøk. 

• Barna skal få mulighet til å delta 
i matlagning gjennom 
systematisk klubbarbeid.  

• Gi barna mulighet til å komme 
med innspill og ønsker til meny. 

• La Barna kan velge mellom 3 
ulike sunne bursdagsmenyer 
når de har bursdag 

 

Personalet skal: 

• Skape Forutsigbarhet gjennom 
felles regler og rutiner på 
basene. 

• Sørge for god organisering. 
Barna skal oppleve tid og ro til 
konsentrasjon i alle situasjoner 
der det stilles krav til barna 

•  Ha fokus på mestring og 
mestringsglede.  
 

2.11 Barnehagen arbeidsmåter 
Våre arbeidsmåter skal bidra til at barna blir engasjerte, nysgjerrige og 

motiverte til å lære og delta i alt som foregår i barnehagen.  arbeidsmåtene 

skal være varierte og pennende og tilpasses det enkelte barn og 

barnegruppas forutsetninger slik at alle opplever spenning, glede, mestring og 

utfordring.  

Mål:      Dette gjelder:  

 

- person 

 

 

 

Barna skal 

oppleve 

progresjon i det 

pedagogiske 

arbeidet   
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3.0 Barnehagen som pedagogisk virksomhet   
Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og 

vurderes. Barn og foreldre skal gis mulighet til medvirkning i alle disse 

prosessene. 

3.1 Planlegging 
God planlegging skal sikre hensiktsmessig og gjennomtenkt bruk av 

menneskelige og materielle ressurser, og bidrar til bedre kvalitet på det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barn og foreldre skal medvirke i planer. 

Våre planleggingsrutiner: 

• Årsplan. Utarbeides av fagleder og personalet i fellesskap m. foreldres 

medvirkning. 

• Månedsplan. Utarbeides av pedagogiske lederer m. personalets, 

barnas og foreldres medvirkning. 

• Ukeplan, utarbeides av pedagogiske ledere m personalets, barnas og 

foreldres medvirkning.  

3.2 vurdering  
Det pedagogiske arbeidet skal jevnlig opp til vurdering. Barnehagens praksis 

skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra gjeldende planer, lover og 

verdier. Hensikten er å undersøke om det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

planer, lover og andre føringer. Barn og foreldres erfaring skal inngå i 

vurderingsgrunnlaget.  

Områder som skal vurderes:  

• Enkeltbarn og barnegruppas trivsel og utvikling.  

• Barnehagens mål og innhold 

• Personalsamarbeid 

• Foreldresamarbeid 

• Relasjon voksen/barn, barn/barn 

• Aktiviteter, tradisjoner og andre fellesarrangement  
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3.3 Dokumentasjon  
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet synliggjør hvordan personalet 

arbeider for å oppfylle de kravene som gjelder for barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. Dokumentasjon skal gi informasjon om hva barn 

opplever, lærer og gjør i barnehagen og danne grunnlag for videre arbeid.  

Det etiske perspektivet skal vektlegge i dokumentasjon av enkeltbarn og 

barnegruppa. Barns og foreldres synspunkt skal inngå som en del av den 

pedagogiske dokumentasjonen.  

Dokumentasjonsrutiner: 

• Det skrives «dagen i dag» 

• Månedsevalueringer 

• Bilder  

• Film 

• Barns skapende uttrykk 

• Ukentlig evaluering på base-møter 

• Alle fellesarrangementer evalueres  

 

4.0 Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Et godt samarbeid mellom barnehage og barnas hjem har stor betydning for 

barns, og foreldres trygghet i barnehagen. Vi ønsker at samarbeidet skal være 

preget av gjensidig tillit og respekt.  

4.1 Barnehagens informasjons- og samarbeids rutiner: 
- Det gjennomføres et informasjonsmøte for de som skal begynne i 

barnehagen for første gang på våren før oppstart.  

- Alle får sendt barnehagens informasjonshefte før oppstart. 

- Det gjennomføres startsamtale innen 1. uke.  

- Det er arrangeres 2 foreldremøter i løpet av barnehageåret. 1 på høsten, 

og 1 på våren. 

- Det er tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. 1 på 

høsten, og 1 på våren. Både barnehagen og foreldre kan be om flere ved 

behov.   
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- Alle får tilsendt månedsplan og ukeplan på mail med informasjon om 

tema, aktiviteter og praktiske ting 

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

- Hver base skriver «dagen i dag» med kort informasjon om stort og smått 

som har skjedd på basen.  

