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1. Barnehagens egenart 

 

Trudvang kommunale barnehage er en helt ny arkitekttegnet barnehage som ligger like ved 

lysløypa og Langvannet på Gimle. Vi er i nær tilknytning til skogen, Lillevannet, Langvannet 

og Botanisk hage som gir oss et variert turområde.  

 

Trudvang er en forsterket barnehage, med to aldersinndelte baser som til sammen rommer 

30 barn, der inntil 12 plasser er forbeholdt barn med ulike sammensatte 

funksjonsnedsettelser.  

 

Barnehagehverdagen preges av omsorg, humor, likeverd, lek og læring. Barnehagen har et 

inkluderende felleskap der alle får mulighet til å delta, utforske, oppleve tilhørighet og 

vennskap. Gjennom bruk av bla. alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) og arbeid 

med barns medvirkning sikrer vi at alle barn i vår barnehage får ta del i en aktiv og 

innholdsrik hverdag.  
 

Trudvang barnehage er en av fire barnehager i enheten Sør-Tromsøya barnehager. De øvrige 

er Sommereng, Sorgenfri, og Bymyra. Barnehagene har en felles enhetsleder og samarbeider 

tett for å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet.  

 

1.1 Åpningstid: 

Mandag – fredag 7.30-16.30 
  

Se vedtektene for Tromsø kommunes barnehager på:  
 
http://www.tromso.kommune.no/planer-og-vedtekter.5855905-377475.html 

 

1.2 Fagdager:  

Barnehagen følger Tromsø kommunes skolerute. Vi har fem fagdager i året, og holder 
stengte: 5. oktober, 6. oktober, 20.november, 2. januar og 11.mai.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tromso.kommune.no/planer-og-vedtekter.5855905-377475.html
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1.3 Våre ansatte og baser 
 

Våre ansatte består av fagleder, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeider, 

assistenter, spesialpedagoger, vernepleier, og fagarbeidere.  

 

 

1.4 Barnehagens styringsverktøy 
 

Barnehagen styres av Lov om barnehager med forskriftene om Rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver. Vi bygger vår virksomhet på barnehagens samfunnsmandat og 

innholdet er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har 

sluttet seg til. Barnehageloven beskriver barnehagens formål og danner grunnlaget for 

arbeidet i barnehagen.  

Fagleder 

Gimlevegen 62b 

9019 Tromsø 

 

 

Maria Theresa Paulsen 

maria.theresa.paulsen@tromso.kommune.no 

 

Tlf: 954 23 706 

Himmelberget 

0-3 år 

 

Tlf: 474 53 393 

Pedagogisk leder Annika Pettersen 

annika.pettersen@tromso.kommune.no 

 

Assistent  Hilde Johnsen 

Fagarbeider Leikny Edvardsen 

Midgard 

 

3-6år 

 

Tlf: 481 94 5 72 

Pedagogisk leder Karina Hagen 

karina.hagen@tromso.kommune.no 

Assistent Rita Pedersen 

Fagarbeider Anne Berit Moldenæs 

Spesialpedagog Anita Holmen 

Vernepleier Anne Karin Olsen 

Spesialpedagog Anne Birgitte Jensen 

Spesialpedagog Jaana Salamonsen 

Fagarbeider Tove-Lise 

Kjøkkenassistent Reidun Skoglund 

Enhetsleder 

Langnesvn. 7 

9012 Tromsø 

 

Konstituert til 1.1.18 

 

Karine D. Iversen tlf: 95 46 20 39 

 karine.iversen@tromso.kommune.no  

mailto:maria.theresa.paulsen@tromso.kommune.no
mailto:annika.pettersen@tromso.kommune.no
mailto:karina.hagen@tromso.kommune.no
mailto:karine.iversen@tromso.kommune.no
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1.5 Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra 

støtte 

Barnehagen tilpasser det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 

også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen 

sørger for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller 

fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 

tilbud (Rammeplanen, 2017). 

Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens 

innhold formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og 

forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig 

innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk - over kortere eller 

lengre perioder - med å inkludere barnet i et meningsfullt fellesskap. 

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 

tilbudet, opplyser barnehagen foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om 

barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

Barnehagen sørger for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i 

barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet (ibid). 

                                                                                     

1.6 Når barnet begynner i barnehagen 

 

I forkant av oppstart tar fagleder kontakt med foresatte. I samarbeid med foreldrene settes 

dato for oppstart og tilvenning. Foresatte vil motta et brev fra barnehagen der det står litt 

om rutiner, oppstarten og basen som barnet skal begynne på. Foresatte må fylle ut et 

skjema der barnehagen innhenter kontaktinformasjon til foresatte og fastlege.  Hvem kan 

hente barnet utenom foresatte, bruk at bilder og transport må også beskrives i skjemaet.  

 

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte legge til rette for at barnet skal få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen tilpasser rutiner og organisere tid og rom slik at barnet 

får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når 

barnet begynner i barnehagen, sørger personalet for tett oppfølging den første tiden for å 

skape tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  

 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling   
(Rammeplan, 2017).  



