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Sjømannsbyen barnehage 
Sjømannsbyen barnehage åpnet 20. august 2007. Vi er en 

modellbarnehage med 5 baser som ligger fantastisk fint til på 

Mortensnes. Mortensnes skole og Langnes ungdomsskole er nærmeste 

naboer. Barnehagen tilhører Tromsøya Vest barnehageenhet.  

Barnehagen er delt inn i to fløyer med fellesområde i midten som 

benyttes av alle. Vi har et tett og god samarbeid mellom basene.  

Personalet jobber for at alle barna skal bli god kjent og trygg i 

barnehagen.  

 

Vi har et flott turområde rundt barnehagen som brukes aktivt. Vi er så 

heldig å ha Tromsømarka som nærmeste nabo og dette innbyr til 

allsidig lek og aktivitet i flott og varierende natur. 

I tillegg bruker vi fjæra på vestsiden av øya og på Kvaløysiden. Vår 

erfaring er at alle barn har glede av å komme ut i naturen og få oppleve 

denne. Vi håper vi kan gi alle barn gode naturopplevelser med lek og 

aktivitet.  

 

Barnehagens åpningstid er mandag – fredag 7.15-16.30 
 

 

VELKOMMEN TIL OSS I SJØMANNSBYEN BARNEHAGE. 

BURES BOAHTIN SJØMANNSBYEN MÁNÁIDGÁRDI. 
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Mortensnesveien 6, 9014 Tromsø 

Enhetsleder: Hilde Dahl Djupnes 

Telefon 930 61 122 

E-post: hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mortensnesveien 6, 9014 Tromsø 

Fagleder: Rita Rognli Theodorsen 

Telefon: 977 94 068 

E-post: rita.theodorsen@tromso.kommune.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gouvssahas, 

Olsgård, Workinnmarka, Templarheimen, 

Solneset og Sjømannsbyen barnehage. 

Basene: 

Kaptein:  

406 46 687 

Losen:  

406 46 703 

Matrosen:  

907 31 319 

Mearrànasti 

91152105 

 
 

mailto:hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
mailto:rita.theodorsen@tromso.kommune.no
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Samisk avdeling- Mearrànasti 
Mánáidgárddis lea sámi ossodat mii gálga ovddidit máná 

giellagelbbolašvuođa sámegielas, ja nannet mánáid sámi identitehta.  

Mearranástis lea sámegiella beaivválašgiella. Mánát galget oahppat 

sámi eallinvuogi birra, sihke sámi árbevirolaš bargguid ja kultuvrra 

birra. Ossodat čuovvu sámi jahkejuvlla mas leat gávcci áigodaga, ja 

čatná dán rámmaplána fágasurggiide.  

Mearranásti- ossodat deattuha dan ahte mánát galget oahppat sámi giela 

ja kultuvrra beaivválaš árgabeaivvis. Mii bargat sámi eallin vuogi 

mielde ja sámi kultuvrrain. Min ulbmil lea ahte mánát galget nannet 

iežaset sámi iešdovddu ja identitehta.   

Barnehagen har en samisk avdeling som skal fremme barns samiske 

språkkompetanse, og styrke den samiske identiteten.  

Mearranásti har samisk som det daglige språket. Barna skal lære om 

samiske levemåter, både tradisjonelle og om samisk kultur. Avdelingen 

følger samisk årshjul som er delt i de åtte årstider, og knytter dette opp 

mot rammeplanens fagområder.  

Mearranásti- avdelingen har som mål at barna skal lære samisk språk og 

kultur, og bruke dette i hverdagen. Vi verdsetter samisk levesett, og 

samisk kultur. Vårt mål er at barna skal styrke sin samiske selvfølelse 

og identitet.  
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Pedagogisk plattform 
” Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de 

kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for pedagogisk 

virksomhet” (Lillemyr og Søbstad, 1993) 

I Sjømannsbyen barnehage skal alle barn bli tatt på alvor. Alle barn skal 

bli møtt ut fra den enkeltes individuelle behov. Barndommen har egen 

verdi og vi mener at en av barnehagens viktigste oppgaver er å ivareta 

og verne om barndomstiden.  

