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Presentasjon av enheten

Hovedmål og verdigrunnlag

Fastlandet Nord barnehager består av fem barne- 
hager: Skjelnan, Kroken, Lunheim, Tomasjordneset  
og Elvestrand barnehage.

Enhetsleder har overordnet faglig-, administrativt-,  
personal- og økonomiansvar. Fagleder har faglig 
ansvar og utøver den daglige ledelsen i barne- 
hagen. Pedagogisk leder har faglig ansvar og daglig 
ledelse ved den enkelte avdeling/base.

Administrasjon for enheten drives av enhetsleder 
og sekretær i 60 % stilling og er lokalisert i  
Elvestrand barnehage.

Vi har, avhengig av barnas alder, kapasitet for ca. 
300 barnehageplasser og har ca. 80 faste årsverk.

Hver enkelt avdeling/base har en grunnbemanning 
på 1–2 pedagogisk ledere og 1–2 barne- og 
ungdomsarbeidere/assistenter. 

I tillegg kan det være:
- en eller flere støttepedagoger tilknyttet barn  
 med spesielle behov
- lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget
- studenter i praksis fra Universitetet
- praksisplasser fra NAV eller andre 
 utdanningsinstitusjoner

Verdigrunnlag:

RESPEKT
Vi møter alle i barnehagen med vennlighet. 
Vi lytter til innspill. Vi gir barna tid til lek, humor 
og glede.

ÅPENHET
Vi er åpen for undring og nye ideer. 
Vi viser raushet for hverandre og byr på oss selv. 
Vi gir rom for å være forskjellig. 

MOT
Vi har mot til å se og lytte til barn, foreldre/fore-
satte og kollegaer. Vi har mot til å være barnas 
stemme. Vi har mot til å tenke nytt.

ANERKJENNELSE
Vi skal gi rom for å kunne utrykke følelser verbalt 
og gjennom kroppsspråk. Vi tar alle på alvor. 
Vi er nysgjerrig på mennesker. 

TILLIT
Vi er alle ansvarlige i arbeidet for å oppnå barne-
hagens felles mål. Vi legger til rette for barn og 
foreldres/foresattes medvirkning.

Hovedmål:
I Fastlandet Nord barnehager skal personalet ivareta barnas livsglede, nysgjerrighet og livsutfoldelse. 
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Samarbeid mellom hjem og barnehage
Vår viktigste samarbeidspartner er foreldre/fore-
satte, vi er derfor avhengig av et nært samarbeid 
og en god dialog med alle foreldre/foresatte, 
uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn.  
Allerede ved barnets oppstart i barnehagen,  
utveksler man informasjon og avklarer forven-
tinger til hverandre. Dette følges videre opp i den 
daglige kontakten i forbindelse med levering og 
henting, og fokus vil alltid være barnets beste.  
For utveksling av informasjon mellom hjem og 
barnehage, kan man i tillegg benytte seg av SMS, 
mail eller ta kontakt via telefon.

Utover den daglige kontakten, tilbyr barnehagen 
minimum to foreldresamtaler i løpet av barne- 
hageåret. Ved behov kan både foreldre/foresatte 
og barnehagen be om ytterligere samtaler. Vi har 
to foreldremøter i løpet av barnehageåret, et på 
høsten for alle foreldre/foresatte og et på våren for 
nye foreldre/foresatte.

Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget 
(SU) gis foreldrene mulighet til medvirkning i 

barnehagens innhold og virksomhet. Større saker, 
som vil påvirke hele foreldregruppen, skal alltid 
være drøftet og besluttet i foreldrerådet. Det kan 
for eksempel være endring av kostsatser.  
Samarbeidsutvalget, som er et rådførende organ, 
kan uttale seg i ulike høringsutkast som gjelder det 
pedagogiske innholdet eller rammer i barnehagen  
både lokalt og sentralt. Barnehagens årsplan skal 
også fastsettes av SU. Ut over dette drøftes ulike  
saker som angår barnehagens innhold, plan- 
legging av dugnad og ellers saker som blir meldt 
inn av foreldre eller personal.

Vi ønsker engasjerte foreldre/foresatte i våre  
barnehager, og enheten arbeider for å gi foreldre- 
gruppene større medvirkning. Foreldremøtene gir 
oss en god mulighet for å innhente foreldrene/
foresatte synspunkter i ulike saker. Evalueringer, 
spørreskjemaer og tilbakemeldinger via mail  
bidrar også til å kartlegge foreldrenes meninger. 
Hver høst gjennomfører vi brukerundersøkelse, 
der foreldrene gis mulighet til å gi tilbakemelding 
til den enkelte barnehagen.
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Oppstart for nye barn

Lek og sosial kompetanse

Fastlandet Nord barnehager har som målsetting å 
sikre en trygg og god oppstart for både barn og  
foreldre/foresatte. I tett samarbeid med foreldre/ 
foresatte skal personalet tilpasse oppstarten etter 
barnets behov. 

Fagleder og pedagogisk leder har ansvar for å:
• Sikre at personalet er godt forberedt til oppstart 
 ved å gå gjennom barnehagens rutiner og 
 tilknytningsteori.
• Sette av god tid til oppstarten for alle barna
• Gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner  
 ved oppstart
• Invitere barn og foreldre/foresatte på besøk i 
 barnehagen før oppstart
• Invitere alle nye foreldre/foresatte til foreldre- 
 møte på våren

• Avklare/tildele kontaktperson ved oppstart
• Ha tett dialog med foreldre/foresatte og 
 gjennomføre oppstartsamtale i løpet av de første 
 dagene i barnehagen

Barnehagen skal være et trygt sted der barna  
opplever samhold og vennskap. Personalet skal se 
og anerkjenne barna, samt ivareta deres behov for 
omsorg.  Aktivitetstilbudet skal planlegges ut fra 
interesser fra barnet og gruppen som helhet. Det 
skal legges til rette for både organisert og uorga-
nisert lek i hverdagen. Barna skal få utfordringer 
tilpasset deres ståsted. 