 
 

 6 

2. Fokusområde Sør – Tromsøya barnehager 

2.1 Barns trivsel – voksnes ansvar 
 

I vår enhet er «Barns trivsel – voksnes ansvar» hoved-overskrift for vårt arbeid. Det gir en 

viktig påminnelse om vår sentrale oppgave som voksne i å skape et godt oppvekstmiljø for 

alle barna i barnehagen. Alle barna skal trives hver dag. De skal ha det godt, finne venner, 

føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst når de trenger det og støtte 

til å mestre utfordringer. Vi skal gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig 

arena hvor alle føler seg verdsatt. Vi skal sikre god informasjon til foreldre/foresatte om 

hvordan barnet deres trives og utvikler seg i barnehagen. 

 

Alle ansatte har tatt kurset «vold og seksuelle overgrep mot barn». Mer informasjon om 

kurset i linken under. Pedagogene har i tillegg blitt kurset i «den dialogiske barnesamtalen».  

 

Link til nettsiden:  

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

 

2.2 Felles for Sør-Tromsøya barnehager 
 

Tromsø kommune har i sin politiske plattform nedfelt nulltoleranse mot mobbing og har 

utarbeidet en strategiplan og en digital verktøykasse som et viktig redskap for barnehager og 

skoler. Alle barnehager i Tromsø kommune skal ha et miljø som er preget av respekt, 

åpenhet, vennskap og fellesskap. 

 

Barnehagen skal være et godt oppvekstmiljø for alle barn, en romslig arena der alle skal føle 

seg verdsatt og hvor forskjeller og mangfold blir sett på som en berikelse. Vi har 

nulltoleranse mot mobbing, men vet at det kan forekomme også blant barnehagebarn. Vi vil 

unngå å betegne små barn som mobbere og bruker fortrinnsvis betegnelsene inkludering, 

ekskludering og krenking. Vi har fokus på lek som en viktig arena for å fremme sosial 

kompetanse, empati og fellesskap, og er opptatt av et godt leke- og læringsmiljø.  

 

 

 

Link til nettsiden: http://verktoykasse.tromsoskolen.no/  

2.3 Trudvangs lokale plan 
 

I tilknytning til den kommunale planen så har Sør-Tromsøya barnehager laget en lokal 

handlingsplan for sosial kompetanse, der vi har fokus på lokale mål, tydelig ansvarsforhold 

og konkrete tiltak for å skape mestring, glede og et sosialt felleskap. Planen er et viktig 

hjelpemiddel i forebyggingsarbeidet. Det er helt sentralt med et godt foreldresamarbeid for 

å sikre barnas totale opplevelse av tilhørighet, respekt, åpenhet og vennskap.   

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
http://verktoykasse.tromsoskolen.no/
http://issuu.com/karlstroem/docs/trokom_stratplanmobbing_7aug?e=11445325/8866470
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  Årshjul for å fremme sosial kompetanse og sikre et godt lærings- og omsorgsmiljø 
 

Måned  Tema  Aktiviteter Ansvarlig 

August Tilvenning – fokus på 
trygghet, rutiner, 
vennskap og inkludering 

▪ Vi lager vennelov 

▪ Temasamlinger 

▪ Tilrettelegging av  

gode lekearenaer 

▪ Fokus på sosial  

Kompetanse 

▪ Bli kjent med 

nærområdet 

Ped.leder 
 
Personalet  
 

September Foreldrerådsmøte/ 
høsttreff 
 
 
Foreldremøte 
 
Manifest mot mobbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temauke brann 
 
 
 
 
 
 
 
Oppstart førskolegruppe 
 

▪ Opprette 

samarbeidsutvalg 

 

▪ Informasjon om 

barnehagen 

▪ Tema: Inkludering og 

forebygging av mobbing, 

lek og læringsmiljø 

 
 

▪ Sjekkliste lek- og 

læringsmiljø 

▪ Barnesamtaler og 

sosiogram 

▪ Lokal handlingsplan, 

rutiner og skjema i digital 

verktøykasse 

 
▪ Brannøvelse og 

forebyggende brannvern 

 
▪ Eldar og Vanja – 

undervisningsopplegg for 

barnehagebarn 

 

▪ Plan for førskolegruppa 

er klar 

Fagleder/Su-leder 
 
 
 
Fagleder 
 
 
 
 
 
 
 
Ped.ledere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagleder/brannv.leder 
Ped.leder 
 
 
 
 
 
 
Pedagoger 

Oktober Rapportering 
Kvalitetsutviklingsplan 

▪ Vurdere fokusområder 

og utviklingsmål 

Fagleder/ped.ledere 
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November Foreldresamtaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mørketidsmarkering 
Kartlegge julefri 
 

▪ Evaluere lek- og 

læringsmiljøet for 

enkeltbarn 

▪ Barnesamtaler 

▪ Sosiogram 

▪ Skjema for pedagogisk 

samtale – trivsel, sosial 

kompetanse, motorikk og 

språk 

 
▪ Temaarbeid mørketiden 

▪ Ferielapp barn 

Ped.ledere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagleder 

Desember Advent 
 
 
 
 
 
Innmelding skole/sfo 1 
desember 

▪ Juleforberedelser 

▪ Kirkebesøk 

▪ Juletrefest med grøt og 

nisse 

 

▪ Frist for innmelding til 

skole og sfo for 

førskolebarn 

Ped.ledere og øvrig 
personal 
 
 
 
 
Fagleder/ped.ledere 

Januar Solmarkering  
 
Filmfestival 
 
 
 
Oppstart skoletreff med 
andre barnehager 

▪ Solfest 

 