I Sjømannsbyen skal alle barn oppleve mestring, trygghet og 

tilhørighet, lek, glede og humor i barnehagehverdagen. Voksne skal 

være positive rollemodeller og støtte barna i deres utvikling og læring.  
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Barnehagen styringsdokumenter og planverk 
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Barnehagens verdigrunnlag og visjon. 
Barnehagelovens § 1 – formålsparagrafen, enhetens visjon «Sammen 

for mangfold og muligheter» og Tromsø kommunes visjon «Sammen 

for et varmt og livskraftig Tromsø», er styrende for det pedagogiske 

arbeidet i Sjømannsbyen barnehage.  

Hovedmålet vårt er å skape et godt oppvekst og læringsmiljø hvor alle 

barn opplever læring, mestring, tilhørighet og glede. Alle barn, uansett 

kjønn, alder, funksjonsnivå, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn skal bli 

sett, anerkjent og respektert. 

 

Sjømannsbyen barnehage skal være en barnehage der alle er 

velkommen.  

Dette gjelder barn, foreldre/foresatte, ansatte, besøkende og vikarer. 

  

 

FNs Barnerettighetserklæring 

til norsk v/André Bjerke 
 

La meg vokse som jeg er, 

og prøv å forstå hvorfor 

jeg vil vokse som meg selv. 

Ikke som mamma 

ønsker jeg skal være,  

eller som pappa 

håper jeg skal være, 

eller som læreren min 

Synes jeg skal være. 

Kjære, prøv å forstå, 

og hjelp meg å vokse 

nettopp som meg selv! 
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T  

Mangfold og inkludering 

«Mennesker vil realisere seg selv bare når de er medskaper i sin 

tilværelse» (Paolo Freire) 

Barnehagen skal fremme demokrati og skape en arene der alle får 

anledning til å bli hørt, sett og får delta. Gjennom å delta i barnehagens 

felleskap får barnet mulighet til å utvikle forståelse for demokratiske 

prosesser. 

Alle barn skal uavhengig av alder, funksjonsnivå og etnisitet oppleve 

likeverd, respekt, anerkjennelse, vennskap, inkludering, felleskap og 

læring.  

Dette skjer i det daglige samspillet med andre barn og med voksne i 

barnehagen.  
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Danning gjennom lek, læring og omsorg. 
Barnehagen sin egenart og tradisjoner skal ivaretas, og anerkjennelse av 

barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjon. Det er en 

helhetlig og integrert tilnærming som karakteriserer barnehagens 

virksomhet.  

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i 

lek, læring og i daglivets aktiviteter en forutsetning for barnets danning. 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle 

sine evner til å reflektere over egne væremåter, handlinger og 

egenverdi. Noe av det viktigste i danningsprosessen er å gi barna god 

selvfølelse. Lære dem å forstå seg selv og andre.  

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen 

hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med egne følelser og 

tanker. 

Vi skal legge til rette for meningsfulle opplevelser og støtte barnas 

identitetsutvikling og positive selvfølelse.  
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Barns medvirkning 
Alle barn rett til å uttrykke egne meninger og til å medvirke i egen 

hverdag.  

«Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette 

for og oppmuntre til at barn få gitt utrykk for sitt syn å barnehagens 

virksomhet. Jf. Barnehageloven §1 og 3. Grunnloven §104 og FNs 

barnekonvensjon art 12 nr. 1». (RP 2017) 

Vi jobber kontinuerlig for å sikre en pedagogisk praksis som skal 

ivaretar barns rett til medvirkning i egen hverdag.   

Barna er aktiv deltager i barnehagens arbeid gjennom planlegging og 

evaluering av barnehagehverdagen og barnehagens ulike aktiviteter.  

Deres medvirkning skal synliggjøres i hverdagen, i barnehagens planer 

og i dokumentasjon. 

