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«Hvem du blir som voksen skapes i din barndom. 
Vi formes som mennesker når vi er yngst.» 
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Tromsøya Nord Barnehager 
er fem barnehager – 
 
Varden barnehage 
Stakkevollan barnehage 
Gyllenvang barnehage 
Kvamstykket barnehage 
Trollbakken barnehage 
 
Ved hver barnehage har fagleder den daglige ledelsen. 
Enheten ledes av enhetsleder med kontorplass ved Kvamstykket barnehage. 
 
Våre planer skal være i tråd med, og må ses i sammenheng med Tromsø kommunes planer 
innenfor barnehagesektoren.  
 
Tilbudet i Tromsøya Nord barnehager er basert på Lov om barnehager av 17.juni 2005, 
Rammeplan for barnehagens innhold gjeldende fra august 2017 og Kvalitetsutviklingsplan 
for barnehager i Tromsø 2017-2020. 
 
Tromsøya Nord barnehager har utarbeidet overordnet plan for enheten gjeldende perioden 
01.08.2017 - 31.07.2020. 
 
Den enkelte barnehage utarbeider årsplan med utgangspunkt i denne felles planen for 
enheten. Årsplan gir en mer detaljer og utfyllende beskrivelse på hva som er spesielt for den 
enkelte barnehage, innhold, tema og satsingsområder for barnehageåret. (1.august til 31. 
juli).  

 
I tillegg til årsplan skal hver avdeling/base utarbeide månedsplan med ukeplan. Disse skal 
synliggjøre og konkretisere mål, metoder og tiltak innenfor tema og satsningsområder, gi 
oversikt over turer og aktiviteter, møter og bursdager, samt annen praktisk informasjon.  
 
Tromsøya Nord Barnehager skal bidra til en barndom preget av nysgjerrighet, fantasi, 
engasjement og kjærlighet. 
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Ledelse 
Ledelse av Tromsøya Nord barnehager skal være tuftet på verdibasert ledelse og 
medarbeiderskap. Verdibasert ledelse handler om å se og verdsette hver enkelt 
medarbeider en skal lede. 
Medarbeiderskap medfører ansvarlig og profesjonell utførelse av arbeidsoppgavene i tråd 
med våre mål, verdier og metoder. 
 
Verdigrunnlag er respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.  
 

I Tromsøya Nord barnehager skal disse komme til uttrykk og gjenspeiles i beslutninger, 
prioriteringer og praktiske handlinger i: 

- møtet med det enkelte barn 

- planlegging og tilrettelegging for barns læring og utvikling  

- arbeidet med barnets sosiale kompetanse og medvirkning 

- omsorg som utøves 

- møter og dialog med foreldre 

- personalets diskusjon og refleksjon 

- arbeidsmiljøet. Personalets kunnskaper, erfaringer og ulikheter skal bli ivaretatt på 
en god måte, og bidra til omsorg og arbeidsglede 

 

 
 

Personal 
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Faglig trygghet styrker personalet og hever 
kvaliteten og barnas trivsel. Personalet må ha kompetanse om barn og om arbeid med barn, 
og må ha forståelse av sin betydning i barnas hverdag. 
Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til 
å møte, forstå og bidra i danningen av barna til å bli gode samfunnsborgere. 
 
Våre barnehager skal være best mulig rustet til å møte de krav og forventinger, og vi vil de 
kommende barnehageår satse på kompetanseutvikling innenfor; 

 ICDP. Dette er et forebyggende program som er utviklet med fokus på samspill 
mellom omsorgsgiver og barn og bygger på en bevisstgjørende metodikk som 
fokuserer på foreldrenes og andre omsorgsgiveres iboende evner til god omsorg. 
Barnehagen har en viktig oppgave i forhold til å virke forebyggende for barn i risiko. 
Den viktigste ressursen barnehagen har, er personalet. Det er et mål at personalet 
har nok kompetanse til å vite hvordan de kan være med å styrke og fremme barns 
læring og utvikling på best mulig måte. Gjennom opplæringen i ICDP-programmet ser 
vi at dette kan bidra til å styrke barnehagepersonalets utviklingsfremmende dialog 
med barna. Opplæringen har positiv betydning både for den emosjonelle, den 
meningsskapende og den regulerende dialogen med barna i barnehagen.  
(Dette er et norsk utviklet program, anerkjent og benyttet av blant annet UNICEF og WHO. 
Programmet er utviklet av professor Karsten Huneide og professor Henning Rye. Det bygger på en 
humanistisk tradisjon, der en empatisk fortolkende holdning til barnet er et viktig element.) 
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 «Se meg». I tillegg til at det er en tverretatlig samarbeidsmodell gis det også 
kompetanseutvikling innenfor observasjonsmetoder, tilknytningsteorier og 
risikofaktorer. Gyllenvang, Stakkevollan og Kvamstykket har deltatt i denne modellen 
og det er et mål at alle barnehagene skal kunne få denne kompetansen. 