Personalet skal gi barna gode erfaringer og opple-
velser av å mestre samspillet med andre barn i lek. 
Det er derfor avgjørende at personalet er bevisst 
sin rolle i leken og i samspillet med barna. 

Fastlandet Nord barnehager har utarbeidet en 
handlingsplan for hvordan vi skal forebygge,  
avdekke og håndtere mobbing.  Målet her er at alle 
barn skal oppleve et aksepterende, inkluderende 
og tolerant oppvekst- og læringsmiljø basert på 
vennskap og gode relasjoner.

Planen er delt inn i 3 hovedområder:
• Forebygging av mobbing. Beskriver personalets  
 rolle i arbeidet for å styrke barns sosiale 
 kompetanse, og tiltak knyttet til dette arbeidet.
• Avdekking av mobbing. Konkretiserer personalets  
 ansvar for å være aktive, handle og ta meldinger 
 fra barn og foreldre på alvor.
• Håndtering dersom mobbing oppstår. Tiltaksplan  
 skal tas i bruk dersom mobbing oppstår, og barn  
 og foreldre/foresatte skal involveres i arbeidet. 

http://img8.custompublish.com/getfile.
php/3065478.1308.ppbysbwerc/Plan+mot+-
mobbing+Fastlandet+Nord+barnehager+2015.
pdf?return=www.tromso.kommune.no
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Systematisk planleggingsarbeid er viktig for å sikre  
kvalitet i tjenesten. Planleggingen baseres på  
gjeldende styringsdokumenter, kartlegginger, 
samt kunnskap om barns utvikling og læring. 
Planleggings-, dokumentasjons- og vurderings- 
arbeidet foregår i det daglige arbeidet på  
avdelingene/basen, på møter og fagdagene.  
Barnehagens planverk gir personalet retnings- 
linjer for virksomheten og gir foresatte og andre 
informasjon om det pedagogiske innholdet.  

Gjennom bilder, utstillinger, oppslag og rapporter 
dokumenterer vi barnehagens praksis. 

Dokumentasjonen åpner for en reflekterende 
praksis i vurderingsarbeidet. 

Refleksjonsprosessen skal gi grunnlag for videre  
planlegging, tilrettelegging og læring. Det skal  
settes av tilstrekkelig med tid til dette arbeidet.  
I tillegg til refleksjon rundt dokumentasjon,  
bruker vi ulike observasjonsmetoder og praksis- 
fortellinger. Gjennom disse verktøyene skal vi legge  
til rette for utvikling av barnas læringsmiljø og 
forbedring av praksis.

Vurderingsarbeidet foregår kontinuerlig, og er 
grunnleggende for barnehagen som lærende  
organisasjon. Barnehagens innhold, aktiviteter og 
organisering vurderes systematisk. Gjennom for-
eldresamtaler, foreldremøter, SU og den daglige 
kontakten skal foreldre inkluderes i vurderingen. 
 
Det gjennomføres jevnlig medarbeider- og  
brukerundersøkelser. Resultatene danner grunn-
lag for refleksjon, planlegging og vurdering. 

Personalet skal legge til rette for barns  
medvirkning omkring barnehagens innhold,  
leke- og læringsmiljø. Barnas innspill danner 
sammen med observasjoner av enkeltbarn og 
barnegruppa grunnlaget for arbeidet med å  
utvikle et godt læringsmiljø. Det er utarbeidet 
ulike skjemaer (for eksempel «Tras» og «alle med») 
for observasjon i barnehagen, som i samråd med 
foreldre/foresatte kan tas i bruk ved behov.
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Plan for vurderingsarbeidet 

Vurderingsverktøy vi bruker:
• Praksisfortellinger
• Barnesamtaler med barn over 3 år
• Observasjoner
• Bilder og film
• Brukerundersøkelser 
• Medarbeidersamtaler 
• Ringstadbekk-krysset og andre 
 evalueringsmetoder
• 10-faktor
• Ståstedsanalysen

Målet med vurdering i barnehagen er å skape en god barnehage for det enkelte barn. 
Vurderingene som blir gjort er utgangspunkt for videre og ny planlegging av vårt arbeid.

Hva vurderes
Barnegruppa og 
enkeltbarnas trivsel 
og utvikling
Aktiviteter på 
avdelingen/basen
Førskoleklubb
Andre faste aktiviteter 
på tvers av
avdelingene/ basene
Felles arrangement

Periodeplaner

Foreldresamarbeid

Overordnede planer 
som f.eks. årsplan og
kvalitetsplan
Kompetanseutvikling

Hvem deltar
Alle barna og personalet 
på avdelingen/basen

Alle barna og personalet 
på avdelingen/basen
Alle barna og personalet 
på avdelingen/basen

Alle barna og personalet 
på avdelingen/basen

Alle barna og personalet 
på avdelingen/basen
Foreldre/foresatte 
Pedagogisk leder/ 
støttepedagog
Fagleder
Lederteam
Personalet 
Foreldre/foresatte
Alle 

Når
Avdelings-/basemøter
Foreldresamtaler
Samtaler med barna
Samtaler med barna
Avdelings-/basemøter
Samtaler med barna
Avdelings-/basemøter

På eget skjema, avd- 
elings-/basevis etter 
hvert arrangement
Samtaler med barna
Avdelings-/basemøter 
Samtaler med barna
Foreldresamtaler
Brukerundersøkelser 
SU
Hente og bringesituasjoner
Personalmøter
Fagdager 
SU
Medarbeider-
undersøkelser

Ansvarlig
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Ansvarlig pedagog
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder
Fagleder
Lederteam

Enhetsleder

Fagleder 
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Progresjonsplan for 
Rammeplanens fagområder og utflukter

0 - 2 åringer
Kommunisere via 
kroppsspråk, mimikk 
og lyder

Bruke enkle lyder og 
ord for å gjøre seg 
forstått

Gjenkjenne navnet sitt 
ved hjelp av ordbilde
Vise egne følelser

Vise interesse for 
pekebøker og bilder

Peke på kroppsdeler 
og hverdagslige gjen-
stander når disse 
benevnes.