- Barnehagen oppfordrer alle foreldre til å komme på besøk og delta mer i 

barnas hverdag i barnehagen og på turer.   

- Barnehagen oppfordrer foreldre til å invitere barnehagen på besøk på 

arbeidsplasser. 

- Foreldre vil involveres gjennom at de får ulike praktiske oppdrag på alle 

foreldrearrangement i barnehagen.  

- Daglig dialog ved bringing og henting. Huskeregel☺ Alt som tas opp når 

barn er tilstede må være av en slik karakter at barna opplever det som 

positivt både å komme og bli hentet i barnehagen.  Denne regelen gjelder 

både for ansatte og for foreldre. Alle andre ting kan tas på telefon, på 

mail eller det kan gjennomføres en samtale/møte.   

 

4.2 Foreldreråd- og samarbeidsutvalg  

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme 

deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 

satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i 

foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 

ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens 

eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver 

av de andre gruppene. 
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Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet 

og samarbeidsutvalget. 

Rutiner rundt foreldreråd og samarbeidsutvalg i Workinnmarka barnehage: 

- Ved oppstart av nytt barnehageår innkalles det til foreldreråd. Fagleder 

og leder i barnehagens samarbeidsutvalg (SU) er ansvarlig. Da foretas det 

valg av representanter til SU.  

- SU består av 3 foreldrerepresentanter, en fra hver base. 3 representanter 

fra personalet og fagleder. Enhetsleder deltar etter ønske og/eller behov.  

- Det skal avholdes minimum 4 møter i året. 2. på høsten og 2 på våren. 

- Oppgaver SU tradisjonelt har tatt ansvar for: Godkjenning av barnehagens 

årsplan, 17. mai feiring, planlegging av dugnad, fastsette kostpenger, 

delta i planlegging av foreldremøter, m.m 

 

 

 

Samarbeidsutvalget i Workinnmarka barnehage 2016-17 

Navn:  e-post: 

Magnus Rikheim Engeseth, Alven  engeset.magnus@gmail.com  

Robin Theodorsen, Haugtussa Billshanklylegend@gmail.com 

Stian Sjåvik, Trollstua   stiansjavik@gmail.com  

Jens Erik Stokkan,  Jens.erik.stokkan@tromso.kommune.no  

Merete Ludvigsen Merete.ludvigsen@tromso.kommune.no  

Lisa Willumsen Lisa.willumsen@tromso.kommune.no  

Åshild Johannesen, fagleder  Ashild.johannesen@tromso.kommune.no  

 

  

mailto:engeset.magnus@gmail.com
mailto:Billshanklylegend@gmail.com
mailto:stiansjavik@gmail.com
mailto:Jens.erik.stokkan@tromso.kommune.no
mailto:Merete.ludvigsen@tromso.kommune.no
mailto:Lisa.willumsen@tromso.kommune.no
mailto:Ashild.johannesen@tromso.kommune.no
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Sang av ukjent opphav:  

Jeg gikk en tur på stien 

og søkte skogens ro. 

Da hørte jeg fra lien 

en gjøk som gol ko-ko. 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 
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5.0 Overganger 
Alle barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i alle overganger fra de 

starter i barnehagen til de begynner på skolen 

Når barnet begynner i 
barnehagen: 

Fra små-til storbase 
 

Fra barnehagen til 
skolen 
 

- Foreldremøte for nye 
barn tidlig på våren 
før oppstart. 

- I mars/april starter 
pre-tilvenning 1 gang 
i uken og fram til 
sommerferien. fokus 
på relasjonsbygging, 
rutiner og 
begynnende erfaring 
med det pedagogiske 
arbeidet på 
småbarnsbasen.  

- Rutiner tilpasses slik 
at barnet får tid og til 
å bli kjent, etablere 
relasjoner og knytte 
seg til personalet og 
andre barn.   

 

- Tilvenning til ny base 
starter i februar. En 
formiddag i uken er de 
barna som skal flyttes 
over til ny base på tur 
sammen med sin 
«nye» base. Til å 
begynne med har de 
kjent personal med 
seg. Etterhvert som 
barna blir kjent får de 
spontant og planlagt 
besøke den basen de 
skal flytte over til.  

- Det avholdes 
foreldremøte i løpet av 
juni der foreldre blir 
informert om det 
pedagogiske arbeidet 
og rutiner på 
«storbaser».  