Det er ikke alltid vi kan innfri ønskene, men barnet skal da alltid få en 

forklarlig på hvorfor man ikke kan innfri alle ønsker.  Dette skal gjøres 

med respekt og anerkjennelse for barnet. 

Barn skal kunne si i fra, de skal kunne ta egne valg, de skal føle seg 

betydningsfulle og at de blir tatt på alvor. 

 

 

 

 



13 
 

Forebygging av mobbing 
Tromsø kommune har nedfelt nulltoleranse for mobbing i sin politiske 

plattform. Kommunen har utarbeidet Strategiplan mot mobbing.  

Ut fra denne har barnehagen laget egen handlingsplan for å forebygge 

og forhindre mobbing i barnehagen. Denne inneholder tiltak som skal 

iverksettes dersom mobbing oppdages og er i tråd med Tromsø 

kommunes strategiplan mot mobbing.   

 

Barna i Sjømannsbyen barnehage skal oppleve trygghet og inkludering 

når de er i barnehagen, der de voksne er anerkjennende og lydhøre. 

Personalet i barnehagen skal være aktiv tilstede i lek og samvær med 

barna, ha kompetanse på lek, observere «ta grep», og sette i gang tiltak 

på et tidlig tidspunkt for å skape trygghet, felleskap og vennskap.   

  
 

 

 

 

  Her er jeg! 

Jeg er den jeg er. 

Ja, bare jeg er jeg!" 
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Sosial kompetanse 
«Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i 

ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i 

samspill med hverandre og voksne.» (RP) 

Sosial kompetanse er ikke noe vi er født med. Sosial kompetanse 

utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser med andre og 

er en kontinuerlig prosess i barnehagehverdagen.  

I Sjømannsbyen barnehage skal alle barn få mulighet til å oppleve glede 

av å være i sammen med andre barn og voksne, oppleve utvikling og 

utfordringer i trygge omgivelser, danne vennskap og være i et positivt 

samspill med andre barn. Vi jobber aktivt for å skape et inkluderende 

miljø for alle.  

 

Den sosiale utviklingen skjer blant annet i lek, i samspillet mellom barn 

og voksne, i samspillet med andre barn, rutinesituasjoner og i 

voksenstyrte aktiviteter.  

I disse situasjonene utvikler barnet empati, åpenhet, selvhevdelse og 

sosiale handlingsmåter som deling, inkludering og forståelse for andres 

synspunkter.  

I Sjømannsbyen barnehage har vi fokus på voksenrollen og dens 

betydning for barnets utvikling. Anerkjennende og støttende voksne er 

nødvendig for at barn skal få mulighet til å utvikle gode sosiale 

ferdigheter. Voksne skal være aktive og tydelige. Skape et varmt og 

inkluderende sosialt miljø der barn opplever trygghet og respekt for seg 

selv og for hverandre.  
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Lek, læring, omsorg 
 

 
 

  

LEK

•Gjennom lek øker barnets sosiale kompetanse. 
De lærer å utrykke seg, bearbeider opplevelser, 
bruker sine ressurser, gir utrykk for sine 
følselser og får erfaringer i sosiale spillergler. 

•I Sjømannsbyen barnehage skal vi legge til rette 
lekemiljøet slik at lekens egnart blir ivaretatt. Gi 
tid og rom for lek, være støttende og 
oppuntrende, aktiv deltager ved behov, veilede, 
ivareta sikkerhet, være engasjert i barnas lek. 

LÆRING

•For barn i førskolealder skjer læring i det 
daglige samspillet. I barnehagen skal vi 
møte barnas vitebegjær og lærelyst på en 
åpen og utforskende måte. Barnas 
interesser og spørsmål skal danne 
grunnlaget for læringsprosessene og 
temaarbeidet i barnehagen og danner 
grunnlaget for barnehagens læringsmiljø 

OMSORG

•I Sjømannsabyen barnehage skal alle barn bli 
møtt av omsorgsfulle voksne. Voksne skal gi 
trygghet gjennom forutsigbarhet og 
tilstedeværelse. Vi skal være oppmerksom, 
lydhør og til stede der barna er. Vi skal jobbe 
for å skape et miljø som gjør barn aktive, 
medansvarlig og deltagende i egen og andres 
hverdag.
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 Klubber 
Barnehagen har klubb en gang i uken. I tillegg har førskoleklubben 

egen klubb ukentlig.  