Vise interesse for
andre barn

Leke «gi og ta» og 
«borte-bø»

Delta i samlinger og 
aktiviteter

Kommunikasjon, språk og tekst
2 - 3 åringer
Lage tulleord, kunne 
enkle rim, regler og 
sanger utenat.

Leke eventyr og lage
lyder til konkreter

Gjenkjenne egen 
forbokstav
Sette enkle ord på 
egne følelser og 
meninger
Vise interesse for 
korte fortellinger 
og bøker 

Sette ord på kropps-
deler og gjenstander 
i hverdagen

Ta og opprettholde 
kontakt med andre 
barn

Leke parallell lek og 
imitere andre barn

Delta og medvirke i 
samlinger og 
aktiviteter

3 - 4 åringer
Leke med rim regler
og rytme/stavelser

Delta i enkel rollelek, 
gjenfortelle eventyr

Gjenkjenne eget navn 
ved hjelp av skrift
Gjenkjenne følelser 
hos andre barn, og vise 
empati
Kunne delta fortellinger 
og eventyr i gruppe. 
Bidra i samtale om inn-
holdet
Sette ord på hva kropps-
deler og gjenstander i 
hverdagen brukes til

Kunne være i samspill 
med andre barn over tid

Leke fantasilek med 
objekter og delta i 
begynnende rollelek
Ta ordet og gi uttrykk 
for egne meninger under 
samling og aktiviteter

5 - 6 åringer
Lage rim og regler selv,
klappe stavelser. Lytte 
til og gjenkjenne lyder. 
Kunne tulle med s
pråket, vitser og gåter
Fremføre eventyr 
gjennom rollespill. Bli 
kjent med eventyr og 
historier fra andre land
Leke-skrive og forme 
bokstaver og tegn
Sette ord på egne og 
andres følelser

Kunne følge med i 
lengre bøker, kunne 
gjenfortelle hovedtrekk
i historien.
Bruke ulike begrep for
å kunne beskrive egen-
skaper for kroppsdeler 
og gjenstander i 
hverdagen
Ta initiativ til lek, 
forhandle, opprettholde
og avslutte lek på en 
positiv måte
Delta i rollelek over tid,
og tilføre nye elementer
til leken
Delta i planlegging 
gjennomføring og 
evaluering av samlinger 
og aktiviteter
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0 - 2 åringer
Bli kjent med egen 
kropp. 

Bruke kroppen aktivt. 
Rulle, krype, sitte, stå, 
gå, løpe, hoppe, klatre

Få en positiv opp-
levelse av stell og 
hygienesitasjoner

Bli kjent med ulik mat 
og forskjellige smaker

Få positive opp- 
levelser av egen kropp

Kropp, bevegelse, mat og helse
2 - 3 åringer
Øve seg på enkle fin- og 
grovmotoriske ferdig-
heter som f.eks av- og på-
kledning, smøre mat o.l.

Bruke kroppen aktivt ved 
å løpe, sykle, ake og leke 
med ball.
Gå kortere turer i ulendt 
terreng

Medvirke til å vaske 
hender og ansikt
Følge do - rutiner

Være deltakende i mat-
laging

Bli kjent med hvor maten 
kommer fra 

Lære seg å sette grenser 
for egen kropp

3 - 4 åringer
Øve seg på mer ut-
fordrende fin- og grov-
motoriske ferdigheter 
som glidelås, knapper, 
bruke bestikk

Bruke kroppen aktivt ved 
å hinke, balansere, sykle, 
kaste og ta imot ball.
Kunne gå turer i ulendt 
terreng

Vaske hender og ansikt
Kunne kjenne egne 
behov for dobesøk

Være deltakende i mat-
laging

Bli kjent med kroppens 
behov for variert og 
sunn mat
Respektere andres 
grenser 

5 - 6 åringer
Være selvstendig i 
måltider og i av- og 
påkledning. Kunne 
være med å vurdere 
hvilke klær som passer
til årstiden.
Bruke kroppen aktivt 
ved å klatre i trær, 
hoppe paradis og tau,
tilpasse fart. 
Kunne gå lengre turer 
i ulendt terreng
Være selvstendig og ha
forståelse av god hygiene
Være selvstendig ved 
dobesøk.
Delta i forberedelser og
tilberedelse av måltider.
Være selvstendig under
måltidene
Få kunnskap om sunn 
mat og hvordan dette 
påvirker kroppen. 

Respektere andres 
grenser og forstå egne 
og andres behov
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0 - 2 åringer
Bli kjent med ulike 
maleaktiviteter.

Få sanseopplevelser 
ved å føle, se, lytte, 
lukte og smake

Stimulere til visuelle 
inntrykk av farger
Bli kjent med barne-
sanger

Bli introdusert for 
sang og musikk med 
bevegelse

*Bruk sanger og sangleker fra kulturene som er representert i barnehagen

Kunst, kultur og kreativitet
2 - 3 åringer
Lære å bruke blyant, 
pensel o.l.

