
 

”Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø” 
 

TROMSØYA NORD BARNEHAGER 

 

Årsplan 2017 - 2018 

Gyllenvang barnehage 

 

 

    

 

 

 

 

 

             



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

    

 

1 

Innholdsfortegnelse 

Årsplan 2017 - 2018 ............................................................................ 0 

1.0 Innledning ....................................................................................... 2 

1.1 Informasjon og samarbeid .................................................... 3 

1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg ........................................... 4 

1.3 Personal ...................................................................................... 4 

2.0 Utviklingsområder .......................................................................... 5 

2.1 Språk og språkarbeid ................................................................ 5 

2.2 God helsemessig utvikling ....................................................... 7 

2.3 Medvirkning ................................................................................ 8 

2.4 Kosthold ...................................................................................... 9 

3.0 Planlegging ................................................................................... 10 

4.0 Dokumentasjon og vurdering ..................................................... 11 

5.0 Barnehagens satsningsområder barnehageåret 2017/18 .... 13 

5.1 Språk ......................................................................................... 13 

5.2 «Lær meg norsk før skolestart» ............................................ 13 

7.0 Temaplan for barnehageåret 2017/ 2018 ................................ 16 

8.0 Fagdager 2017/2018 ................................................................... 24 

Fagdager 2017/18 .............................................................................. 24 

Telefon og adresse ............................................................................ 25 

 

 

  



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

    

 

2 

1.0 Innledning 

Årsplanen har flere funksjoner, den skal være: 

• Et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i 
en bevisst uttalt retning. 

• Et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne 
påvirke innholdet i barnehagen. 

• Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

• Informasjon om det pedagogiske arbeidet til barnehagens 
samarbeidspartnere, eier, politikere og andre interesserte. 

• Informasjon om hvordan barnehagen følger opp, 
dokumenterer og vurderer barnehagelovens 
bestemmelse.  

 
Årsplanen er utarbeidet av personalet i barnehagen og skal 
godkjennes av foreldrene gjennom samarbeidsutvalget. 

 
Gyllenvang barnehage åpnet 1. september 2008 og er en av 5 
barnehager i enheten Tromsøya Nord barnehager. Barnehagen 
ligger nord på Tromsøya, mellom sentrum og UIT / UNN. 
Barnehagen har 72 plasser for barn i alderen 0 – 6 år fordelt på 4 
baser. Vi har mange ulike kulturer representert både blant barn 
og voksne. 
 
Gyllenvang barnehage er en basebarnehage og det er et tett 
samarbeid mellom basene. Barnehagen er utformet med tanke 
på ideelle leke- og læringsmuligheter, blant annet med et stort 
felleskjøkken, bibliotek, et storrom som brukes til ulike 
arrangementer og aktiviteter samt et lekerom på hver fløy til ulik 
bruk. 
Vi har en grillhytte som er mye i bruk og vi har kort avstand til 
både fotballbane, skole, idrettshaller, skog og mark. Dette gir 
muligheter for en læringsarena og opplevelser i ulike omgivelser. 
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1.1 Informasjon og samarbeid 
 
Hva vektlegges i samarbeidet? 

Informasjon «åpen og tilgjengelig» er fokusområde for Tromsøya 

Nord barnehager.  

Samarbeid og informasjonsrutiner: 

- Alle får utdelt barnehagens infohefte ved oppstart.  

- Tromsøya Nord barnehagers virksomhetsplan og Barnehagens 

årsplan sendes ut på epost til foresatte.  

- 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 etter oppstart.  

- Månedsplan m/ info leveres ut innen den 05. hver måned. 

- Daglig info «dagen i dag» med oversikt over personal som har 

vært til stede, pedagogisk tilbud og annet som barna har vært 

opptatt av. 

- Minimum 2 foreldresamtaler i året. 

- Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes ut til alle. 

- Oppslag på oppslagstavle. Oppslagstavlen skal være ryddig og 

oversiktlig.  

- All skriftlig informasjon sendes ut ved e-post.   

- Det inviteres til foreldrekaffe, foreldrefrokost og 

foreldrearrangementer med jevne mellomrom gjennom året.  
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1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barn i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte slik at alle 

gruppene er likt representert. Barnehagens eier deltar ved fagleder. 

Samarbeidsutvalget har møter ved behov og minimum 2 ganger i 

barnehageåret. Valg av foreldrerepresentanter, 2 faste og 2 

varerepresentanter, gjøres på foreldrerådsmøte på høsten. 

1.3 Personal 

I Gyllenvang barnehage har personalet god spredning i alder og 
har ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. 
 

Base: Personal: 
Tromsøpalmen 3 – 6 år  Pedagogisk leder  

1 Barnehagelærer  
1 Barnevernspedagog 

Blåklokka 0 –3 år Pedagogisk leder 
3 Fagarbeidere   
  

Geitramsen 0 – 3 år 
 

Pedagogisk leder  
1 Barnehagelærer  
2 Fagarbeidere. 