 Språkløyper 
 Dialogisk lesing 
 Lær meg norsk før skolestart 

 

 

Andre dokumenter og planer; 
- Arbeidsgiverstrategi for Tromsø kommune 

- Miljørettet helsevern for barnehager og skole 

- Rutiner for overganger i opplæringsløpet 

- Enhetens Lokale handlingsplan for Sosial kompetanse 

- Plan mot mobbing. Med verktøykasse 

- «Sikkerhetsrommet» - nettbasert visuelt opplæringssystem. Alle ansatte får 

grunnleggende kunnskap om hvordan de skal kartlegge risiko, hvordan de skal unngå 

risiko og hvordan de skal opptre korrekt ved en alvorlig hendelse.  

Fem hovedkomponenter: «Ta Sikkerhetskortet»; Selve sikkerhetsopplæringen. 

Førstehjelpsmodul. Foreldrefilm; En 3,5 min lang informasjonsfilm rettet mot 

foreldrene. Repetisjon og Dokumenter- malverk fra Sikkerhetsrommet, samt de 

dokumentene de selv måtte ønske å laste opp. 

- Miljøfyrtårn. Alle barnehagene er sertifisert som miljøfyrtårn 
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Formål og innhold 
 
Omsorg 
Omsorg i barnehagen er nært knyttet til barns helse og trygghet, og er samtidig en viktig 

forutsetning for barns danning, utvikling og læring.  Forskning viser at omsorgsgivers 

oppfatning av barnet kan påvirke den omsorgen de får. Det er derfor av stor betydning at 

personalet i barnehagen har en positiv relasjon og oppfatning av hvert enkelt barn det 

utøver omsorg for. 

 
Omsorgssituasjoner i Tromsøya Nord barnehager skal preges av: 

- Oppmerksomhet, respekt, nærhet, innlevelse og barns medvirkning. 

 
Danning 
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter, og se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. 
Danningsprosessen foregår i et samspill mellom barnet og samfunnet det er en del av. 
Dagens samfunn består av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, religion og forutsetninger. 
 

Slik jobbes det med danning i Tromsøya Nord barnehager: 

- Gi begrepene respekt, solidaritet og likeverd et innhold. 

- Det legges til rette for at barna skal få en begynnende kunnskap om demokrati.  

Fokus på inkludering, likeverd og likestilling mellom kjønn. 
 
Læring 
Barn lærer i det daglige samspillet med andre mennesker og det miljøet de til enhver tid 
oppholder seg i.  Barnehagens oppgave er å legge til rette for læringsprosesser som støtter 
opp om, og danner grunnlag for den brede kompetansen hvert enkelt barn trenger i sin 
videre utvikling på alle områder i et utdannings og livsfaseperspektiv.  
 
Slik skal det jobbes med læring i Tromsøya Nord barnehager: 

- Det legges til rette for et læringsmiljø som er preget av barns aktive medvirkning og 

deltakelse, trygghet, lek, glede og humor.  

- Barns undring og skapende aktiviteter må være utgangspunkt og danne grunnlag for 

barnehagens læringsmiljø. 

- Det etableres gode rutiner og systematikk rundt å planlegge, og gjennomføre 

formelle læringssituasjoner daglig. (eks. samlingsstund, lesestund, lekegrupper osv.) 

- Det legges til rette for barns læring gjennom hele dagen ved at barn er aktive 

deltakere i barnehagens fellesskap og egen omsorg med fokus på selvstendighet og 

ansvarlighet. 

- Rammeplanens krav innenfor de 7 fagområdene ivaretas. 

- Barnehagens fysiske miljø er gjennomtenkt og tilrettelagt for alle. 
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Lek 
Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn utrykker seg gjennom. Den har 
egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Det å få delta i et positivt «leke-fellesskap» er 
av stor betydning for barnets trygghet, trivsel, utvikling og læring i barnehagen. På den andre 
side kan makt og utestengning i lek hindre vennskap og gode relasjoner. Lek skal være en 
viktig del av barns hverdag i barnehagen og barn skal oppleve deltakelse i lek.  
 