Bli kjent med ulike 
formingsmaterialer som 
papp. Leire, ull o.l.
Gå på tur i naturen for 
å få sanseopplevelser til 
å kunne uttrykke seg 
estetisk

Bli kjent med fargene

Lære enkle barnesanger 
og sangleker.
Bli kjent med rytmein-
strumenter.
Delta i enkel dramalek

3 - 4 åringer
Bli kjent med ulike form- 
ingsteknikker og kunne  
ta i bruk forskjellige 
natur- og formings- 
materiell.

Lære seg å bruke digitale 
verktøy som en estetisk 
uttrykksform

Kunne samarbeide om 
skapende virksomhet ute 
og inne sammen med 
andre

Kunne primærfargene

Utvide repertoaret av 
sanger og sangleker* 
Bruke rytme-
instrumenter
Delta i dramatisering 

5 - 6 åringer
Ta i bruk ulike 
formingsmateriell og 
teknikker.

Beherske ulike 
digitale verktøy.

Få inspirasjon fra kjente
kunstnere til egen 
skapende virksomhet

Kunne enkel fargelære 
(blande ulike farger)
Kunne organisere 
sangleker* uten 
voksenstøtte

Fordype seg over tid, 
og kunne framføre 
dukketeater, rollespill 
og sang/musikk
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0 - 2 åringer
Bli trygg på 
utelekeplassen
Bli introdusert for 
planter og dyr

Få erfaring med vær 
og naturfenomener 
knyttet til årstidene
Utforsker vann, snø, 
sand, stein og andre 
naturmaterialer

Lære å kaste matrester 
i matavfallet

Introdusere nettbrett

Få kjennskap til 
kroppen sin og hvem 
«jeg» er

Natur, miljø og teknologi
2 - 3 åringer
Gå korte turer i 
nærområdet
Utforsker planter og dyr 
i nærmiljøet

Få en forståelse av hva 
som skjer i naturen i de 
ulike årstidene
Utvider forståelsen og 
bruken av ulike natur-
materialer

Få kjennskap til enkel 
avfallssortering

Få erfaring med kamera, 
nettbrett, PC og digitalt 
mikroskop
Få kjennskap til familien 
min (foreldre, søsken og 
besteforeldre)

3 - 4 åringer
Være kjent i nærområdet

Bli gjort kjent med 
hvilke dyr vi finner i vår 
landsdel
Få oppleve naturens 
mangfold (skog, sjø, 
fjell o.l.)
Eksperimentere på 
naturen (vann/is, flyter/
synker o.l.)
Få en forståelse av 
sammenhengene
Utvikle respekt og 
begynnende forståelse 
for hvordan vi kan ta 
vare på naturen
Utforske og eksperimen-
tere med digitale verktøy

Få kjennskap til ulike 
faser i livet

5 - 6 åringer
Dra på lengre turer

Lære faktakunnskap 
om planter og dyr

Lære faktakunnskap om
ulike naturfenomener 
og årstidene våre
Utføre ulike 
eksperimenter 

Bli kjent med fysikk/
kjemi
Få kunnskaper om, og
bidra til å ta vare på
naturen

Snakke og lære barn 
om nettvett

Få kunnskap om ulike 
faser i livet 
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0 - 2 åringer
Bruke telling/ ha 
fokus på øyemål i 
ulike hverdags-
situasjoner

Romforståelse, 
orientere seg i rom-
met. Gjennom å gripe, 
krype, gå, klatre, løpe 
og hoppe får barna 
erfaring med hvordan 
en skal ta seg fram og 
hvor ting er plassert i 
forhold til hverandre

Bli kjent med enkle 
matematiske begreper

Antall, rom og form
2 - 3 åringer
Telle/ sammenligne. 
Kjenne igjen noen tall.
Tall introduseres i 
samlinger, påkledning, 
sanger, rim og regle, 
og eventyr.  
Lage egne rom i rommet. 
Vi bygger hytte, bruker 
kasser som hus, båt o.l.

La barna selv hente det 
de trenger, slik at de får 
erfaring med å orientere 
seg i rommet

Leke med matematiske 
begreper, størrelser, form 
og mønster

3 - 4 åringer
Telle/sammenligne 
med hjelpemidler.
Arbeide med mengde-
begrep

Ta i bruk nærmiljøet 
og naturen slik at barna 
får flere utfordringer og 
erfaringer med å 
bedømme avstander, 
retning, høyde, lengde og 
dybde.  Dette kan være 
hinderløype,
orienteringsaktiviteter 
som f.eks. skattejakt, 
turbingo, natursti og 
refleksløype.
Bruke plasseringsord 
f.eks under, inni, over, 
gjennom, bak.
Kunne grunnleggende 
matematiske begreper

5 - 6 åringer
Få eksperimentere 
med vekt, mengde, 
innhold i forbindelse 
med for eksempel 
matlaging, formings-
aktiviteter etc.
Bruke av digitale 
verktøy for å utvikle 
romforståelse og 
problemløsning.

Sortere, klassifisere 
og bruke matematiske
begreper
Lære navn på noen
geometriske figurer.
Trekant, firkant, 
rektangel og sirkel.
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0 - 2 åringer
Lære enkle sosiale 
ferdigheter. (hilse, sier 
farvel, takk, vinke) 

Føle tilhørighet i 
barnegruppen 

Barna skal kunne gi 
uttrykk for sine 
følelser (lære seg 
begreper som glad, 
sint, lei seg)

Undring rundt 
opplevelser

Delta på barnehagens 
tradisjoner.

Etikk, religion og filosofi
2 - 3 åringer
Lære sosiale ferdigheter, 
som turtaking og empati

Vise respekt/forståelse 
for hverandre

Barna skal kunne gi 
uttrykk for sine følelser 
og kunne kjenne igjen 
følelser. Undre seg over 
ulike uttrykk for følelser.

Undring rundt 
opplevelser sammen 
med andre
Få kjennskap til 
tradisjonelle sanger og 
fortellinger i tilknytning 
til høytider

3 - 4 åringer
Lære sosiale ferdigheter 
som sympati, se hver-
andre, spørre om hjelp, 
hjelpe hverandre.

Få kjennskap til 
verdiene som er forankret  
i menneskerettighetene.

Barna skal kunne sette 
ord på sine følelser.

Undring rundt familien, 
venner og samfunn.

Få kjennskap til ulike 
høytider og tradisjoner 
som er representert på 
avdelingen/basen. 

5 - 6 åringer
Vise respekt for både 
mennesker og dyr. 
Ha forståelse for at alle
har lik rett til et godt
liv.
Ha kjennskap til barn 
i andre land. Delta 
aktivt i markering av 
FNdagen/Forut.

Kjenne til verdiene 
som er forankret i 
barnekonvensjonen/
menneskerettighetene
Barna skal utvikle 
respekt for hverandres 
følelser, meninger og 
synspunkter gjennom 
dialog, toleranse og 
evne til refleksjon
Undring rundt etiske
leveregler, respekt og 
toleranse
Ha kunnskap om ulike 
høytider og tradisjoner 
som er representert i 
barnehagen. 
Delta på kirkevandring 
i desember.
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0 - 2 åringer
Bli kjent og trygg på 
voksne, andre barn, 
avdelingen, felles- 
områdene og ute- 
området. 

Delta i barnehagens 
fellessamlinger og 
andre sosiale aktivi- 
teter. Få delta i 
markering av innsam-
lingsaksjoner.

Bli oppmerksom 
overfor andres ver- 
bale og non verbale 
uttrykk. Få gruppe-
tilhørighet.

Nærmiljø og samfunn
2 - 3 åringer
Kjenne til og bli kjent 
med området rundt 
barnehagen. Gå på turer 
i nærmiljøet.

Bli kjent med ulike 
kulturer og tradisjoner 
som er representert i 
barnegruppen. Få delta 
i markering av innsam-
lingsaksjoner

Stimulere/oppmuntre til 
å tenke selv og gi uttrykk 
for sine egne tanker og 
meninger.

3 - 4 åringer
Utvide kjennskapet til 
nærmiljøet ved å gå på 
lengre turer bort fra 
barnehagen.
«Hvor bor jeg»? Bli kjent 
med hverandres bomiljø.

Delta i forbindelse med 
forskjellige innsamlings-
aksjoner og solidaritets-
arbeid.
Utvikle forståelse for 
ulike tradisjoner og 
levesett. Markere same-
folkets dag.
Delta i demokratiske 
prosesser og kunne si 
noe om sin egen hverdag 
i barnehagen

5 - 6 åringer
Gå/dra på lengre turer
i nærmiljøet. Lære 
ulike steds og veinavn 
i nærområdet.
Besøke ulike plasser i 
Tromsø. 
Skoletreff.
Ansvar for solidaritets-
arbeid sammen med 
personalet. Kjenne til 
de ulike nasjonale 
minoriteter vi har i 
Norge. Markere 
samefolkets dag.
  
Delta i demokratiske 
prosesser. Være med i 
planlegging og 
vurdering av aktiviteter 
i barnehagen

1 års gruppen
Bli kjent 
ute/inne 
i barnehagen.
Utvide til turer
i nærmiljøet

Progresjonsplanen for turer/utflukter
2 års gruppen
Turer i 
nærmiljøet.
Bibliotek.
Lekeplasser, 
Kjøre buss

3 års gruppen
Lengre turer 
i nærmiljøet. 
Bibliotek.
Fjæra.
Skogen.
Museum.
Polaria.

4 års gruppen
Gå lengre
turer 
Bibliotek.
Museum.
Fellestur til Minizoo 
(eller tilsvarende)

5 års gruppen
Heldagsturer.
Brannstasjonen.
Vitensenteret.
Ulike museum.
Skoletreff
Fellestur til 
«Gutta på skauen» 
(eller tilsvarende)
Besøk til Remiks
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Tverrfaglig samarbeid

For å sikre et best mulig tilbud for barna og familiene  
har vi følgende samarbeidspartnere:
• Internt ressursteam på den enkelte barnehage. 
 (Fagleder, spesialpedagog, pedagogisk leder)
• Enhetens ressursteam (Enhetsleder, fagleder, 
 spesialpedagog, pedagogisk leder, PPT, 
 helsesøster)
• Helsestasjonene, helsesøster, fysioterapeut og
 ergoterapeut
• Pedagogisk Psykologisk tjeneste
• Barnehabiliteringen 
• RKBU Nord
• Barnevernstjenesten
• Barnehuset
• BUP
• Tildelingskontoret
• Andre faginstanser/ressurssenter tilknyttet 
 spesifikke diagnoser

I Tromsø kommune skal BTI-modellen benyttes  
av fagpersoner som jobber med barn, unge og  
deres foresatte. Gjennom bruk av et elektronisk 
verktøy for samhandling ønsker man å sikre et  
godt samarbeid med foreldre/foresatte, innkalle 
til samarbeids- og ansvarsgruppemøter, lage  
planer, sette i verk tiltak og evaluere tiltakene.

http://www.tromso.kommune.no/bedre-tverrfag-
lig-innsats.332731.no.html 

For å styrke personalets faglige kompetanse og 
for å gi best mulig støtte til enkeltbarnet og 
barnegruppa vektlegger vi å:
• Samarbeide med Universitetet i Tromsø i 
 forhold til prosjektarbeid i den enkelte 
 barnehage og felles prosjekter i enheten.
• Være praksisenhet og ta imot studenter 
 fra fortrinnsvis barnehagelærerutdannelsen. 
 Vi tar også imot studenter fra andre utdanninger 
 som: barnevern, ergoterapi, sykepleie, 
 barne- og ungdomsarbeidere
• Sertifisere alle fagledere som ICDP-veiledere.
 http://www.tromso.kommune.no/
 foreldreveiledning.121952.no.html 
• Gjennomføre følgende nettbaserte 
 sikkerhetskurs for alle ansatte.
 https://www.sikkerhetsrommet.no/ 
• Gjennomføre følgende nettbaserte kurs ang
 vold og seksuelle overgrep mot barn
 http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-
 seksuelle-overgrep-mot-barn
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Interne samarbeidsfora

Styringsdokumenter  

Enhetsledelsen
Enhetsleder og fagledere møtes jevnlig for å drøfte  
og legge premisser for faglig og driftsmessig  
utvikling i enheten.
Ledernettverk
Forum for alle pedagogiske ledere og enhets- 
ledelsen, der hovedfokus er lederutvikling og  
pedagogisk innhold. 

Faglig nettverk for støttepedagogene
Støttepedagogene i enheten møtes jevnlig for  
faglig oppdatering, samt å utvikle og samkjøre det 
spesialpedagogiske arbeidet. Nettverket ledes av 
en av faglederne. 
Pedagogisk veiledning for nyutdannede 
barnehagelærere
Veiledningstilbud for nyutdannede det første året 
etter endt utdanning.
Organiseres i grupper og veiledes på aktuelle  
utfordringer.

HMS-gruppe/medbestemmelse
Vi har HMS-gruppe i hver barnehage og en  
overordnet for enheten.
HMS-gruppen skal ivareta utvikling av HMS  
arbeidet i barnehagen/enheten. Siste del av  
møtene settes av til medbestemmelse, drøfting  
av saker med tillitsvalgte. 
Fagdager og personalmøter
Brukes til faglig oppdatering og utvikling.
Ledermøter i hver barnehage 
Fagleder og pedagogiske ledere drøfter og legger 
premisser for faglig og driftsmessig utvikling i 
barnehagen.
Avdelings-/basemøter i hver barnehage
Personalet ved avdelingen/basen planlegger og 
vurderer det pedagogiske arbeidet.

Lov om barnehage med forskrifter
Loven gir føringer om formål og innhold i barne-
hagen, og om barns og foreldres medvirkning. 

Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver
Rammeplanen gir retningslinjer for verdigrunn-
lag, innhold og oppgaver i barnehagen. Og gir  
føringer om hva som skal synligjøres i barne- 
hagens årsplan 
Stortingsmeldinger og veiledere fra utdannings- 
direktoratet

Kvalitetsutviklingsplan for
kommunale barnehager i Tromsø kommune
Synliggjør felles fokusområder for alle kommunale  
barnehager og stiller tydelige krav og forventnin-
ger til felles mål og utvikling av kvaliteten. 

Tromsø kommunes vedtekter 
for kommunale barnehager
Vedtektene regulerer blant annet åpningstider, 
oppholdstider og arealnormene

Barnehagens årsplan
Internkontroll og Miljørettet helsevern
Enheten har et internkontrollsystem som omfatter 
rutiner og verktøy som sikrer at enheten/barne-
hagene jobber systematisk med helse-, miljø-, og 
sikkerhetsspørsmål (HMS). 
Miljørettet helsevern ivaretar barnas «arbeids- 
miljø» og bidrar til å sikre rutiner blant annet i 
forhold til sikkerhet, smittevern og hygiene.

Folkehelseinstituttet sine retningslinjer 
for når barna skal holdes hjemme
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-
vare-hjemme-fra-barne/ 
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Presentasjon av barnehagen

Fokusområder og arbeidsmetoder

Tomasjordneset barnehage ble åpnet i 2008. Den 
består av fire baser og har plass til ca. 67 barn i 
alderen 0-6 år. Mange av våre barn og foreldre har 
ulik kulturbakgrunn og vi har mange land repre-
sentert i vårt fellesskap.

Tomasjordneset barnehage ligger i nær tilknyt-
ning til en liten skog og fjæra. I tillegg benytter  
vi ofte andre lekeplasser og utfluktsområder i  
nærmiljøet. 

Barnehagen har valgt å arbeide etter program-
met «De utrolige årene». Dette er et program 
som fremmer bygging av nære relasjoner barna  
imellom, og mellom barn og voksne. Gjennom 
ros, oppmuntring, veiledning og positiv opp- 
merksomhet, gir vi barna gode sosiale ferdig-
heter og trening i selv å bidra til å løse utfordringer.

I henhold til Tromsø kommunes Kvalitets- 
utviklingsplan, skal språk og språkarbeid være et 
av fokusområdene i de kommunale barnehagene de 

neste fire årene. Vårt andre fokusområde er barne- 
hagens fysiske læringsmiljø.
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Fokusområde 1: Språk og språkarbeid
Barnehagen har valgt å følge Utdanningsdirekto-
ratet sin nasjonale strategi for lesing og skriving, 
og vil benytte språkløypa «Språkhverdag». Dette 

er et ferdig utviklet pedagogisk opplegg med fokus 
på kompetanseheving for personalet og språkakti-
viteter tilrettelagt for barna.