Klubbene organiseres på tvers av alle basene.  

På klubb møter barna hverandre på tvers av basenn de tilhører og vi ser 

at dette skaper gode relasjoner mellom barn og voksne.  

 

Klubbene planlegges i lag med barna. Det er deres interesse og stemme 

som skal høres i klubben. De yngste barna bruker stort sett barnehagens 

inne og uteområde i den første tiden. For dem er de dette nye stort nok 

eventyr.   
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Beredskap og sikkerhet.  
Barnehagen har gode rutiner som ivaretar barns sikkerhet, helse og 

miljø. Disse omhandler blant annet brannvern, hygiene, ulykker, 

renhold og smitte .  

Barnehagen har risikog-og sikkerhetsanalyser for barnehagens 

aktiviteter. Disse gjennomgås årlig i lag med personalet.  

Det gjennomføres gjevnlige brannøvelser i barnehagen.  

 

Alle i personalet har opplæring i førstehjelp. I tilegg gjennomfører 

personalet årlig Sikkerhetrommet som er et nettbasert 

sikkerhetprogram.  

I Tromsø kommune har alle ansatte gjennomført nettbasert opplæring or 

å avdekke og forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn.   
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Barnehage – skole 
I samarbeid med skolen legger barnehagen til rette for en god overgang 

til SFO og skole. Dette skjer i nært samarbeid med hjemmet.  

Tromsø kommune har egnen rutine for overgang til skole som 

barnehagen følger. Denne skal sikre at alle barn og unge som vokser opp 

i Tromsø kommune skal oppleve kontinuitet, sammenheng og 

forutsigbarhet i opplæringsløpet.  

 

Vi har ukentlig førskoleklubb der fokus er sosial og faglig kompetanse. 

Barna får innføring i grunnleggende skoleferdigheter som turtaking, 

rekke opp hånde, blyantgrep, alfabetet, rim og regler.  

Vi jobber i tillegg med selvstendighet med tanke på påkledning og toalett. 

Dette er viktig å ha på plass før man begynner på skolen.  

 

Før skolestart har vi barnesamtaler med alle førskolebarna.  

I disse samtalene kommer det frem hvilken forventning de har til skolen, 

hva de gleder og gruer seg til. I tillegg får barna fortelle med egne ord 

hva de vil at skolen skal vite om dem. 

For flerspråklige barn lager vi egen språkmappe som sendes i god til 

skolen.  
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Ny i barnehagen 

Den første tiden i barnehagen har barnet en fast tilknytningsperson å 

forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet, og etablere 

tilknytning mellom barnet, foresatte og personalet. Tilknytningsperson 

er med på skape et trygt grunnlag for barnet og for foresatte den første 

tiden.   

Barnehagen bruker trygghetssirkelen som en modell for se barnets 

behov innenfra og forstå barnets signaler. Moderne 

tilknytningspsykologi handler om å se barnet innenfra. Det handler om 

barns sosiale og emosjonelle utvikling, stressregulering, psykologisk 

immunforsvar og psykisk og fysisk helse. I trygghetssirkelen er 

tilknytningspersonens hovedoppgave å være en trygg base for barnets 

utforskning, lek og læring og ta imot barnet når det har behov for trøst 

og omsorg. 

Barnehagen har faste besøksdager om våren for alle nye barn som skal 

begynne i barnehagen.  