Hestehoven 3 – 6 år Pedagogisk leder  
1 Fagarbeidere 
1 Assistent 

I tillegg har vi fagleder i 100 % stilling, støttepedagog og fastvikarer. 
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2.0 Utviklingsområder 

2.1 Språk og språkarbeid 

Den grunnleggende utviklingen av språket skjer i barnehagealder, og 

en god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. 

Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Det 

gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. 

Slik skal det jobbes med språk i Gyllenvang barnehage: 

Pedagogisk ledelse 

• Metodene vi bruker er språkløyper, dialogisk lesing og «lær 

meg norsk før skolestart». Vi skal også legge til rette for bruk av 

sang, bøker, høytlesning, rim og regler for å styrke 

språkutvikling. 

• Vi skal bruke ulike pedagogiske verktøy som: språksprell, 

språkkiste og snakkepakke som hjelpemiddel for å utvikle 

ordforrådet til barna. 

• Oversikt over pedagogiske opplegg ved ukeplan og 

månedsplan. Månedsplanen blir gitt ut den 5. hver måned.  

 

Omsorg- og læringsmiljø 

• Basenes læringsmiljø skal gjenspeile flerspråkligheten i 

barnegruppen ved å bruke lydbøker med morsmålet til barnet 

eller få foreldrene til å lese boken hjemme før vi leser den på 

norsk i barnehagen. 

• Læringsmiljøet skal hele tiden være under utvikling etter barnas 

ønsker og behov for å ivareta barnas medbestemmelse. 

• Progresjonsplanen for språk og kommunikasjon skal brukes i 

planlegging. 
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Mangfold og inkludering 

• Metoden dialogisk lesing i små grupper etter barnas behov. 

Dette skal brukes til flerspråklige barn, samt norske barn for å 

styrke ordforrådet. 

• Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av 

fellesskap gjennom gode holdninger og ulike aktiviteter. Dette 

for å styrke vennskapet. 

 

Pedagogisk relasjonskompetanse 

• Påkledning og måltid skal aktivt brukes til språkstimulering.  

• Undre seg sammen med barna. 

• Sette ord på tanker, følelser og objekter.  

.   
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2.2 God helsemessig utvikling 

I begrepet god helsemessig utvikling ligger barnas fysiske og psykiske 

helse. Som personal har vi et pedagogisk og etisk ansvar for at dette 

blir godt ivaretatt i barnehagehverdagen. 

Slik skal det jobbes med god helsemessig utvikling i Gyllenvang 

barnehage:  

Pedagogisk ledelse 

• Gjennomføre veiledning innenfor ICDP for flere av personalet. 

• Mangfoldet i barnehagen skal synliggjøres i planer og i det 

fysiske miljø gjennom å få foreldrene til å komme med ulike 

mat-tradisjoner og leker fra sin barndom. 

• På basemøter skal det psykososiale læringsmiljøet diskuteres 

mins to ganger i året 

• Personalet skal ha kompetanse om sunt kosthold og fysisk 

aktivitet i forhold til Helsedirektoratet sine retningslinjer. 

• En gang i måneden skal vi bruke praksisfortellinger som 

grunnlag for refleksjon rundt ulike caser. 

 

Omsorg- og læringsmiljø 

• Vi gjennomfører barnesamtaler to ganger i året forut for 

foreldresamtalene. 

• Vi har hjertesamlinger med 5-åringene. 

• Progresjonsplan for lek og kropp, bevegelse og helse brukes i 

planlegging. 

• Læringsmiljøet skal gjenspeile og ivareta barnas ulike behov. 

 

Mangfold og inkludering 

• Anvende tolk på startsamtale med flerspråklige barn ved behov. 
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• Ivareta alle barna i de kulturelle tradisjonene som markeres i 

barnehagen. 

• Vennskap er fast tema ved oppstart av nytt barnehageår. 

 

Pedagogisk relasjonskompetanse 

• Nye foreldre inviteres til møte i mai og lekegruppe en gang i 

uken i barnehagen fram til feriestart. 

• Alle barna skal ha primærkontakt som er kontaktperson ved 

oppstart. 

• Personalet skal ha kompetanse i å etablere gode relasjoner og 

samspill med barn. 

 

2.3 Medvirkning 

«Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens 

daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet». Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning.  

 

 

Slik skal det jobbes med medvirkning i Gyllenvang barnehage:  

• Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i for- under og 

etterarbeid ved ulike aktiviteter og arrangementer. Dette skal 

skje i gjennom formelle og uformelle samtaler. F.eks. i 

samlingsstunder, barnesamtaler, rundt matbordet osv. 

• Personalet skal være reflekterende, tydelige og ansvarsfulle, 

samt tilnærme seg barna slik at de kan tolke dem på en god 

måte og forstå deres behov og uttrykk. 
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• Barna skal få oppleve annerkjennelse, trygghet og respekt ved 

at personalet er lyttende og tilstede når de er sammen med 

barna.  

• Barna skal være med og påvirke sin egen barnehagehverdag ut 

fra sitt ståsted og uten å få for stort ansvar.  