Delmål

Personalet skal
bevisst bruke 
språklig deltakelse 
som drivkraft for 
språkutvikling

Personalet skal 
legge til rette for 
og ta i bruk barns 
språklige 
erfaringer

Hovedmål for fokusområdet «Språkhverdag»: 
Styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Tiltak

Personalet skal tilegne 
seg kunnskap om barns 
språkutvikling

Personalet skal fokusere 
på hverdagssamtalen

Personalet skal støtte 
barnet i lek

Personalet skal arbeide 
bevisst med å gi 
barna språklig variasjon 
i hverdagen

Personalet skal 
arbeide bevisst i forhold 
til språklig variasjon og 
språklig identitet

Personalet skal skape 
skriftspråkmøter

Arbeidsmetoder

Følge kompetansehevings-opplegg i språkløypen 
«Språkhverdag». Tema på fagdager, base- og 
personalmøter

Samtale rundt temaer som barna er opptatt av, og 
gi dem mulighet til å dele sine opplevelser

Etablere lese- og språkgrupper

Benytte «barne-rettet» tale for de minste barna

Legge til rette for lek som fremmer samspill med andre
barn, f.eks. rollelek

Veilede barn inn i lek sammen med andre barn.

Gi barna kjennskap til ulike dialekter og språk 
i barnehagen 

Gi barna kjennskap til ulike skriftspråk som f.eks. 
nynorsk, samisk og andre språk som er representert i 
barnehagen

Lese bøker, rim og regler o.l. på både bokmål og nynorsk

Lære og synge sanger på dialekt og ulike språk, inkl. 
samisk

Legge til rette for at flerspråklige barn kan få bruke 
morsmålet sitt

Gi barna tilgang til tekst og bokstaver i barnehagen:
- Henge opp barnas forbokstaver og alfabetet
- Tilpasse teksten som benyttes i dokumentasjon til
 barna (størrelse, plassering o.l.)
- Barna skriver navnet sitt på tegninger o.l.

Legge til rette for skriveaktiviteter

Skrive ned barnas rim, regler, historier, 
tilbakemeldinger o.l.
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Delmål

Personalet skal 
tilegne seg 
kunnskap om 
språk, slik at de 
kan ta trygge 
pedagogiske valg 
i språkarbeidet 
for hele barne-
gruppen.

2 - 3 åringer 

Personalet skal hjelpe 
barna til å oppdage 
skriften

Personalet skal ha en 
aktiv rolle inn i barnas 
lek

Språkarbeid i overgangs-
situasjoner

3 - 4 åringer

Språkgrupper med fokus på skriveaktiviteter

Oppfordre barn til å bruke skriftspråket i andre leke-
aktiviteter f.eks. skrive en leke-tekst til bildet de lager, 
skrive navnet sitt, lage lister o.l.

Anerkjenne barnas skriftspråk ved å støtte de og ta 
deres tekst på alvor

Avklare en felles forståelse av leke-situasjonen og 
betydningen av denne.

Verne om lek som pågår

Videreutvikle lek ved å innta en rolle, supplere med 
lekemateriell o.l.

Ta i bruk konkreter når man leser bøker, ved dramatise-
ringer o.l.

Benytte hverdagssituasjoner som måltider, av- og
påkledning o.l. til samtaler med enkeltbarn eller 
mindre grupper barn
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Fokusområde 2: Det fysiske læringsmiljøet
På bakgrunn av resultatene i «Brukerundersøk- 
elsen» og «Ståsteds-analysen», har personalet  
valgt å fokusere på hvordan innredning av  rommet,  

og tilbud av ulikt lekemateriell kan bidra til et bedre  
læringsmiljø i barnehagen.

Delmål

Kompetanse-
heving i personal-
gruppa innenfor 
satsnings om-
rådet «det fysiske 
læringsmiljø»

Sikre at alle barn 
har et fysisk lær-
ingsmiljø tilpasset 
sine interesser og 
behov

Delmål

Personalet skal 
skape en om-
sorgsfull og trygg 
relasjon til alle 
barn som et fun-
dament for barnas 
læringsmiljø

Personalet skal 
motivere, inspi-
rere og utvikle 
barns lek

Hovedmål for fokusområdet «Det fysiske læringsmiljøet»: 
Skape et godt leke- og læringsmiljø som bidrar til positiv utvikling hos alle barn

Tiltak

Utvikle gode lærings-
prosesser

Skape rom for reflek-
sjonsprosesser

Jevnlig vurdering og 
evaluering av det fysiske 
læringsmiljøet

Tiltak

Personalet skal hjelpe 
barn til å sette ord på, 
se for seg handlinger, 
og til å planlegge, utføre 
og glede seg over egen 
mestring

Personalet er deltakende 
og tilgjengelig i lek- og 
læringssituasjoner       

Personalet skaper fysiske 
rom som legger til rette 
for gode relasjoner og 
samspill

Arbeidmetode

Besøke andre barnehager

Ta i bruk internett, artikler og bøker til å hente ny 
kunnskap og ideer til utforming av det fysiske lærings-
miljøet

Få inn eksterne foredragsholdere eller kurs

Sette av tid på base- og refleksjons møter

Sette av tid på lederteam, personalmøter og fagdager

Observasjon av enkeltbarn og barnegruppa

Refleksjon på base- og personalmøter

Arbeidmetode

Gi barna ros og oppmuntring

Personalet jobber «proaktivt» i henhold til De utrolige 
årene (Duå)

Dagsplan som visualiserer og forbereder barna på hva 
som skal skje den dagen

Personalet «coacher» barnas lek i henhold til Duå

Danner lekegrupper som fremmer samspill og relasjon 
blant barna

Ulike former for observasjon

Pedagogisk relasjons-kompetanse

Pedagogisk ledelse
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Delmål

Skape et godt 
fysisk lærings- 
miljø inne

Skape et godt 
fysisk lærings- 
miljø ute

Delmål

Det fysiske 
læringsmiljøet 
skal gjenspeile 
barnehagens 
kulturelle 
mangfold

Det fysiske læ-
ringsmiljøet skal 
være tilpasset barn 
med ulike behov

Barna skal med-
virke i utformin-
gen av det fysiske 
læringsmiljøet

Tiltak

Innrede et oversiktlig og 
variert fysisk miljø med 
materiell som innbyr til 
allsidig lek, læring, nys-
gjerrighet, utforskning 
og undring

La barna medvirke i utfor- 
mingen av det fysiske miljøet

Legge til rette for lek i 
mindre grupper 

Tilby barna naturmateriell 
som stimulerer til kreati-
vitet og fantasifull lek

Tilby barna leker og ut-
styr som formingsutstyr, 
bøker, biler og dyr o.l.

Legge til rette for at  
barna får allsidige 
bevegelseserfaringer

Tiltak

Synliggjøre alle 
nasjonaliteter som er 
representert i barne-
hagen

Kartlegge hvilke indi-
viduelle tilpasninger 
barnet har behov for

Inkludere 
«barnestemmen»

Arbeidsmetoder

Sortere leker og utstyr etter bruksområder

Visualisere med bilder og tekst hvilke leker som skal 
være hvor, og hvilken aktivitet som gjøres på et bestemt 
rom/sted i rommet 

Innrede «rom i rommet»

La leker og materiell være tilgjengelig for barna

Tilby barna materiell og utstyr de nødvendigvis ikke 
møter på hjemme. For eksempel natur- og gjenbruks-
materiell  

Personalet legger frem leker og materiell på morgenen

Barn og voksne setter på plass leker sammen 

Benytte lyssetting som et virkemiddel.

Personalet ivaretar barnas interesser og behov 
gjennom observasjon og samtaler

Personalet innreder gode møteplasser

Naturmateriell samles inn på turer og sorteres i 
merkede bokser/kasser 

Legge til rette for lek ved benkene

Oppfordre og støtte barna til å ta i bruk lekeapparater 
og delta i fysisk aktivitet som for eksempel hinderløype 
og regelleker

Arbeidsmetoder

Henge opp flagg, bilder o.l.

 
Ha bøker, bilder, musikk o.l. tilgjengelig 

Innhente opplysninger fra foreldre eller eksterne 
samarbeidspartnere

Personalet ivaretar barnas interesser og 
behov gjennom observasjon og samtaler

Omsorg- og læringsmiljø

Mangfold og inkludering



Årsplan 2018  TOMASJORDNESET BARNEHAGE

22

Overganger 
Overgang mellom basene innad i barnehagen 

Avhengig av alderssammensetningen på basene,  
kan det være aktuelt å gjøre interne flyttinger  
mellom basene. 

For å sikre en god overgang preget av trygghet skal 
personalet:
• inkludere foreldrene tidlig i prosessen gjennom 
 informasjon og samtale
• følge barnet på besøk slik at det kan delta i  
 aktiviteter og måltider på den nye basen.

• legge vekt på at barna skal bli godt kjent med  
 både barn og voksne på sin nye base.
• lytte til barnas innspill, og legge til rette for en  
 overgangsperiode som er på barnas premisser.  
 Ved behov kan barna få besøke sin «gamle»  
 base. 
• gjennomføre overgangssamtale for å sikre viktig  
 informasjon om barnet. 
• gjennomføre oppstartsamtale med foresatte for 
 å sikre viktig informasjon og avklare forvent- 
 ninger

Overgang mellom barnehagen og skole 
I Tomasjordneset barnehage forbereder vi barna 
til skolestart ved å:
• gi barna nye og interessante opplevelser
• gi barna ansvarsoppgaver på egen base
• gi barna ansvarsoppgaver i forbindelse med 
 fellesarrangementer
• arrangere førskoleklubb en gang i uken

Målet med førskoleklubben:
Gi barna kunnskaper og ferdigheter som gir dem 
et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på 
skolen. 

I førskoleklubben vektlegges:
• Selvstendighetstrening
• Utvikling av sosial, språklig og matematisk 
 kompetanse
• Evnen til å konsentrere seg 

Se Tromsø kommune sine rutiner for overganger 
i opplæringsløpet – samarbeid og sammenhenger.



Årsplan 2018  TOMASJORDNESET BARNEHAGE

23

Faste aktiviteter

Januar

Mai

Oktober

Desember

Juni

Mars

September

November

April

Februar

Tirsdag 2. 
UKE 3 

Mandag 22.

Fredag 11.
Fredag 25.

Torsdag 4. 
Fredag 5.
Onsdag 24.

Mandag 3.
Mandag 10.
Mandag 17.
Fredag 21.
Torsdag 13.
Tirsdag 18.

Onsdag 13. 

Tirsdag 22.

UKE 38

Mandag 19.
Tirsdag 27. 

UKE 38

Onsdag 27.

Tirsdag 6. 

Onsdag 2.
UKE 3

Mandag 21.

Fredag 31.
Fredag 24.

Torsdag 24.

Mandag 2.
Mandag 9.
Mandag 16.
Mandag 23.
Fredag 13.
Onsdag 18.

Onsdag 12.

Onsdag 6.

Torsdag 11.

2018 2019 Hva

FAGDAG
Tomasjordneset lokale filmfestival og TIFF
Markering av soldagen

FAGDAG
Felles sommertur

FAGDAG
FAGDAG
FN-dagen (FORUT)

Sommer fest med avslutning for førskolebarna

Påskefrokost

Brannvernkurs

FAGDAG
Mørketidsfest

Adventsamlinger

Markering av Lucia
Nisse-fest

Påskefrokost

Samefolkets dag