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1qu_tI_TAhWG8RQKHbg4CvIQjRwIBw&url=http://bruget.barnehage.lorenskog.no/index.php?artID%3D274%26pageID%3D1&psig=AFQjCNHxHRgw0yXNPmEkFCCWerVVbcFqUQ&ust=1491553555908588
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Fokusområde 

Pedagogisk relasjonskompetansen 

Barnehagen skal til enhver tid ha fokus på personalets pedagogisk 

relasjonskompetansen. Personalet skal ha kompetanse til å reflektere 

over eget samspill med barn både som enkeltindivid og i grupper. 

Det er den voksnes ansvar å sikre god relasjon med barnet. Vi bruker 

ICDP veiledning som et verktøy for å utvikle egen 

relasjonskompetansen og øke bevissthet rundt barns sosial og 

emosjonelle utvikling. ICDP (International Child 

Development Program), er et enkelt, helsefremmende og forebyggende 

program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og 

unge. Det har sin som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et 

barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og den mest 

virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile 

omsorgsnettverk. 

ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og 

professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er 

anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. 

ICDP bygger på 8 tema for god samspill. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1-jqqLjVAhXIKVAKHXxGDlsQjRwIBw&url=http://bestill.bufdir.no/pub/familievern/foreldreveiledning/8-tema-for-godt-samspill/8-tema-for-godt-samspill--plakat-a4-nynorsk&psig=AFQjCNFFrHYgQdK6G26FOHaOkeM48DoU7A&ust=1501755251453722
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Språk. 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både 

den verbale og nonverbale kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt 

muntlig språk.  

Å lære seg et godt språk er av stor betydning for barnas trivsel og følelse av 

mestring i løpet av hverdagen. God språklig kompetanse gjør at barna har 

gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og 

læring. Å forstå det som blir sagt, og kunne gi utrykk for egne tanker, følelser 

og meninger er viktig for å kunne samhandle med andre og ha medinnflytelse.  

 

Sjømannsbyen barnehage skal legge til rette for et godt språkstimulerende 

miljø for alle barn. Barnehagen er med i Språkløype for å øke kompetansen i 

barnehagen. I tillegg skal vi bruke «Språk i barnehagen – mye mer enn bare 

prat» fra Utdanningsdirektorate.   

 

Barnehagen samarbeider med Tromsø Bibliotek. Vi har blant annet et eget 

gangbibliotek der foresatte kan låne bøker.  

 

 

Antonin Artaud: «Jeg har lært meg ordene, de har vist meg tingene» 
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Lek 

Leken i barnehagen har en egenverdi. Leken har mange uttrykksformer, 

og er en livs og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom.  I 

leken oppstår vennskap på tvers av alder, språk og kulturell bakgrunn.  

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns 

oppvekstmiljø og i samfunnet generelt.  I leken overføres også 

barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. 

 

Det å delta i lek og oppleve vennskap legger grunnlaget for barns 

trivsel, sosial kompetanse og emosjonell utvikling. Noe som igjen har 

betydning for barns læring.  

I Sjømannsbyen barnehage skal vi legge til rette for varierende lek som 

gir mulighet for gode opplevelser, læring og utvikling. Personalet skal 

støtte, inspirerer og oppmuntre barna i lek. Vi skal gi tid og rom for lek.  
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Kvalitet, Kompetanse,  
Personalet planlegger aktiviteter, gjennomfører, dokumenterer og 

vurderer/evaluerer. Dette skjer spontant i hverdagen og formelt på 

basemøter, personalmøter, gruppemøter og i lederteam.   

Evaluering og vurdering av barnehagehverdagen er viktig for å 

kvalitetssikre den jobben vi gjør.  