Slik skal det jobbes med lek i Tromsøya Nord barnehager: 

- Organisering av dagen skal sikre at barna får tid og rom til å fordype seg i lek 

- Det skal være tilgjengelig, inspirerende og variert lekemateriell 

- Personalets rolle er å være tilstede og tilgjengelig for å veilede, støtte og gi 

inspirasjon 

- Det legges til rette for lek i mindre grupper både formelt og uformelt.  

 

 

 
 
 

Vennskap og fellesskap 

Barn opplever glede av å være i et fellesskap i tidlig alder og etablerer vennskap allerede fra 
2-års alder. Å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner er en viktig 
kompetanse barna skal tilegne seg. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i 
samspill med hverandre og med voksne.  
 
Slik skal det jobbes det med vennskap og fellesskap i Tromsøya Nord barnehager: 

- Ansatte med kompetanse om observasjon, samspill, gruppedynamikk 
- Ansatte med kompetanse om lek, lekemiljø, tilrettelegging 
- Ansatte med kompetanse om konflikthåndtering og formidling  
- Handlingsplan mot mobbing anvendes 
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Utviklingsområder for Tromsøya Nord barnehager 
Tromsø kommune har i Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene prioritert ulike utviklingsmål 
som barnehagene kan velge mellom. Alle barnehagene skal jobbe med Språk og språkarbeid. 
I tillegg skal Tromsøya Nord barnehager med utgangspunkt i sentrale føringer og resultat fra 
ståstedsanalyse, kartlegginger og egne evalueringer ha særskilt fokus på God helsemessig 
utvikling i perioden 2017-2020. Arbeidet og tiltakene skal knyttes til fire områder – 
pedagogisk ledelse, omsorg- og læringsmiljø, mangfold og inkludering og pedagogisk 
relasjons kompetanse. 
Barnehagene konkretiserer i årsplan områder det skal arbeides særskilt med, det enkelte 
barnehageår.   
 
 

 Språk og språkarbeid God helsemessig utvikling 
Hovedmål Barnehagene skal fremme barnas 

kommunikasjon og språklig 
kompetanse 
 

Barnehagene skal fremme barnas 
fysiske og psykiske helse 

Pedagogisk ledelse Plan for kompetanseheving innenfor 
Språkløype, Dialogisk lesing og  
Lær meg norsk før skolestart 
 
Bruk av ulike verktøy (eks. 
språksprell, språkkiste, snakkepakke) 
skal synliggjøres i planene 
 
Månedsplaner innen 5. hver måned 
 
Ukeplaner med oversikt over 
aktiviteter og hvem som har ansvar 
for hva av språkaktiviteter 
 
Organisere dag- og ukerytme som 
muliggjør iverksettelse av tiltak 
 
Veiledning av fagarbeidere og 
assistenter  
 
 
 
 
 
 
 

Det skal etableres rutiner for 
observasjon og refleksjon rundt barns 
lek og vennskap 
 
Det gjennomføres veiledning innenfor 
ICDP. Fagleder skal ha kompetanse 
som veileder og alt personale skal 
delta i veiledningsprogrammet 
 
Handlingsplan for Sosial kompetanse 
skal gjøres kjent for nyansatte og 
vikarer og anvendes aktivt  
 
Barnehagens/avdelingens/basens 
psykososiale læringsmiljø skal være 
jevnlig oppe til vurdering 
 
Pedagogisk dokumentasjon skal 
brukes som arbeidsmåte og være 
grunnlag for refleksjon rundt 
barnehagens praksis, rutiner, 
prioriteringer og kvalitet 
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Mangfoldet i barnehagen skal 

synliggjøres i planer og i det fysiske 

miljø 

Dag- og ukerytme skal synliggjøre 
tiltak og arbeidsform 
Barnets oppstart i barnehagen, 
overganger internt i barnehagen og til 
skole skal sikres ved struktur og 
rutiner  
 
Personalet skal ha kompetanse om å 
tilrettelegge kosthold og barns behov 
for aktivitet med utgangspunkt i 
Helsedirektoratets Retningslinjer for 
mat og helse, og Nasjonale 
anbefalinger om fysisk aktivitet 0-5 år 
 
Alle ansatte skal ha kunnskap om BTI-
modell og tiltak for tidlig innsats 
 
Alle ansatte skal ila første arbeidsuke 
gjøre seg kjent med 
Sikkerhetsrommet og ta 
Sikkerhetskortet. 
 