▪ Filmfestival i barnehagen 

 
▪ Planlegge skoletreff og 

aktiviteter  

Personalet 
 
 
 
 
Pedagoger 

Februar Markering samefolkets 
dag, 6 februar 
 
Markering morsmåldagen, 
21 februar 
 
Karneval 
 
 
 
Foreldremiddag 
 
Kartlegge påskefri 

▪ Temaarbeid knyttet mot 

språklig og kulturelt 

mangfold 

 
 
 

▪ Utkledningsfest i 

barnehagen 

 

▪ Barnehagen inviterer til 

sosial sammenkomst 

▪ Ferielapp barn 

Ped.ledere 
 
 
 
 
 
 
Personalet  
 
 
 
 
 
Fagleder 

Mars  Påskefrokost 
 
Barnehagedagen 
 
 
Lillevik - aktivitetsbrygga 
 

▪ Barnehagen inviterer til 

påskefrokost 

▪ Temaarbeid knyttet mot 

året tema 

▪ Sjøvettopplæring – 

redningsselskapet Troms 

Personalet 
 
Pedagoger 
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April  Foreldremøte 
 
 
Foreldresamtaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartlegge sommerferie  
 
Brannvern 

▪ Temabasert 

foreldremøte 

▪ Evaluere lek- og 

læringsmiljøet for 

enkeltbarn 

▪ Barnesamtaler 

▪ Sosiogram 

▪ Skjema for pedagogisk 

samtale – trivsel, sosial 

kompetanse, motorikk og 

språk 

▪ Ferielapper barn 

 

▪ Bjørnis 

brannvernopplæring for 

førskolebarn 

 

Fagleder/pedagoger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagleder 
 
 
Ped.leder 

Mai Overgang barnehage-
skole 
 
Manifest mot mobbing 
 
 
 
Dugnad 
 
 
 
 
17 mai  

▪ Utfylling av skjema til 

skolen 

 

▪ Vurdere barnehagens 

arbeid mot mobbing 

 

▪ Barnehagen inviterer 

foreldrene på felles 

dugnadsarbeid ved 

behov – varm mat 

serveres 

▪ Temaarbeid 17 mai 

▪ Su ansvar for oppstilling i 

17-mai tog ved 

Kongsbakken vgs. 

Barnehagen har fane 

Ped.leder 
 
 
 
 
 
 
Personalet 
 
 
 
 
 
 
Su-leder  
 
 
 

Juni Sommeravslutning 
 
 
 
 
Ny årsplan 
 
Avslutning førskolegruppa 

▪ Felles avslutning for 

foreldre, personal og 

barn. Vi griller og hygger 

oss sammen 

▪ Godkjenne ny årsplan 

 

▪ Avslutning for 

førskolegruppa 

Fagleder og personalet 
 
 
 
 
Su 
 
Pedagoger 
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3. Kvalitetsutviklingsplan for Tromsø kommunes barnehager 
 

3.1 Felles mål fra forrige kvalitetsplan videreføres 

 
Barnehagene i Tromsø skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, raus og inkluderende, 
og skal skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling. 
  

 3.2 Utviklingsmål og grunnpilarene for barnehagene i Tromsø frem mot 2020  

 
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 til alle barn. 

 

Hver barnehage skal ha egen lokal plan hvor den fordyper seg i en av grunnpilarene i 

barnehagen som pedagogisk virksomhet. Trudvang barnehage skal fordype seg i 

grunnpilaren lek. Tema for neste barnehageår vil være «Barnas lekemiljø».  

 

Planen skal synliggjøre hvordan barnehagen jobber innenfor fire ulike områder for å jobbe 

mot målene.  Disse områdene er pedagogisk ledelse, pedagogisk relasjonskompetanse, 

omsorg- og læringsmiljø og mangfold og inkludering. 

 

3.2.0 Plan for temaarbeid og utviklingsmål for 2017-2018  
 

«Barnas lekemiljø» 
 

Barnas lekemiljø er temaet vårt for 2017/2018. Temaet 

er knyttet opp mot ny kvalitetsutviklingsplan og de 

målene vi har satt for fordypningsområdene pedagogisk 

ledelse, omsorg- og læringsmiljø, mangfold og 

inkludering, og pedagogisk relasjonskompetanse.  

2017/2018 er Trudvangs første år, og vi skal bruke mye 

tid på å utforme lekemiljøer slik at vi stimulerer til lek 

og læring. Vi har latt oss inspirere av grunntanken og 

filosofien fra Reggio Emilia, der vi ønsker å utvikle den til 

å passe vår egen praksis. 

Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom 

å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med 

andre barn, sine omgivelser, og kompetente, 

nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for 

utvikling boende i seg. Personalets rolle er å legge til 

rette for mest mulig utvikling, og la barnet få mulighet 

til å utforske og tolke omgivelsene sine. 



 
 

 11 

Et godt barnehagemiljø  

 

Danning er en livslang prosess som omhandler evnen til å reflektere over egne handlinger og 

væremåte. Vi mennesker utvikler oss og blir den vi er i relasjon til andre. Det skjer 

kontinuerlig og kan ikke settes inn i faste rammer eller skjemaer. Barnehagen har i sin 

oppdragerrolle et ansvar for å være tydelige på normer og verdier som gjør at barna blir 

gode samfunnsborgere. Barna skal få utfordringer, mulighet til å utvikle kunnskaper og 

ferdigheter, støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etiske begrunnende valg. Danning er 

mer enn utvikling, læring, omsorg, oppdragelse og sosialisering, samtidig rommer danning 

alt dette. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lek og omsorg  

 

Lek er undring, utforsking og nysgjerrighet. Barna spør og undrer, og leter hele tiden etter 

noe nytt å feste oppmerksomheten sin på. Barn lærer gjennom å oppleve og erfare i leken. 