For å sikre god kvalitet og heve kompetansen i barnehagen har vi 

jevnlig: 

 

 Medarbeiderundersøkelser 

 Brukerundersøkelser 

 Medarbeidersamtaler 

 Alle ansatte tar Sikkerhetsrommet hvert år 

 RVTS kurs (vold og seksuelle overgrep) 

 Risikoanalyser 

 Førstehjelpskurs 

 Kurs 

 Veiledning 

 

I Sjømannsbyen barnehage bruker vi praksisfortellinger for å reflektere 

over egen praksis. Praksisfortellinger er en viktig metode for å øke 

bevissthet rundt egen praksis og heve kvaliteten i barnehagen.  
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Fagområdene i Rammeplan. 
Kommunikasjon, språk og tekst: 

Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse og 

språkkompetanse. Barna skal bruke språket til å skape relasjoner og 

delta i lek. De skal få erfaring og kunnskap til å kunne utrykke sine 

følelser og sine ønsker. Vi skal legge til rette for variert ordforråd og 

videreutvikle begrepsforståelsen. Og vi skal ha et variert og rikt 

språkmiljø. Dette skal skje i den daglig samhandling, i samlingsstunder, 

høytlesning, fortellinger, samtaler og sang. Vi har organiserte 

lesegrupper for alle barn.  

 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

Vi skal legge til rette for at barn skal få en positiv selvoppfattelse 

gjennom kroppslig mestring. De skal få allsidig bevegelsesopplevelser 

ute og inne. De skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse, 

grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Vi skal 

være med på å gi gode opplevelser med friluftsliv til ulike årstider. 

Barna skal få medvirke i måltidsaktiviteter. Vi skal motivere til å smake 

på mat og bidra til at de får en forståelse for hva som er sunn mat.  

 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å oppleve kunst og kultur. 

Barna skal få utrykke seg estetisk med hjelp av ulike materialer. Barna 

skal få styrket sin kulturelle identitet og sitt personlige uttrykk. Vi skal 

bruke naturen rundt oss for å finne ulike materialer, besøke museum og 

kunstutstillinger.  

Gjennom de estetiske fagene skal barn få et mangfold av muligheter til 
sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning 

og kommunikasjon.  

 

Natur, miljø og teknologi: 

Barn skal oppleve gleden av å ferdes i naturen. Vi skal legge til rette for 

mangfoldig og allsidige naturopplevelser. Barn skal få utforske ulike 

naturvitenskapelige fenomener og gjøre erfaringer med bruk av 

redskaper og teknologi. De skal bli kjent med og få en forståelse for 
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planter og dyr, landskap, årstider og vær. For oss her nord er det viktig 

at barn opplever gleden over mørketid og midnatt sol. Barn skal også få 

en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.  

 

Antall, rom og form: 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får utforske matematikk i 

hverdagen. Vi skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og 

motivasjon for problemløsning. Vi skal undre oss i lag med barna over 

matematiske sammenheng, utvikle grunnleggende matematiske 

begreper. Barna skal leke og eksperimentere med tall, telling, mengde 

og form.  

 

Etikk, religion og filosofi: 

Barn skal få erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det 

gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. 

Gjennom dette fagområdet skal barn tilegne seg grunnleggende normer 

og verdier. Barna skal få kjennskap til ulike tradisjoner, verdier og 

høytider.  

 

 Nærmiljø og samfunn: 

Vi skal bidra til at barn får utvikle tillit til egen deltagelse i og 

påvirkning av fellesskapet. Få erfare at alle mennesker, uansett alder og 

forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens felleskap. Barnehagen 

skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning 

og skal ha kjennskap til deler av den samiske kulturen og hverdagslivet. 
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Kvalitetsutviklingsplan 

For å sikre kvalitet i barnehagene har Tromsø kommune utarbeidet 

Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø kommune. Planen 

setter tydelige mål og retning for barnehagene og skal være et 

arbeidsredskap for ansatte.  

Tromsø kommunes utviklingsmål for sine barnehager frem mot 2020 

er:  

«Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg, lek og 

danning får utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse 

og interesse for utforskning og undring. Barnehagen skal fremme god 

helsemessig utvikling til alle barn» 

Planen har fire grunnpilarer den bygger på. Disse er Pedagogisk ledelse, 

Pedagogisk relasjonskompetansen, omsorg, og læringsmiljø og 

mangfold og muligheter. Barnehagen har ut fra overordnet plan laget 

lokal kvalitetsplan. 

 

 

Kvalitetsplan for Sjømannsbyen barnehage. 
 