Innen 3 måneder skal nyansatte 
gjennomføre nettkurset «Vold og 
seksuelle overgrep mot barn».  
Nettkurset følges opp minimum 1 
gang pr barnehageår som repetisjon 
 

Omsorg- og 
læringsmiljø 

Avdelingens/basens læringsmiljø 
skal gjenspeile flerspråkligheten i 
barnegruppen 
 
Progresjonsplan for Språk og 
kommunikasjon skal brukes i 
planlegging 
 
 
 

Enhetens plan for 
Sosial kompetanse og 
Handlingsplan mot mobbing skal være 
retningsgivende 
 
Det gjennomføres barnesamtaler 
forut for foreldresamtaler 
 
Det gjennomføres «Hjertesamlinger» 
med 5-åringene.  
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Læringsmiljøet skal gjenspeile og 
ivareta barnas ulike behov ut i fra 
alder, kjønn og egne forutsetninger. 
 
Progresjonsplaner for Lek og Kropp, 
bevegelse og helse skal brukes i 
planlegging 
 

Mangfold og 
inkludering 

Strukturert startsamtale i hht 
fastlagt skjema for Tromsø 
kommune 
 
Anvende Dialogisk lesing som 
metode overfor flerspråklige barn 
 
 
 

Anvende tolk på startsamtale med 
flerspråklige barn ved behov 
 
Kulturelle tradisjoner som markeres 
skal ivareta alle barna 
 
Vennskap fast tema ved oppstart av 
nytt barnehageår 
 
Det skal ukentlig gjennomføres 
pedagogisk opplegg med vennskap 
som tema 
 
Det skal i planlegging og evaluering 
være særlig fokus på barn med 
funksjonsnedsettelse og 
flerspråklighet 
 

Pedagogisk relasjons 
kompetanse 

Personalet tilstede sammen med 
barna som muliggjør samtaler og 
språkstimulering 
 
Påkledningssituasjon og måltid skal 
aktivt brukes til språkstimulering 
 
Språk- og lekegrupper brukes som 
metode 
 
 

Nye barn og foreldre inviteres til møte 
og felles sammenkomster i løpet av 
mai/juni 
 
Alle barna skal ha primærkontakt som 
er kontaktperson ved oppstart i 
barnehage/på ny avdeling eller base, 
og gjennom barnehageoppholdet 
 
Primærkontakt skal ha kompetanse 
knyttet til oppstart av nye barn, 
tilvenning (trygghetssirkel) og 
foreldresamarbeid  
 
Personalet har og tar ansvar for 
kvalitet i relasjon med barnet  
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Personalet skal ha kompetanse i å 
etablere relasjoner og samspill. Blant 
annet gjennom omsorg og lek 
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Handlingsplan mot mobbing  
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Bærekraftig utvikling 
Barna skal i førskolealder bli kjent med betydningen av å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Alle barnehagene er sertifisert som Miljøfyrtårn og arbeidet her skal bidra til å 
bygge gode holdninger i å ta vare på miljøet og skape bevissthet om at små grep i 
hverdagen, kan gjøre en forskjell. 
 
Slik skal det jobbes innenfor bærekraftig utvikling i Tromsøya Nord barnehager; 

- Vi tar vare på utstyr og leker i barnehagen.  

- Vi sorterer søppelet – mat, papir, glass, rest og kartong 

- Vi skal begrense matsøppel 

- Vi sender informasjon, møteinnkallinger, planverk mm på epost til foreldre og 

personal 

- Vi er bevisst på bruken av papir som f.eks. tegneark, håndtørkepapir 

- Vi går på tur i stedet for å ta buss dersom det er mulig 

- Vi plukker søppel i og rundt barnehagen, og på tur  

- Vi skal gi barna naturopplevelser – skog, fjell og fjæra 

 

 
Digitale verktøy  

Verktøy som f.eks. iPad, datamaskin, skriver, skanner, kamera, prosjektør og dataspill skal 
brukes i pedagogiske arbeidet tilpasset barnas alder. 
 
Slik skal det jobbes med digitale verktøy i Tromsøya Nord barnehager; 

- Barna skal være kjent med og kunne bruke digitale verktøy for innhenting av 
kunnskap, i planlegging, i dokumentasjon, i lek og læring. 

- Personalet skal utvise etisk bevissthet omkring bruk av digitale verktøy. 
 