 

- Ukentlig 
førskoleklubb. 
Fokus på språk, 
konsentrasjon, 
samarbeid, 
selvstendighet, 
og sosial og 
emosjonell 
kompetanse. 

- Fra januar er det 
førskoletreff på 
Workinnmarka 
skole ca hver 6. 
uke.  

- Enkeltbarn som 
starter på andre 
skoler blir fulgt 
av foreldre til 
førskoletreff 
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Sitat av Astrid Lindgren:  

«Den som leker som liten, får en rikdom 

inni seg. 

Som man øser av hele livet 

Man bygger opp en varm hyggelig verden 

inni seg, en verden som gir styrke om livet 

blir vanskelig 

Et sted man kan ty til i motgang og sorg» 
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6.0 Satsningsområde 2017-18 
Barnehageåret 2017-18 vil vi fortsett og videreutvikle vår satsning på barns 

språklige kompetanse. En føring som er lagt i Tromsø kommunes 

kvalitetsutviklingsplan.   

Vi viderefører også vårt fokus på fagområdet «kropp, bevegelse, mat og 

helse». Området er valgt videreført etter foreldres medvirkning.   

Nyere forskning viser at barns kunnskap om å håndtere og forstå egne og 

andres følelser er grunnleggende og viktig for å utvikle god psykisk helse. 

Dette vektlegges også i den nye kvalitetsutviklingsplanen. Dette vil vi koble på 

vår satsning på fagområdet kropp, bevegelse mat og helse. God helse handler 

både om fysisk og psykisk helse.  

6.2 kropp, bevegelse, mat og helse 
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra 

til at barna 

• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige 

bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt  

• blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og 

utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold  

• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 

koordinasjon og fysiske egenskaper  

• opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige 

utfordringer  

• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir 

kjent med egne følelser  

• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 

• får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra 

mat til måltid. 
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Personalet skal: 

• være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert 

kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring 

• bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og 

kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile 

• gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, 

sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor 

barnehageområdet 

• bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme 

over egen kropp og respekt for andres grenser 

• legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, 

deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna 

• kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og 

forebyggende tiltak som gjelder barn 

(RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN | 01.08.2017) 
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7.0 Årshjul med temaplan og tradisjoner 
Mnd: Tema: Tradisjoner Foreldresamarbeid 

August Trygghet 
Vennskap 
Tilhørighet 
Høst 

 
 
 

Startsamtaler 

September Trygghet 
Vennskap 
tilhørighet 
Høst 

 Foreldremøte  
Foreldresamtaler 
Valg av SU 

Oktober Solidaritet 
Inkluderende 
fellesskap 
 

26. oktober Forut 
27. fellessamling  

Solidaritetsaksjon  

November Mørketid 
 

23.Mørketidsfest/fellessamling  
Besøk av årets 1. klassinger 

Møte SU 
Foreldresamtaler  
 

Desember Advent  
Jul i verden 
 

13. Lucia 
21. Julebord/Nissefest 
22. fellessamling  

luciafeiring 

Januar Vinter 
Sola og lyset 
Film  
 

19. Soldag-markering 
15.-21.filmfestival 
26. fellessamling  

Møte SU,  

Februar Samisk kultur 
Mangfold 
Karneval  

29.1-09.2 samiske kulturuker 
6. Samefolkets dag  
22. Karneval/fellessamling 

Foreldremøte  

Mars Vinterlek/ 
påske 
 

12.-16 Vinterfestival  
22. Påskefrokost for foreldre 
23. fellessamling/påske 

Invitere foreldre med 
på tur 

April  
 
 

 
 

Overgang 
barnehage/skole 
samtaler 
påskefrokost 

Mai Demokrati 
Vår  
selvfølelse 

16. 17 maifeiring 
 

Foreldre samtaler 
dugnad/bruktmarked 

Juni  2. Fellessamling  
21. Sommerfest m avslutning 
for førskolebarna 

Sommerfest  
Møte SU- evaluere 
foreldresamarbeid  
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8.0 Viktige datoer å merke seg 
 

Fagdager for barnehageåret 2017-18 
• 05. oktober 

• 06. oktober  

• 20. november 

• 02. januar 

• 11. mai  

Barnehagen er stengt på alle fagdager.  

Frist for å melde barn inn på skolen og SFO er 1. Desember  

http://www.tromso.kommune.no/innmelding-i-skolen.4545823-121372.html  

 

http://www.tromso.kommune.no/innmelding-i-skolen.4545823-121372.html