 

 

 

 

 

Sammen for en framtidsrettet 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 utforskning og undring. Barnehagen skal gjennom 

fremme god helsemessig utvikling for alle barn.   

Pedagogisk 

ledelse  

 

Omsorg- og 

Læringsmiljø 

Mangfold og 

inkludering 

Pedagogisk 

relasjons-

kompetanse 

Barnehagebasert kompetanseutvikling 
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Mål:  Tiltak: 

Bevisstgjøring og utvikling av 

voksenrollen.  

Øke voksnes bevissthet for barns 

medvirkning.  

Bevist egen 

relasjonskompetansen. 

 ICDP veiledning til alle i 

barnehagen. 

 Tema på personalmøter og 

fagdager.  

 Systematisk fokus og 

refleksjon på barns 

medvirkning i 

barnehagehverdagen.  

 

Alle barn skal oppleve vennskap 

og inkludering. 

 

Øke personalets kompetanse i 

forhold til barns trivsel og 

vennskap 

 
 

 Bruke barnehagens årshjul 

som fremmer sosial 

kompetanse.   

 Legge til rette for lek og 

aktivitet som inkluderer og 

ivaretar alle.  

 Synliggjøre barnehagens 

ulike nasjonaliteter. Lære 

enkle ord, bøker og 

musikk.  

 Mobbeforebyggende tiltak. 

- Handlingsplan mot 

mobbing 

- Barns trivsel – voksnes 

ansvar. 

Alle barn i barnehagen skal delta 

i et rikt og variert språkmiljø.  

 

IKT brukes som en del av dette 

arbeidet.  

 

Tett og godt foreldresamarbeid 

for å sikre godt språkmiljø.  

 Språkløype 

 Kompetanse heving i 

personalgruppen. Bruke 

materiell fra språkløype.no 

og materiell fra 

utdanningsdirektorate. 

 Synliggjøre barnehagens 

språklige og kulturelle 

mangfold 

 Samtaler i lek 
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 Bruke rim og regler 

 Leke med språk og sang 

  Lesestunder /lesegrupper 

 Oppmuntre til å lytte 

 Bruk av digitale verktøy 

Øke kompetanse i bruk av IKT 

blant personalet. 

 

Bruke IKT aktivt i lag med barn. 

 

- IPad 

- Kamera 

- Pc 

 IKT verktøy som tema på 

personalmøter. 

 Bruks aktivt i 

dokumentasjon, 

språkarbeid og 

realfagsarbeid.  

 Lage QR kode. 

 Kurs av ansatte 

 Animasjonsfilm 

 Tipsliste for Apper til IPad. 

Lek  Allsidig lek og aktivitet 

 Lekegrupper 

 Tid og rom for lek. 

 Barna skal bli kjent med 

tradisjonelle sangleker.  
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Planlegging, Dokumentasjon, Vurdering 
Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for barnehagen som er basert 

på føringer fra lov om barnehage og Rammeplan. Årsplans innhold er 

laget i samarbeid med foreldre og godkjent i samarbeidsutvalget.  

Tromsøya Vest barnehager har egen virksomhetsplan som gir føringer 

for barnehagens innhold. Den er et grunnlagsdokument som forteller 

om det pedagogiskes grunnsynet, målsetningene, rammene og 

forutsetninger.  

 

Å sikre god dokumentasjon er en viktig del av vår hverdag for å sikre 

god kvalitet og kompetanse. Vi bruker dokumentasjon som grunnlag for 

evaluering av egen praksis, som informasjon til dere foreldre og som et 

pedagogisk verktøy for det videre arbeidet i barnehagen.  

Gjennom «dagen i dag» tavlen, bilder fra hverdagen i barnehagen, 

utstillinger av barnas arbeid, månedsplaner, ukeplaner og 

månedsdokumentasjon synliggjør vi hverdagen i barnehagen. 

I tillegg bruker vi ledermøter, basemøter og personalmøter til 

evaluering av praksis.  