 

Dokumentasjon og vurdering 
Dokumentasjon gir grunnlag for vurdering og refleksjon omkring barnehagenes praksis. 
Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre barnas læring og personalets arbeid, og skal legges til 
grunn for refleksjoner over barnehagens oppgaver og verdier.  
Utgangspunktet for all dokumentasjon og vurdering er planlegging. 
 
Slik skal det jobbes med dokumentasjon og vurdering i Tromsøya Nord barnehager; 

- Skriftlige observasjoner 
- Praksisfortellinger til bruk på avdelings-/base- og personalmøter 
- Bruk av ulike vurderingsverktøy som f.eks IGP, GLL, «Ringstadbekkrysset»  
- Kartleggingsverktøy «TRAS», «Alle Med», «Lær meg norsk før skolestart». Brukes 

som forberedelse til foreldresamtaler  
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- Bilder for pedagogisk dokumentasjon 
- Ulike planer; møteplaner, årsplaner, månedsplaner og dags rapport 
- Enhetens skjema for foreldre- og barnesamtaler 
- Innkalling til møter og referat fra møter skal være tilgjengelig  
- Vurderinger av blant annet tradisjoner, interne faglige fora, evakueringsøvelser 
- Dokumentasjon av uforutsette hendelse som skjer voksne og barn 
- Barnemøter 
- Dokumentasjon av arbeid omkring miljøfyrtårn, ergonomi, prosjekt og andre 

utviklings- og satsningsområder for barnehagen/enheten  
 

 
Samarbeidspartnere i oppvekstsektoren 
Personalet i barnehagene er ofte vi som barnet møter regelmessig og mest utenom 
hjemmet. Den daglige kontakten mellom personal, barn og foreldre gir barnehagen en viktig 
rolle vedrørende kunnskap om barnets omsorgssituasjon. 
For at barn og foreldre skal få et helhetlig tilbud til beste for barnets oppvekst og utvikling, 
kreves det at barnehagene samarbeider med andre tjenester og instanser i kommunen.  
  
«Se meg» 
Tverretatlig modell hvor barnehagen samarbeider med andre kommunale tjenester og har 
som formål å sikre at barn får nødvending bistand og hjelp så tidlig som mulig. Andre 
kommunale tjenester er bla PPT, Barnevern, Helsestasjon og fysioterapeut. Foreldre er nære 
samarbeidspartnere og skal gi sitt samtykke. 

 
Grunnskolen 
I følge Rammeplanen Kap. 5, skal barnehagen i samarbeid med skolen legge til rette for en 
god overgang fra barnehage til første klasse.  
Det skal være et nært samarbeid med foreldre.  
Plan for overgang barnehage – skole skal være synlig i årsplan.  
 
PPT – Pedagogisk Psykologisk Tjeneste; 
PPT er faglig instans som kan gi råd og veiledning i forhold til barn med behov for særskilt 
hjelp og støtte. Det er etablert månedlige R-team (ressurs-team) hvor barnehagen 
samarbeider med PPT. Foreldrene må gi sitt samtykke. Foreldre kan også på eget initiativ 
søke hjelp og bistand fra PPT. 
 
Barneverntjenesten 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres 
helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. For at barn i alvorlige 
situasjoner skal bli sett av barnevernet og få den hjelpen de trenger, er det viktig at de 
ansatte i barnehagen oppfyller opplysningsplikten. Alle ansatte er i henhold til 
Barnehagelovens § 22 pålagt opplysningsplikt til barnevernet, uten hinder av 
taushetsplikten, når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller annen 
form for omsorgssvikt.  
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Helsestasjon 
Helsestasjonene har ansvar for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge 
barns oppvekstsvilkår i kommunen. Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og veiledning 
knyttet til legemiddelhåndtering i barnehagen, smittevern og ikke minst er helsestasjonen 
sentral i forhold til barns språk.  
 
Andre viktige samarbeidspartnere for barnehagene kan være: 

- Rehabiliteringsenheten ved blant annet Fysioterapeuter  
- BUP 
- Flyktningetjenesten 
- HERO i forhold til asylsøkere 
- Høgskoler og universitet i forhold til kurs/opplæring og studenter. I følge 

Barnehagelovens§ 24, har barnehageeier plikt til å stille barnehagen til disposisjon 
for opplæring av studenter som tar førskolelærerutdanning 

- Videregående skoler som utdanner fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid 
- NAV 

- Tromsprodukt i forhold til personer som skal ha arbeids- og språkpraksis 
   

 
 

 