Gjennom å inspirere til og gi rom for ulike typer lek, både inne og ute vil barna oppleve 

glede, humor, spenning og engasjement med andre og gjennom lek-alene.   

 

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør i vårt arbeid med barna. Det kommer til uttrykk i 

hverdagssituasjoner som måltider, påkledning, stell så vel som gjennom samtaler og lek. Vi 

er bevisst vår rolle som forbilde for barna i vår væremåte, samhandling og bruk av språk. 

Omsorg i vår barnehage handler om relasjonen mellom voksne-voksen, barn-voksne, og 

mellom barn-barn. Å gi barna mulighet til å gi og ta imot omsorg er et viktig bidrag til et 

livslangt læringsperspektiv, og grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.   
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Psykisk omsorg skaper god selvfølelse. Personalet i 

barnehagen er aktiv tilstede i lek og samvær med 

barna. De observerer, er deltakende, og setter i 

gang tiltak når det er behov. Leken er en viktig 

arena for å fremme empati og fellesskap. Vi er 

opptatt av å være «en god venn» i et godt leke- og 

læringsmiljø. 

 

Barnehagen har sin egen dagsrytme som 

bestemmer når aktiviteter skal skje, og når de ulike 

rutinegjøremålene skal foregå. Faste daglige 

rutiner skaper trygghet for barna og danner 

grunnlaget for en god utvikling.  

 
 

Utviklingsmålene 
 

Pedagogisk ledelse 
 

Mål:  

➢ Personalet skal ha faglig forståelse og interesse for utvikling.  

➢ Personalet skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet og bruke pedagogisk 

dokumentasjon som verktøy for refleksjon.  

 

Tiltak: 

➢ Systematisk veiledning  

➢ Systematisk og målrettet kompetanseheving 

➢ Vurdering og refleksjon over egen praksis 

 
 

 

 

Pedagogisk relasjonskompetanse 
 

Mål:  

➢ Personalet skal være engasjerte, motiverte, deltakende og ansvarsfulle voksne 

som er tilstede i barnas liv i barnehagen.  

➢ Personelt skal ta ansvar for kvaliteten i relasjon med barn.  

➢ Personelt skal ta ansvar for å motivere, inspirere og utvikle barns lek.  

Tiltak: 

➢ Systematisk veiledning  

➢ Systematisk og målrettet kompetanseheving  

➢ Vurdering og refleksjon over egen praksis 

 

Veiledende dagsrytme  

 

07.30-08.45: Frilek i barnehagen, felles 

08.45-09.00: Samlingsstund basevis  

09.00-09.30: Frokost basevis 

09.30-12.30: Aktiviteter og utetid/hviling  

11.30-13.00: Lunsj basevis 

13.00-15.00: Aktiviteter/utetid/hviling  

14.30-15.00: Fruktmåltid 

15.00-16.30: Frilek ute/inne i              

                     barnehagen, felles 
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Omsorg – og læringsmiljø 
 

Mål:  

➢ Barnehagen skal ha et fysisk miljø som er oversiktlig, variert og med materiell 

som innbyr til lek, nysgjerrighet og utforskning.  

➢ Personalet skal veilede barn inn i lek og sosiale relasjoner. 

➢ Personalet skal se og anerkjenne det enkelte barns følelser, behov og interesse. 

Alle barn skal oppleve mestring, vennskap og glede i barnehagen.  

 

Tiltak: 

➢ Fokus på rom, lekemiljø og barns medvirkning.  

➢ Personalet skal bruke rommene slik at de skal inspirere til lek og læring. 

Rommene skal være selvinstruerende, riktig utstyrt og oversiktlig. Rekvisitter og 

materiell skal inspirere til lek og aktiviteter, der barna kan hjelpe seg selv og 

andre.  

 

  

 

Mangfold og inkludering 
 

Mål:  

➢ Personalet skal legge til rette for at alle barn i barnehagen har venner og erfarer 

gode relasjoner.  

➢ Personalet skal reflektere og ha et bevisst forhold til egne holdninger knyttet til 

mangfold og inkludering.  

➢ Personalet skal legge til rette for at barn med funksjonsnedsettelser skal delta 

aktivt og selvstendig.  

Tiltak: 

➢ Fokus på rom og lekemiljø.  

➢ Kompetanseheving og veiledning for personalet.  

➢ Sikre gode og forutsigbare rutiner i hverdagen 

➢ «Strategiplan for mobbing», og «årshjul for å fremme sosial kompetanse og sikre 

et godt lærings- og omsorgsmiljø» 
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3.3 Felles fokusområde for alle barnehagene: Språk og språkutvikling 
 

«Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling. Språket er både et 

kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon samt uttrykk for følelser og 

opplevelser. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning i språkutviklingen, 

også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Språket er personlig og identitetsdannende 

og nært knyttet til følelser. Småbarnsalderen er den mest grunnleggende perioden for 

utviklingen av språk. Barnehagen skal ha god kunnskap om språk.»  

(Kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020 s.5) 

3.3.0 Barnehagens språkmiljø 
 

Arbeid med barns språk er en sentral del av barnehagens hverdag. Vi prioriterer tid til 

samtale, lese bøker, fortelle og inspirere barna til å fortelle. Godt arbeid med språk 

innebærer å lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg. 

 

Personalet anerkjenner og responderer på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og 

støtter deres språkutvikling gjennom å stimulere og legge til rette for at alle barn involveres i 

samspill og i samtaler. Barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. Personalet er aktive og jobber kontinuerlig med sine roller som språklige forbilder 

og det å være lydhøre i kommunikasjon med alle barn. Vi fanger opp og støtter barn som har 

ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen 

språkutvikling. Vi ser på språklig mangfold som en berikelse for alle i barnehagen.   

 

 Alternativ og supplerende kommunikasjon – ASK 

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon er viktig for et godt språkmiljø i barnehagen. Det 

er alt som hjelper oss til å kommunisere med andre mennesker. Det kan være tegn til tale, 

gester, mimikk tegnspråk, bilder, grafiske tegn, taktile tegn eller konkreter. Når barn mangler 

et funksjonelt talespråk helt eller delvis vil de ha behov for alternativ og/eller supplerende 

kommunikasjon for å gjøre seg forstått. Vi vektlegger bruk av ASK i vår hverdag for at alle 

barn skal kunne være kommunikasjonspartner. Hos oss erfarer alle at kommunikasjon er 

mer enn bare talespråk, og alle får mulighet til å lære å kommunisere med både tegn, 

konkreter, bilder og digitale verktøy. 

Digitale verktøy som nettbrett (Ipad), pc og mobilen gir mennesker med behov for ASKs 

uante muligheter for mestring. I barnehagen vår er det derfor naturlig at disse hjelpemidlene 

blir en del av hverdagen og hele virksomheten. Vi bruker også talemaskiner, 

kommunikasjonsbøker og tematavler når dette er hjelpemidler for enkeltbarnet. 

Opplevelsen med kombinasjonen syns- og hørselsinntrykk gir barna gode opplevelser, og 

næring til fantasiens- og tankens verden.  
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4. Rammeplanens fagområder 
 

Gjennom rammeplanen er barnehagen en integrert del av det 18-årige utdanningssystemet i 

Norge. Vi har som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet å hjelpe det enkelte barn i 

gang med en livslang læringsprosess. De syv fagområdene er forankret i rammeplanen og 

ligger til grunn for alt arbeid. Fagområdene kommer som en naturlig del av det vi gjør, og 

ofte har vi ett som hovedfokus. Vi tar utgangspunkt i barnets alder og utviklingsnivå i vårt 

arbeid 

 

4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 

 

I barnehagen skal barna møte ulike språk, 

språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 

sanger, litteratur og tekster fra samtid og 

fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker 

med språk, symboler og tekst, og stimulere til 

språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

(Rammeplanen, 2017) 

 
Utvikling av språk er avgjørende for læring, 

kommunikasjon og sosiale relasjoner. 

Barnas ulike forutsetninger for språk og 

kommunikasjonsferdigheter, gjør at vi bruker 

flere alternative og supplerende 

kommunikasjonsformer i hverdagen. (Se 

barnehagens språkmiljø s. 14) 

 

Gjennom daglige samlinger legger vi til rette 

for å skape meningsfulle felles opplevelser 

sammen med barna. Vi har sanger, leker, rim 

og regler knyttet opp mot måneden og ulike 

temaer. Dagen i dag blir konkretisert med 

bilder, og vi bruker pedagogiske verktøy som 

«Snakkepakken», «Språksprell» og digitale 

verktøy. Ved hjelp av disse synliggjør vi eventyr, fortellinger, sanger og regler gjennom 

konkreter / gjenstander. Barna oppfordres til å bruke språket aktivt for å skape positive 

relasjoner, problemløsning, løse konflikter, uttrykker tanker, følelser, ønsker og erfaringer.  

 

Bøker er med på å skape et godt språkmiljø. Vi legger til rette for leselyst og leseglede ved å 

lese mye for barn, både enkeltbarn og i små grupper hver dag. Bøker synlige og lett 

tilgjengelig. Vi drar jevnlig til biblioteket der barna får tid og rom til å lese, og velge med seg 
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bøker tilbake til barnehagen. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får 

felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesning.  

4.2 Kropp, bevegelse, mat og helse  

 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 

oppleve bevegelsesglede, matglede, matkultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 

helse. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent 

med kroppen sin, og utvikle bevissthet om egne og 

andres grenser. (Rammeplanen, 2017) 

 

Vi er opptatt av barnas psykiske helse ved å 

anerkjenne og være oppmerksom på deres tanker, 

følelser og opplevelser. Videre mener vi det er viktig 

at barna blir kjent med hverandres kroppslige signaler (non-verbale språket) som har stor 

betydning for utvikling av sosial kompetanse.  

 

Barna har ulike forutsetninger for å kunne bevege seg og bruke kroppen. Vi bruker både 

inne- og uteområdet aktivt og legger til rette for kroppsbeherskelse og motorikk.  