 

I alt dokumentasjon skal barnehagen ha et felles etisk perspektiv og 

følge etiske retningslinjer for bildebruk.  
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Foreldresamarbeid 
«Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode 

utviklings og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse med 

hjemmet» (RP)  

I Sjømannsbyen barnehage har vi to faste foreldre møter. Ett om høsten 

og ett om våren. I tillegg avholdes det to faste foreldresamtaler i året.   

Det viktigst samarbeidet skjer i den daglige kontakt mellom foreldre og 

personalet. 

I de daglige hente og bringesituasjoner har man mulighet til å få gitt 

gjensidige beskjeder og skape et godt samarbeid mellom barnehagen og 

hjemmet. 

 

Barnehagen har et samarbeidsutvalg med en foreldrerepresentant fra 

hver base. Su er et kontaktorgan mellom barnehagen og foreldre og skal 

være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ for foreldre 

og ansatte. Su velges av foreldrerådet og skal være med å fastsette 

årsplan.  

 

Barnehagen har et foreldreråd. Her kan foreldrene møtes for å ta opp 

saker utenom foreldremøter. 
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Kosthold 
Det serveres tre faste måltider i barnehagen, frokost, lunsj og frukt. 

Til frokost har barna med seg egen matpakke. Lunsj og frukt lages i 

barnehagen.  

Vi oppfordrer alle til å ha en sunn og god matpakke med, helst uten 

yoghurt og søtt pålegg. Ta gjerne med ekstra frukt og grønnsaker. 

Personalet lager varm mat en gang i uken. 

Til jul har vi julebord for alle barna. Barna planlegger selv julebordet og 

er med på forberedelsene. Før påske inviterer basene til påskefrokost for 

foreldre og barn.  

 

 

 
 

 

Bursdagsfeiring i barnehagen 
Barnehagen leies gratis ut til bursdagsfeiring. Bursdagsinvitasjoner bør 

ikke deles ut i barnehagen. Vi ønsker at dere inviterer hele klubben 

barnet er med i, aldergruppe eller basen.  

Barnehagen ordner krone, flagg og sang til bursdagsbarnet. 

Bursdagsbarnet får velge aktivitet. Vi lager fruktfat, yoghurt is, 

smoothie ol.  
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Våre tradisjoner 
 

Måned Aktivitet 

Januar Solfest 

Februar Karneval 

Samefolkets dag 

Mars 

April 

Vinteraktivitetsuke 

Påskefrokost for foreldre/foresatte 

Foreldresamtaler 

Mai 17. Mai 

Brannvern 

Det er vår. Vi planter ute og inne 

Avslutning for førskoleklubben med foreldre/ 

foresatte.  

Juni Tur til fjæra, skog og mark. 

Vi rydder og ordner i barnehagen. 

Sommerfest og dugnad 

Juli Sommerbarnehage 

August Oppstart med nye barn, 

September Tilvenning, oppstart med klubb for de eldste. 

Foreldremøte. 

Oktober Nasjonal brannvernuke 

Foreldresamtaler 

November Mørketidsfest 

Desember Lucia, Adventsamling, 

Nissefest og Julebord. 

Foreldretreff m/gløgg og pepperkaker. 
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Planleggingsdager 2017-2019 
 

2017: 

5 og 6 oktober 

20. november 

 

2018: 

2. januar 

11. mai 

4 og 5 oktober 

19. november 

 

2019: 

2. januar 

31. mai.  
 

 

Nyttige lenker 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan 

http://www.tromso.kommune.no/skoleruta-for-de-neste-to-aarene-er-

klar.5934131-110070.html 

http://verktoykasse.tromsoskolen.no/ 

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

https://www.sikkerhetsrommet.no/ 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-

maltider-kosthold 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
http://www.tromso.kommune.no/skoleruta-for-de-neste-to-aarene-er-klar.5934131-110070.html
http://www.tromso.kommune.no/skoleruta-for-de-neste-to-aarene-er-klar.5934131-110070.html
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
https://www.sikkerhetsrommet.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold

