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1.0 Innledning 
I denne årsplanen vil vi synliggjøre barnehagens arbeid for 

2017/2018. Årsplanen skal være et pedagogisk arbeidsverktøy 

for personalet, samtidig som den skal gi informasjon om 

barnehagen til foresatte, eiere og andre interesserte. Årsplanen 

er utarbeidet av lederteamet i barnehagen i samarbeid med de 

øvrige ansatte og SU.  

Stakkevollan barnehage åpnet i 1987, den er en 4 avdelings 

barnehage som eies og drives av Tromsø kommune. 

Barnehagen ligger i utkanten av Stakkevollan boligfelt, nord på 

Tromsøya. Barnehagen har et stort uteområde med sykkelstier, 

akebakker, klatretrær og et fint skogsområde. Det er også store 

naturområder i nærområdet som brukes til utflukter.  

 

Stakkevollan barnehage er en av fem barnehager i enheten 

Tromsøya Nord barnehager. Enheten består av Trollbakken, 

Varden, Stakkevollan, Gyllenvang og Kvamstykket. 

Vi ser fram til et spennende og lærerikt år sammen med dere!  
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1.1 Informasjon og samarbeid 
Foreldre og barnehagepersonell har et felles ansvar for barnets 

trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og 

barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Vi ønsker at 

barna skal oppleve trygghet og sammenheng mellom livet i og 

utenfor barnehagen. Daglig kontakt og dialog mellom foreldre og 

personal er en forutsetning for at personalet skal kunne gjøre en 

god jobb i forhold til det enkelte barn. Den daglige dialogen 

mellom barnehagen og hjemmet har stor betydning for 

samarbeidet.  

Samarbeid og informasjonsrutiner: 

• Alle får utdelt barnehagens infohefte ved oppstart. 

• Tromsøya Nord barnehagers virksomhetsplan og 

Barnehagens årsplan sendes ut på epost. 

• Daglig dialog ved henting og bringing. Barnehagen 

skal gi nødvendig informasjon om barnets opplevelser i 

løpet av barnehagedagen. Foreldre må informere 

barnehagen om hendelser som kan påvirke barnets 

humør og virke i barnehagen. 

• Startsamtale innen 1. uke. 

• Månedsplan m/info leveres ut innen 05. hver måned 

• Vi legger opp til daglig info om dagen i dag 

• Minimum 2 foreldresamtaler i året. 
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• Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes ut 

til alle. 

• Skriftlig informasjon sendes i hovedsak ut på e-post. 

• Det inviteres til foreldrearrangementer med jevne 

mellomrom året gjennom. 

• Foreldremøte for nye barn i mai/juni. 

• Nye barn inviteres til barnehagen sammen med 

foreldrene 2-3 ganger i juni.  
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1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i 

barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 

ansatte slik at alle gruppene er likt representert. Barnehagens 

eier deltar ved fagleder. 

Samarbeidsutvalget har møter 2-3 ganger i barnehageåret, ved 

behov kan det settes opp flere møter. Valg av 

foreldrerepresentanter, 2 faste som stiller på SU-møter og 2 

vararepresentanter, gjennomføres på foreldrerådsmøte på 

høsten.  
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1.3 Personal 
 
Fagleder i 100 % stilling 

Bekkeblom Løvetann Røsslyng Myrull 

Pedagogisk 

leder 100 % 

Pedagogisk 

leder 100 % 

Pedagogisk 

leder 100 % 

Pedagogisk 

leder 100 % 

Fagarbeider 

100 % 

Assistent 

100 % 

Assistent 

100 % 

Fagarbeider 

100 % 

Assistent 

80 % 

Fagarbeider 

50 % 

Assistent 

100 % 

Assistent 

80 % 

Assistent 

20 % 

Assistent 

50 % 
 

Assistent 

20 % 

 

Barnehagen har 330 % støtteressurs, 30 % språkressurs og 100 

% fastvikar. 
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1.4 Ukerytme  
 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ledermøte 

9.45-10.45 

Turdag 

10.00-13.00 

Lesegrupper 

09.15-09.45 

Klubb 

09.30-10.45 
 

Avdelings-

møter 

12.45-13.45 

 Varmlunsj 

 

Avdelings-

møter             

12.45-13.45 

 

Plantid for 

assistenter 

13.45-14.45 

Felles 

plantid for 

pedledere 

12.45-14.45 

Plantid for 

pedleder på 

Myrull og 

Løvetann 

12.45-14.45 

Plantid for 

assistenter 

13.45-14.45 

Plantid for 

pedleder på 

Røsslyng og 

Bekkeblom 

12.45-14.45 

 

  



et sted å lære        et sted å leke        et sted å få være med        et sted å leve 

 

    

 

8 

2.0 Utviklingsområder  
Tromsø kommune har i kvalitetsutviklingsplan for barnehager 

prioritert ulike utviklingsmål som barnehagene kan velge mellom. 

Alle barnehagene skal arbeide med Språk og språkarbeid. 

I tillegg har Tromsøya Nord barnehager valgt å ha særskilt fokus 

på God helsemessig utvikling. Dette skal det jobbes systematisk 

med i perioden 2017-2020.  

 

Arbeidet og tiltakene skal knyttes til fire områder, disse er: 

pedagogisk ledelse, omsorg- og læringsmiljø, mangfold og 

inkludering og pedagogisk relasjonskompetans.  
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2.1 Språk og språkarbeid 

Hovedmål: Stakkevollan barnehage skal fremme barnas 

kommunikasjon og språklige kompetanse. 

 

Pedagogisk ledelse: 

• Månedsplaner innen 5 hver måned. 

• Ukeplaner med oversikt språkaktiviteter og hvem som har 

ansvar for å gjennomføre disse.  

• Organiserer dagen og uken slik at det muliggjør 

gjennomføring av språkarbeid i barnehagen.  

• Veiledning og kompetanseheving innenfor bruken av ulike 

språkverktøy som Språkløyper og «Lær meg norsk før 

skolestart».  

• Gjøre bruk av progresjonsplanen for «Språk og 

kommunikasjon» i planlegging. 

• Opprette «Språkmappe» for flerspråklige barn 

 

Omsorg og læringsmiljø: 

• Bruk av kompetanseutviklingspakken Språk og 

leseaktiviteter (Språkløyper). Der presenteres 

leseaktiviteter og samtaler rundt bøker for alle 

barnehagebarn. 
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• Gi barna språklige erfaringer gjennom bruk av sang, rim 

og regler. 

• Gjøre bruk av snakkepakken, språksprell og språkkista 

som språkverktøy i barnehagen. 

• Gjennomføre ukentlige lesegrupper på alle avdelingene 

 

Mangfold og inkludering: 

• Synliggjøre det språklige mangfoldet på avdelingene i 

barnehagen. 

• Ha strukturerte startsamtaler i hht fastlagt skjema for 

Tromsø Kommune  

• Felles turer som utgangspunkt for felles opplevelser og 

samtaler. 
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• Metoden Lær meg norsk før skolestart blir brukt som et 

språkstimulerende verktøy. 

 

Pedagogisk relasjonskompetansen: 

• Personalet skal være aktivt tilstede ved å lytte, 

anerkjenne, vise interesse og empati overfor barns ulike 

uttrykk (kroppsspråk, gester, følelser og verbale språk).  

• Personalet skal skape gode dialoger med barna ved å 

tilpasse egen adferd til barnets utvikling og forutsetninger. 

Det gjøres ved å være tilstede, være lydhør, motivere og 

inspirere. 

Hvordan vi bruker metoden Lær meg norsk før skolestart: 

• Bruk av konkreter og visualisering til å lære ord og begreper. 

• Fra det enkle til det komplekse, forenkling av 

språkbrukssituasjon og eventyret 

• Ekskursjoner og direkte erfaringer, for eksempel tur i skogen 

• Barna får gi uttrykk for sine inntrykk gjennom late-som-lek, 

rollelek, dramatisering, kunstutrykk og IKT 

• Gjenfortelling 

• Lage egne kreative fortellinger – med inspirasjon fra de gitte 

eventyrene  
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• Bruke hverdagssituasjoner til språkstimulering, gjennom 

bruk av benevnelser og begreper i hverdagen. Dette 

gjøres ved å veilede og snakke om det vi ser, gjør, tenker 

og føler. 

 

2.2 God helsemessig utvikling 

Hovedmål: Stakkevollan barnehage skal fremme barnas fysiske 

og psykiske helse. 

 

Pedagogisk ledelse: 

• Rutiner for observasjon og refleksjon rundt barns lek og 

vennskap. 

• Implementering og læring om veiledningsprogrammet 

ICDP. Dette skal brukes aktivt i hverdagen med barna. 

• Gjøre bruk av pedagogisk dokumentasjon som 

utgangspunkt for felles refleksjon og vurdering ved å bruke 

praksisfortellinger på avdelingsmøtene. 

• Synliggjøre mangfold i barnehagens planer og i det fysiske 

miljø på avdelingene. I løpet av året arbeider vi temarettet 

med landene som er representert, flagg, språk, mat og 

musikk. 



et sted å lære        et sted å leke        et sted å få være med        et sted å leve 

 

    

 

13 

• Veiledning og kompetanseheving i forhold til kosthold og 

barns behov for aktivitet. Det vil bli avholdt personal_ og 

foreldremøter hvor det er tema. 

• Alle ansatte skal ta sikkerhetskortet og nettkurset «Vold og 

seksuelle overgrep mot barn» 1 gang pr. barnehageår. 

• Gjøre bruk av progresjonsplanen for «Lek» og «Kropp, 

bevegelse og helse» i planlegging.  
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Omsorg og læringsmiljø: 

• Kjennskap til og bruk av enhetens plan for Sosial 

kompetanse og Handlingsplan mot mobbing. 

• Barnesamtaler i forhold til trivsel og vennskap forut for 

foreldresamtalene. 

• Gjennomføre «Hjertesamlinger» (berøringer, følelser, 

mobbing, hemmeligheter og kroppen) med 5-åringene. 

• Månedlig evaluering av barnas læringsmiljø og barns ulike 

behov på avdelingsmøter. 

 

Mangfold og inkludering: 

• Startsamtaler for alle nye barn (vurdere behov for tolk) 

• Vennskap, mangfold og inkludering som tema i 

høstsemestret. I tillegg ukentlig fokus på vennskap 

gjennom hele året. 

• Månedlig planlegging og evaluering i forhold til barns ulike 

behov (språk, fungering) 

 

Pedagogisk relasjonskompetans: 

• Nye barn og foreldre inviteres til informasjonsmøte og 

tilvenningsgruppe i løpet av juni. 
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• Alle barn får primærkontakt ved oppstart/ overflytting til ny 

avdeling. 

• Primærkontakten har kompetanse knyttet til tilvenning og 

foreldresamarbeid, samt kjennskap til og bruk av 

trygghetssirkelen. 
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2.3 Medvirkning 
"Barna skal gis rett til å uttrykke sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet" 

(Barnehageloven § 3 barns rett til medvirkning).  

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer 

og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.» 

(Rammeplan for barnehagen 2017). 

 

Slik skal det jobbes med medvirkning ved Stakkevollan 

barnehage: 

• Barna skal gis innflytelse over egen 

barnehagehverdag. 

• Barna skal være med å påvirke planleggingen av 

månedsplaner, tradisjoner og samlingsstunder.  

• Vi skal ha barnesamtaler minimum to ganger i året. 

• Barna skal selv få bestemme menyen for egen 

bursdagsfeiring samt varmlunsj en gang pr. måned. 

• Barnas opplevelse av medvirkning i barnehagen 

handler like mye om å bli sett, hørt og forstått som at 

man får lov til å være med å bestemme.  
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3.0 Progresjonsplan for fagområdene 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen skal arbeide 

med fagområdene, som er beskrevet i Rammeplan for 

barnehagen. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder 

vil oftest være representert i temaopplegg og i forbindelse med 

hverdagsaktiviteter. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

- Bilde/pekebøker. 

- Konkreter og 

bilder  

- Sanger, rim og 

regler 

- Benevne ting, 

følelser og 

opplevelser 

- Direkte erfaring 

og opplevelse av 

begreper 

 

- Bildebøker og 

bøker med enkel 

tekst 

- Rim og regler 

- Lære seg sin 

bokstav 

- Barne-samtaler 

- Sangleker 

- Eventyr og 

dramatisering  

 

- Førskole-klubb 

- Lese bøker/ historier 

med lengre tekst 

- Sang, rim og regler 

- Lære å skrive navnet 

sitt 

- Ta ordet i gruppen 

- Barne-samtaler 
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Kropp, bevegelse og helse 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

- Sanger og 

musikk med 

bevegelser 

- Fysisk og 

motorisk lek ute 

og inne 

- Små turer ute 

- Utetid hver dag 

- Øve på å spise 

og drikke selv 

 

 

 

- Øve på å knytte 

begreper til 

bevegelse 

- Tegne seg selv 

- Økt 

selvstendighet i 

av/påkleding 

- Turdager 

- Kjennskap til 

menneske-

kroppen. 

- Lengre dagsturer 

- Øve på klipping etter 

strek og skrive 

navnet sitt. 

- Selvstendighet i 

forhold til 

påkledning, toalett 

og hygiene. 

- Regelleker 

- Ballspill 

- Hvordan ferdes i 

trafikken 

Kunst, kultur og kreativitet. 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

- Bli kjent med 

forskjellige leke- 

og 

formingsmateriell 

- Lytte til og synge 

barnesanger 

- Lek med rim og 

regler 

- Lese billedbøker 

- Lytte og danse til 

musikk 

- Tegne/male 

teknikker 

- Klippe og lime 

- Spille med 

instrumenter   

- Late-som-lek 

- Dans og 

sangleker 

- Lytte til ulike typer 

musikk 

- Klippe og lime 

- Musikk/sang/ og 

drama 

- Lære navn på 

fargene 

- Blande primærfarger 

til sekundærfarger. 

- Kjennskap til ulike 

kunstuttrykk 
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Natur, miljø og teknikk 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

- Utforske 

uteområdet i 

barnehagen 

- Erfaringer med å 

være i all slags 

vær 

- Samle 

naturmateriale til 

sansing 

- Utforskning og 

lek med 

naturmaterialer 

- Gå på tur i all 

slags vær 

- Lære navn på 

insekter, dyr og 

fugler 

- Oppleve gleden 

ved å ferdes i 

naturen 

 

 

- Lære om livets gang 

– fødsel, vekst, 

aldring og død 

- Varierende lengde 

på turer 

- Bruk av ulike IKT 

verktøy (IPad, 

kamera, kopimaskin) 

- Oppleve naturen og 

undring over 

naturens mangfold 

 

Etikk, religion og filosofi 

1-2 år 2-3 år 5-6 år 

- Ha felles klare 

grenser 

- Lære å trøste 

- Møte andre med 

respekt 

- Lære å dele, 

vente på tur og 

ta hensyn til 

andre 

- Lære sosiale 

ferdigheter om 

hvordan vi skal 

være mot 

hverandre 

- Barna deltar med 

på å lage felles 

regler 

- Begynnende 

forståelse for 

konflikt-løsning  

- Innsikt i religiøse 

høytider og 

tradisjoner 

- Filosofiske samtaler 

- Tid til undring og 

refleksjon 

- Håndtere konflikt-

løsning 

- Vite hva respekt, 

likeverd og solidaritet 

er 

- Gode holdninger i 

forhold til 

samfunnets rammer 

og regler 
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- Bli kjent med 

barnehagens 

inne- og 

uteområde  

- Turer i 

nærmiljøet 

- Delta i samisk 

uke i 

barnehagen 

- Bli kjent med 

barnekonvensjo

nen 

- Bli kjent i 

nærområdet 

- Delta i samisk 

uke og få 

kjennskap til 

samisk kultur 

 

- Jobbe med 

barnekonvensjonen 

- Bli kjent med 

nærområdet på 

Stakkevollan. 

- Trafikkregler  

- Førskoletreff på 

Stakkevollan skole 

Antall, rom og form 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 

- Eventyr med 

begrep som stor, 

mellomst, minst, 

lang, kort 

- Lek med tall og 

former 

- Telleregler   

- Bruke telling/ 

telleregler i 

samlings-stund 

- Bli kjent med 

ulike former 

- Se på likheter og 

ulikheter, 

størrelser og 

antall 

- Bli kjent med tall og 

symboler 

- Kunne telle 

- Gjenkjenne ulike 

former 

- Bruke ulike typer mål, 

målenheter og 

redskap  

- Erfaring med ulike 

brettspill 

 

  

Nærmiljø og samfunn 

1-2 år 3-4 år 5-6 år 
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 4.0 Planlegging 
 

Hva Ansvar Når 

Månedsplaner Pedagogisk leder Månedlig 

Ukeplaner Pedagogisk leder Ukentlig 

Klubb Personalet/ barna Hvert halvår 

Turer Personalet Ukentlig 

Lunsjmeny Personalet/ barna Hvert halvår 

Førskoleklubb 
Pedagogisk leder/ 

barna 
Månedlig 

Temaarbeid Personalet Månedlig 

Foreldremøte 
Fagleder/ 

Pedagogisk leder 
Høst og vår 

Foreldresamtale Pedagogisk leder Høst/ Vår 

Mørketidsfest Personalet / barna         November 

Luciafest Personalet Desember 

Nissefest Personalet /barna Desember 

Solfest Personalet / barna Januar 

Samisk uke Personalet Februar 

Vinteraktivitets uke Personalet / barna Mars 

Påske felles samling Personalet Mars 

17.mai tog SU Forkant av 17. Mai 

17.mai felles samling Personalet Mai 

Karneval Personalet/ barna Juni 

Sommerfest Personalet /barna Juni 
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5.0 Dokumentasjon og vurdering 
 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre barnas læring og 

opplevelser i barnehagen, og personalets praksis.  

For personalet er dokumentasjon et viktig grunnlag, for refleksjon 

rundt egen praksis knyttet mot barnehagen som pedagogisk 

virksomhet og enkeltbarns læring og utvikling. Gjennom 

kontinuerlig vurdering skal personalet sikre at barnehagen 

arbeider med å øke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet.  

 

Slik skal det jobbes med dokumentasjon ved Stakkevollan 

barnehage: 

• Ta bilder av barnehagehverdagen 

• Bruk av månedsplaner, ukeplaner og 

månedsevalueringer 

• Referat fra alle møter 

• Dokumentasjon gjennom barnas egne tegninger 

 

Slik skal det jobbes med vurdering ved Stakkevollan barnehage: 

• Skriftlige evalueringer av månedstemaer.  

• Vurdering av barnehagens praksis gjennom bilder, 

praksisfortellinger og refleksjoner. 
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• Evaluere tradisjoner og merkedager i etterkant. Ulike 

vurderingsmetoder benyttes (IGP, Ringstabekk 

krysset, kafedialog). 

6.0 Barnehagens satsningsområde 2017/2018 
 

Som satsningsområde dette barnehageåret har vi valgt: 

• Vennskap og tilhørighet 

• Mangfold og inkludering 

• Følelser 

 
Vi vil bruke «Rim og regler» som omhandler disse temaene. Vi 

har også valgt to fortellinger «Hakkebakkeskogen» for 3-6 

åringene og «Geitekillingen som kunne telle til ti» for 0-3 åringen.  
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Slik skal det jobbes med satsningsområdet ved Stakkevollan 

barnehage: 

• Fortellinger, sang, musikk, rim og regler 

• Bruk av konkreter og visualisering til å lære ord og 

begreper 

• Forenkling av språket og fortellingene 

• Bilder og film 

• Dramatisering, flanellograf og bordteater    

• Forming 

• Ukentlige lesegrupper  

• Bruk av biblioteket 

• «Hjertesamlinger» for 5 åringene.  
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7.0 Overgang barnehage-skole  
 

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med 

seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et 

godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. De skal få 

mulighet til å glede seg til skolestart og oppleve at det er en 

sammenheng mellom barnehage og skole (Rammeplan for 

barnehagen 2017). 

 

Det er 9 førskolebarn i Stakkevollan barnehage dette 

barnehageåret. Vi ønsker å gi barna en god avslutning på 

"barnehagelivet", ved å markere at de er eldst i barnehagen. 

Barna skal få oppleve en form for status ved å være størst på 

avdelingen, og i barnehagen for øvrig.   
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Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole ved 

Stakkevollan barnehage:  

 

• Det er utarbeidet egen plan for 

førskolebarna i enheten vår. 

Planen inneholder tema, mål og 

metoder innenfor hvert fagområde. 

• Førskolebarna blir gitt litt ekstra ansvar i barnehagen 

slik at de kan oppleve mestringsfølelse. Barna får 

ansvar ut fra modenhet, eget initiativ og medvirkning. 

• Førskoleklubb 1 dag i uka 

• Førskoletreff på Stakkevollan skole 3-6 ganger i året. 

Der møter de andre førskolebarn som skal begynne på 

skolen høsten 2018 

• Overføring av informasjon og språkmappe fra 

barnehage til skole 

 

 

 

 

 

 

NB!     

1. Desember  

Innmelding skole 

og SFO 
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8.0 Temaplan for barnehageåret 2017/2018 
 

 

  

MND Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

AUG Tilvenning Trygghet 
 
Tilknytning 

Primærkontakt 

Leke/ tilvennings-
gruppe 
 
Samlinger  
(Rim og regler) 
 

Faste rutiner 

Startsamtaler  

 

Oppfølgings-

samtaler ved 

behov 

 

Dagrapport med 

generell info.  

SEP Vennskap 
og 
tilhørighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lære å ta 

godt imot nye 

barn og 

voksne 

Skape gode 

og trygge 

relasjoner 

 

Alle skal ha 

lekevenner 

 

Samlinger  
 (Rim og regler) 
 
Personalets 
tilstedeværelse 
 
Lekegruppe 
 
Felles opplevelser 
og turer 
 
Barnesamtaler 
(trivsel og 
vennskap) 

Avdelingsmøte 

og 

observasjoner. 

 

Hvordan har 

barna det?  

 

Har alle noen og 

leke med?  

 

Er det noen som 

er utrygg?  

 

Tiltak? 

 

Informasjons- 
og evaluerings-
skjema. 

Brannvern 
(Uke 37-
38) 
 

Lære om 

brann-

sikkerhet 

Samlinger  
 (Eldar og Vanja) 
 
Brannøvelse 
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MND Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

OKT Mangfold 
og 
inkluder-
ing 

Få en 

begynnende 

forståelse for 

solidaritet, 

likeverd og 

respekt 

Barne-  

konvensjon 

 

FN dagen med 

foreldrekaffe 

 

Forut  

Samlinger  

(Rim og regler) 

Bruk av bilder 

og samtaler 

 

Kunstutstilling 

med bilder  

 

Foreldremøte 

 

Praksisfortelling  

NOV Mangfold 
og 
inkluder-
ing  
 
 
 
 
 
 

Få en 

begynnende 

forståelse for 

solidaritet, 

likeverd og 

respekt. 

 
 
 

Mangfoldet i 

Stakkevollan 

barnehage 

(Språk, flagg, 

mat, musikk osv.) 

 

Foreldre-

medvirkning 

 
Rim og regler ihh 
til tema 

Samtale og 

refleksjon med 

barn og 

personal. 

 

Blir barns ulike 

behov ivaretatt (i 

forhold til kjønn, 

alder, 

modenhet)? 

 

Barnesamtaler 

 

Foreldre-

undersøkelse 

 

Foreldre-

samtaler 

Mørketid Erfaring med 

og læring om 

mørketid i 

Tromsø 

Samling med 

historier og fakta 

Mørketids-

markering 
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MND Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

DES Jule-
tradisjoner 

Få erfaring 

med 

markering av 

norske og 

andre 

juletradisjon 

Adventskaffe for 
foreldre/barn 
 
Luciamarkering 
 
Nissefest 

Julebakst og 
forming 
 
Kirkevandring (5 

åringene) 

 

Fortellinger, sang, 

rim og regler 

Evaluering av 

tradisjonene 

 

Barnas 

vurdering av 

måneden og 

tradisjonene 

 

Bruk av bilde-

dokumentasjon 

JAN Solfest 
 
 
 

Kjennskap til 

solens 

tilbakekomst 

 

Markere soldagen 

 

Fortellinger og 

sanger om sola 

 

Evaluerings-
skjema av 
tradisjonene 
 
 
 

Kroppen 
vår 

Bli kjent med 

kroppen/ 

benevne 

ulike 

kroppsdeler 

Litteratur, IPad og 

bilder  

 

Samlinger og 

samtaler om 

temaet 

 

Sang, rim og 

regler 

Avdelingsmøte 
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MND Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

FEB Samisk 

kultur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Få en 

begynnende 

forståelse for 

samisk 

musikk, 

språk og 

tradisjoner. 

 

 

 

. 

Fortelling/bilder 

 

Matlagning 

 

Lære samiske ord 

og tall 

 

Samisk flagg  

 

Musikk 

 

Klesdrakt 

Evaluerings-
skjema av 
tradisjonene 
 
Dokumentere 
med bilder og 
formings-
materiell 
 
 
 
 
 
 
Foreldre-
informasjon 
 
Vurderings-
skjema 

Kroppen 

vår 

 

Barna skal 

lære å sette 

grenser for 

egen kropp 

«Hjertesamlinger» 

 

MARS 
 
 
 
 

Følelser 

 

Barna skal få 

kjennskap til 

følelsene: 

Glad, sint, 

redd, lei 

seg/trist, 

engstelig/ 

usikker. 

 

Bruk av 

fortellingene 

«Hakkebakke-

skogen» 3-6 år, 

«Geitekillingen 

som kunne telle til 

ti» 1-3 år 

 

Samling og 

samtaler om 

begrepene.  

Bruk av konkreter 

og visualisering 

 

Musikk 

Foreldremøte  
 
Ulike 
uttrykksformer 
(lek, forming) 

 
Observasjon og 
samtaler om 
barnas 
følelsesuttrykk 
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 Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

Påsken Få kjennskap 

til kristne 

høytider og 

tradisjoner 

Samlinger med 

påske som tema 

 

Påskefrokost for 

foreldre/barn 

 

Forming 

Evaluering-
skjema av 
tradisjonene 

APR Følelser Barna skal få 

en 

begynnende 

forståelse for 

egne og 

andres 

følelser 

 

Barna skal 

lettere kunne 

gjenkjenne 

hverandres 

følelser 

 

 

 

Bruk av 

fortellingene 

«Hakkebakke-

skogen» 3-6 år, 

«Geitekillingen 

som kunne telle til 

ti» 1-3 år 

 

Forenkle 

språkbruk og 

fortelling 

 

Forming. 

 

Sanger/rim og 

regler 

Barnesamtaler  
 
Foreldre-
samtaler 
 
Bilder og tekst 
(dokumentere)  
 
Bruk av praksis-
fortellinger 
 
 

MAI Følelser Barna skal få 

en 

begynnende 

kunnskap til 

å sette ord 

på ulike 

følelser 

Bruk av 

fortellingene 

«Hakkebakke-

skogen» 3-6 år, 

«Geitekillingen 

som kunne telle til 

ti» 1-3 år 

 

Dramatisering og 
rollelek 
Egne kreative 
fortellinger 

Utstilling 
 
Forestilling 
 
Barnas 
vurdering av 
temaet  
 
Evaluering av 
temaarbeidet 
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 Tema Mål Metode Dokumenta-
sjon/Vurdering 

JUNI Tema-

karneval  

Ta i bruk 

fantasi, 

kreativitet og 

skaperglede.  

 

 

Lage 

dekorasjoner 

 

Utkledning 

 

Sang, musikk og 

dans  

Vurderings-skjema 
av tradisjoner 
 
 
 
 
 
 

Markering 

for 

førskole-

barna 

 

Førskole-

barna skal få 

en avslutning 

på 

barnehage-

livet 

Sommerfest med 

utdeling av 

permer for 

førskolebarna og 

deres foreldre 

Perm med bilder, 
tekst og tegninger 
til hvert enkelt barn 

Tilvenning 

for de 

minste 

De minste 

barna skal få 

en god start 

på sitt første 

møte med 

barnehagen 

Besøksdager og 

informasjonsmøte 

for nye barn og 

foreldre 

 

 

Informasjons-hefte  
 
Foreldremøte 
 
Evaluerings- 
skjema 

JULI Sommer-

barnehage 

Barna skal få 

gode 

opplevelser 

sammen på 

sommeren 

Barnehagene i 

enheten blir slått 

sammen, og vi 

følger egen plan. 

Sommerperm 
(Informasjon, 
planer, oversikt 
vedr. enkeltbarn) 
 
Vurderings-skjema 
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Fagdager 2017/2018 
 

Uke 40: 

Torsdag 05.10.17 

Fredag 06.10.17 

 

Uke 47: 

Mandag 20.11.17 

 

Uke 1: 

Tirsdag 02.01.18 

 

Uke 19: 

Fredag 11.05.18 

 

Barnehagen er stengt på fagdager! 
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Telefon og adresse 
 

Fagleder 

Marion Andreassen 

909 23 547  

Stakkevollan Barnehage, Nordøyvegen 65, 9018 Tromsø  

 

Avdeling:  

• Myrull: 481 26 361  

• Røsslyng: 911 66 473 

• Løvetann: 472 73 320 

• Bekkeblom: 941 40 169 

 

 

Enhetsleder 

Anna H. Larsen 

474 893 05  

Kvamstykket barnehage, Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø 