 

Funksjonsnedsettelse og noen ganger nedsatt helse 

begrenser muligheten for enkelte barn til å være 

like mye ute som andre barn. Vi jobber med 

gruppeinndelinger for å sikre at alle får delta i 

samspill med andre barn, både ute og inne. Vi har 

trær, bakker og lekeapparater ute, samt vi bruker 

nærområde aktivt. Vi drar på ukentlige turer i 

nærområdet. Perling, puslespill, klipping, tegning, 

maling, fargelegging og skriving er noen av de 

finmotoriske aktivitetene vi legger til rette for.  

  

Vi har fokus på kroppsbevissthet gjennom påkledning, 

do rutiner og hygiene som håndvask.   Barnehagen har egen kjøkkenassistent der ulike 

varmlunsjer og hjemmelaget brød er en del av menyen. Vi følger sosial- og helsedirektoratet 

sine retningslinjer for mat og måltider i barnehagen: 

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

kosthold 

 

Barna blir tilbudt oppskåret frukt og grønnsaker til hvert måltid og vi begrenser tilbudet av 

sukkerholdig mat til enkelte dager og anledninger. For noen er mat og måltid en utfordring, 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold
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og enkelte barn vil ha behov for annen kost.  Barna får frokost, lunsj og frukt/brød i 

barnehagen.   

 

4.3 Kunst kultur og kreativitet 
 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får estetiske 

erfaringer med kunst og kultur i ulike former, og organisert 

på måter som gir barna anledning til utforskning, 

fordypning og progresjon. (Rammeplanen, 2017) 

 

Barnehagen legger til rette for varierte erfaringer der barna 

har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp de 

estetiske uttrykksformene. Barna utfordres til å ta i bruk 

hele repertoaret sitt som: smak, lukt, kjenne, høre og se. 

Personalet støtter barna slik at de får brukt fantasi, 

kreativitet og skaperglede. Vi drar på teaterforestillinger, 

besøker museum og bibliotek, og vi legger til rette for at 

barna skal få skape også sin egen musikk ved å 

eksperimentere med de ulike instrumentene som vi har. Ved 

å la oss inspirere av eventyr og fortellinger, dramatiserer vi og kler oss ut. 

 

Vi legger vekt på barnehagens tradisjoner gjennom 

året. Å oppleve naturen og de ulike årstidene er 

også med på å inspirere barna på deres estetiske 

uttrykk. Av og til blir dette dokumentert på film 

som blir vist til barna i etterkant.  

 

Vi synger mye i løpet av dagen både gamle og nye 

sanger som barna er opptatt av. Vi samarbeidet 

med Kulturskolen der musikken blir en inspirasjon 

for å uttrykke seg. 

 

4.4 Natur, miljø og teknologi 

 
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser, og få 

oppleve naturen som arene for lek og læring. (Rammeplanen, 2017) 

 

Barna skal få utforske, leke og bli kjent i skog og vann på Gimleområdet. Vi skal følge 

årstidene i naturen, se på vannet som fryser til is på Langvannet, og følge med når fuglene 

vender tilbake på våren. Vi skal besøke parkanlegg i nærområdet som Botanisk hage, Unn og 

Universitetet i Tromsø.     
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Sammen med barna skal vi bruke bøker og internett for å finne faktakunnskaper og 

underholdning som musikk, film, bøker og spill. Vi bruker fotoapparat, mobiltelefoner, 

nettbrett og pc både til dokumentasjon og kommunikasjon. Barna gjøres også kjent med 

annen teknologi som vi omgir oss med til daglig, i og utenfor barnehagen.  

 

Personalet legger til rette for at barna skal få oppleve naturens mangfold gjennom ulike 

sansemotoriske opplevelser, som å kjenne, smake og lukte på. De kjenner på og bygger med 

sand og snø, lukter på blomster og studerer blad i ulike farger og fasonger. Vi tar også med 

ulike naturmaterialer inn til utforskning og undring.  

 

Barnehagen kildesorterer og barna lærer hvor ulikt materiale skal kastes.  jfr. bærekraftig 

utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i 

dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 

 

 

 

4.5 Antall, rom og form  

 

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur, og ved selv å være kreativ 

og skapende (Rammeplanen, 2017). 

 

Gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering får barna mulighet til å utvikle sin 

matematiske kompetanse. De opplever ulike former med sansene, der de får se og kjenne på 

bokser, klosser og baller i ulike størrelser og former. Barna er med å tilberede mat der 

fokuset er vekt, antall og mengde, i forhold til de ulike ingrediensene vi bruker. Barna 

rullerer på å være kjøkkenvakt. Da teller vi sammen og finner ut antall fat og kopper som vi 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmYXcqIPUAhVBVSwKHXfkD1kQjRwIBw&url=http://www.itromso.no/nyheter/article10974635.ece&psig=AFQjCNH-eYKxkoK7m5SYr7YjB8lns0O8kQ&ust=1495536142379115
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trenger. Barna får utvikle sin tredimensjonale forståelse gjennom lek med lysbord, puslespill, 

perler, plastelina/sand, klosser og lego. 

Barnehagen har ulike hjelpemidler, som bl.a. disser og flygende koffert inne, slik at barn med 

funksjonsnedsettelser får ulik erfaring med kropp i rom. 

 

 

4.6 Etikk, religion og filosofi 

 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 

religioner og livssyn. De skal erfare at kulturelle uttrykk har egenverdi. (Rammeplanen, 2017) 

 

Vi tar barns spørsmål på alvor og undrer oss sammen med dem. Barnehagen skal bidra til at 

etikk, religion og filosofi er med å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og at de 

er med å prege verdier og holdning. Personalet er bevisst over sitt yrkesetiske ansvar der de 

praktiserer barnehagens verdier bevisst. Vi skal gjennom feiring og markering av høytider og 

tradisjoner bli kjent med det mangfoldige vi alle er en del av. Mangfold omhandler å 

erkjenne likheter, men også å verdsette ulikheter. Nysgjerrighet vekkes og bidrar til 

toleranse overfor en mangfoldig verden. Vi har fokus på at mangfold også er å tenke på 

andre mennesker, og at mange av våre hverdagslige handlinger påvirker andre. 
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4.7 Nærmiljø og samfunn 

 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og 

erfaring med lokale tradisjoner, 

samfunnsinstitusjoner og yrker. Gjennom 

utforskning, opplevelser og erfaringer skal 

barna bli kjent med det kulturelle mangfoldet, 

ulike levevis og ulike familieformer. 

(Rammeplanen, 2017) 

 

Vi bruker bøker, internett og globus for å 

innhente informasjon om Norge og andre land. 

Vi snakker om hvor vi bor, hvilken skole vi skal 

begynne på og land vi har besøkt. Personalet er bevisst de ulike trafikkreglene og formidler 

til barna hva vi må være oppmerksomme på når vi er ute og går. Nærmiljøet blir aktivt brukt 

og vi skal ofte dra på utflukter til nærliggende bygg i og utenfor. Tromsø Museum, 

Vitenskapssenteret og Bibliotek i Tromsø er kommer også til å bli besøkt i løpet av året.  

 

 

 

 

 

5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. 

5.1. Planlegging 
 

Gjennomføring av planene skal være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns 

medvirkning. Barnehagens planer sees i sammenheng med nasjonale- og kommunale planer 
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og av barnas oppvekstmiljø. Planleggingen baseres på kunnskap om barns utvikling og 

læring, individuelt og i gruppe. 

 

I Tromsø Kommune har pedagogene ukentlig planleggingstid. I tillegg har vi ledermøter, 

pedagogmøter, basemøter, personalmøter og fagdager hvor vi jevnlig jobber med 

vurderings- og utviklingsarbeid. Vi lager årsplan, månedsplaner, og planer for aktuelle 

temaer vi skal arbeide med. Planene er til for å sikre at vi jobber i iht. lovverket.  

5.2. Dokumentasjon  
 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis, å ta et utsnitt i fra hverdagen og dele den 

med andre. Pedagogisk dokumentasjon er et av mange bidrag til faglig utvikling i 

barnehagen. Dokumentasjon setter fokus på den pedagogiske virksomheten som 

barnehagen er for barna og på personalets praksis og tenkning.  

 

I all dokumentasjon har vi et felles etisk perspektiv og følger etiske retningslinjer for 

billedbruk. Foreldre og foresatte får informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i 

barnehagen gjennom ulik dokumentasjon som:  

 

➢ Det henges opp bilder i barnehagen av barna og aktiviteter 

➢ Vi lager utstilling av produkter barna har laget. 

➢ Det lages praksisfortellinger fra turer 

➢ Vi filmer aktiviteter og hendelser 

➢ Det skrives dagrapport om hva vi har gjort i løpet av dagen. 

➢ Vurdering av forrige måned blir sendt ut ved månedsskifte, der aktiviteter og 

planer vurderes etter fagområdene og våre satsningsområder. 

➢ Det legges ut bilder av aktiviteter og informasjon på Facebook-siden.  

 

5.3. Vurdering 
 

Kvaliteten i samspillet er en forutsetning for barnas utvikling og læring. Barnas erfaringer og 

synspunkter skal som en selvfølge tas med i vurderingsgrunnlaget. I kvalitetsutviklingen 

arbeider vi med å sette ord på og reflektere over tradisjoner, sammensatt kompetanse og 

taus kunnskap.  

 

Dokumentasjon er en støtte i barnehagens vurdering og endringsarbeid. Vi evaluerer planer 

og aktiviteter kontinuerlig, både basevis og på tvers i barnehagen. For å øke vår bevissthet 

om taus kunnskap, og skape refleksjon over egen praksis setter vi av tid til 

praksisfortellinger.  
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6. Barns medvirkning 
 

FNs barnekonvensjon, som Norge har gitt sin tilslutning til, vektlegger at barn har rett til å si 

sin mening i alt som vedrører dem, og at deres meninger skal tillegges vekt. 

 

Dette prinsippet er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og i Barnehageloven § 

3  

 

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få muligheter til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet».  

 

Selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet er viktige nøkkelord i forhold til danning. 

Å arbeide med barns medvirkning, handler ikke om å finne frem til bestemte metoder, men 

om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Det er barnas møte med personalet og 

barnehagens organisering som blir avgjørende for om det blir medvirkning eller ikke. 

Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente individer. I 

basenes planer skal tiltak og metode for barns medvirkning fremkomme. 

 

Gjennom barnesamtaler er barna selv med på å vurdere det som er gjennomført. Her vil de 

kunne komme med innspill på hva de ønsker å gjøre, hva de vil gjøre annerledes, og hva de 

ikke har lyst til å gjøre mer av. Små barn formidler gjerne sine synspunkter ved 

kroppsholdninger, mimikk, bilder og følelsesmessige uttrykk. Barns mening tas hensyn til så 

langt som mulig ut i fra barnegruppas sammensetning og barnets forutsetninger.   
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7. Overgangen mellom barnehage – skole 
 

Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre og barn. Barnehagen skal i samarbeid med 

foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehagen 

til skolen. Vi starter med førskolegruppe for de eldste barna på høsten, hvor de er sammen 1 

– 2 timer i uken. Personalet skal legge til rette for glede, forventninger, erfaringer, kunnskap 

og ferdigheter som skal gi barna et grunnlag og motivasjon til skolestart. Det utarbeides en 

plan for førskolegruppa på høsten. Den konkretiserer aktiviteter og mål for barnehageåret.  

 

På våren drar vi på besøk til skolene som barna skal begynne på. For barn med spesielle 

behov, kan samarbeidet starte to år før skolestart. 

 

Tromsø kommune har laget skriftlige rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. 

Det er laget skjemaer som foreldre og barnehage fyller ut sammen for å gi noe informasjon 

om barnet til skolen. Foresatte avgjør om de ønsker at et slikt skjema skal sendes til skolen.  

 

 
Frist for foreldre/foresatte for innmeldelse til skole og skolefritidsordning/SFO: 

 1. desember 2017. 
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8.  Foreldresamarbeid  
Barnehageloven § 4 sier at alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, for 

å sikre samarbeidet med barnas hjem. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

(Barnehageloven § 1 Formål).  

Samarbeidsutvalget SU 

 

Et rådgivende og kontaktskapende organ for 

foreldre og ansatte i barnehagen. SU skal 

fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra 

til samarbeid mellom foreldrene og barnehage.    

Foreldreråd 

 

Består av alle foreldre/foresatte til barn som 

har plass i barnehagen.  

Foreldresamtaler 

 

Foreldre/foresatte innkalles til samtale to 

ganger i året, fortrinnsvis høst og vår.  

Foreldremøter 

 

Det avvikles to foreldremøter i året. Innholdet 

på foreldremøtet varierer mellom pedagogiske 

tema eller praktiske saker fra barnehagens 

hverdag.  

Samarbeidsmøter, IP møter 

 

Tverrfaglige møter for barn som har tjenester 

fra ulike hjelpeinstanser. Barnehagen eller IP 

koordinator innkaller ofte. 

Ressursteam Veiledning/rådgiving mellom barnehage og PPT.   

Månedsplan/evalueringer 

 

Månedsplanen/evaluering viser aktiviteter i 

forhold til mål. Den sendes på mail eller legges i 

posthylla til barna.  

Dagrapport 

 

Informasjon om dagen i dag henger på 

ytterdøra. Beskjeder som gjelder enkelt barn 

henger på garderobeplassen til barnet, eller gis 

muntlig. 

Kontaktbok 

 

Barn som har vansker med å formidle fra egen 

hverdag har kontaktbok som hjelpemiddel i 

kommunikasjon.  Bøkene kan inneholde tekst 

og bilder.  

Hei og hade 

 

Personalet ønsker å ta imot barna i garderoben 

på morgenen. Noen ganger vil ikke dette la seg 

gjøre og vi ber derfor om at dere kommer inn 

med barna på basen. Det må alltid gis beskjed 

til personalet når barnet kommer og når dere 

henter. 

Øvrig Informasjon Facebook og mail.  
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9. Samarbeidspartnere 
 

• Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT): Kontoret yter tjenester til førskolebarn med 

særskilte vansker/opplæringsbehov. 

• Avdeling for Barnehabilitering UNN: Barnehabiliteringen gir tilbud til barn og unge i 

alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonshemninger. Tilbudet 

innebærer tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og 

opplæring. 

• Rehabiliteringstjenesten: Tilbudet inneholder både enkeltbehandling, og behandling 

i grupper. Det gis veiledning/undervisning overfor fagpersonell og drøfting i 

tverrfaglige team i forhold til avlastning, støttekontakt, BPA og omsorgslønn. 

• Tildelingskontoret: Tildelingskontoret behandler søknader om støttekontakt, 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, 

omsorgslønn og andre tjenester Tromsø kommune tilbyr innen pleie og omsorg. 

• Helsesøster: Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helse- og 

sosialtjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk. 

• Barneavdeling UNN: Barneavdelingen tar imot barn i alderen 0- til 15 år for 

innleggelse eller poliklinisk behandling. Poliklinisk følges noen barn opp til 18 års 

alder. 

• Hjelpemiddelsentralen NAV: I hvert fylke er det et ressurs- og kompetansesenter 

innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og 

døvblinde.  

• Selnes Barne- og avlastnings boliger: Tromsø kommunes avlastningsbolig  

• Kompetansesenter: Døvblindesenteret UNN, Frambu, Tambartun, Bredtvet m.fl. 

• Tromsprodukt: Tilbyr kandidater fra Tromsøprodukt arbeidspraksis.  

• Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP): BUP gir tilbud om utredning og/eller 

behandling av ulike typer problematikk knyttet til barn og ungdom 

• Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS: Transport etter behov 

• Norges Arktiske Universitet: Vi er en praksisbarnehage der vi tar i mot 

barnehagelærerstudenter, barnevernstudenter, fysioterapautstudenter, 

ernæringsstudenter, m.m. 

• Kulturskolen Tromsø Kommune 

• Statsped 

• Barnvernet – Tromsø Kommune 