2.4 Kosthold 
 
Gyllenvang barnehage har et stort fokus på kosthold og dette er godt 

innarbeidet i barnehagen. 

Barna får kjennskap til sunt 

kosthold og god helse ved at 

barna er med på kjøkkenet 

under basens kjøkkenuke. 

Der lager vi et fullverdig 

måltid hver dag pluss et 

mellommåltid på 

ettermiddagen. 

Vi har barna med på 

kjøkkenet for å skape 

mestringsfølelse og matglede. Barna får også kjennskap til hva de ulike 

matvarene heter og får smake på maten underveis, noe som fører til at 

barna spiser mer når maten er ferdiglaget.   

Vi prioriterer også å ha et rikt utvalg av fisk, frukt og grønnsaker for at 

barna skal bli vant til nye smaker og venne seg til et næringsrikt 

kosthold. 
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3.0 Planlegging 

God planlegging skal bidra til en gjennomtenkt og 
hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle 
ressurser. 
Planleggingen tar utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, 
rammeplan og lov for barnehager. 
 

• I planleggingsarbeidet skal vi ta utgangspunkt i barnas 
forutsetninger, interesser og behov. Barna skal selv få 
være med å planlegge og komme med ideer gjennom hele 
året. 
 

• Spørre foreldrene om de vil bidra med ulike ting i 
forbindelse med temaene vi har. 

 

• Planleggingen skal synliggjøres i ulike planer som 
månedsplan, klubbplaner osv. 
 

• God planlegging er viktig slik at barn, foreldre og personal 
vet hva som skal skje. Vi skal vite hva temaet er, hva 
målet er, hvilke aktiviteter og metoder som skal benyttes. 
 

• Noen planer vil være til internt bruk i barnehagen, andre 
planer som eks. klubbplaner og månedsplaner vil bli sendt 
ut til foreldre / foresatte. 
 

• Alle ansatte har avsatt egen tid til planlegging hver uke 
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4.0 Dokumentasjon og vurdering 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre barns læring og opplevelser i 

barnehagen, samt 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. 

 

Slik skal det jobbes med dokumentasjon i Gyllenvang barnehage: 

• Dokumentasjon skal brukes sammen med barna for å 
reflektere over hva vi gjør, minnes hva vi har gjort og 
hvorfor. Alle deler av hverdagen til barna skal belyses med 
dokumentasjon for å synligjøre læringen i de daglige 
hverdagsaktivitetene. For eksempel i påkledning, 
vennskap og ved matbordet. Barnas egne innspill og 
tanker skal være reflektert over i vår dokumentasjon. 

• Dokumentasjon brukes internt på basemøter til 
refleksjoner over personalets praksis ved f.eks. 
praksisfortelling. 

• Brukes for å dokumentere ovenfor foreldre hva barnet har 
vært med på, opplevd og lært. En liten del av vår 
dokumentasjon ut mot foreldrene blir å dele bilder av 
aktiviteter fra basene på facebook. 

• Dokumentasjon er også i form av observasjoner av 
enkeltbarn som vi tar med oss til foreldresamtaler eller i 
arbeid med andre samarbeidsinstanser som PPT, 
barnevern og skolen.  
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Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får 
et tilbud I tråd med barnehageloven og rammeplanen 

 

Slik skal det jobbes med vurdering i Gyllenvang barnehage: 

• Vi vurderer aktiviteter jevnlig i planleggingstiden, på 
basemøter, personalmøter og på pedagogisk ledermøter.  

• Barna er med og vurderer gjennom barnesamtaler og 
jevnlige samlinger på basene. 

• Vi skal bruke 
praksisfortellinger til 
vurdering og refleksjon. 

• Vi vurderer jevnlig barnas 
utvikling og trivsel, 
foreldresamarbeidet, 
personalsamarbeidet og 
barnehagens mål og 
innhold. 

• Vi gjennomfører en 
brukerundersøkelse i 
løpet av barnehageåret 
der alle foreldrene 
oppfordres til å svare og 
gi en vurdering av 
tilbudet. 
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5.0 Barnehagens satsningsområder barnehageåret 

2017/18 

5.1 Språk 
Slik det kommer fram i utviklingsområder på s.6 i årsplanen er språk 
viktig for barna. I år vil vi derfor ha språk som satsningsområde i tillegg. 
Vi vil legge til rette for språkgrupper ut i fra barnas ferdigheter og 
arbeide med fortellinger der «Lær meg norsk før skolestart» brukes 
som et verktøy.  
 
Mål 

Målet er at alle barna skal utvikle språket i en slik grad at de har 

grunnlaget som skal til for å lære de ulike fagene som er i skolen. 

 

Slik skal det jobbes med språk i Gyllenvang barnehage: 

• Språkgrupper på 3-4 barn i hver gruppe. 

• Fortellinger som vi arbeider med over tid. 

 

5.2 «Lær meg norsk før skolestart» 
 
En metode for å bedre språkferdigheter på norsk og morsmål. Vi 

bruker dette for å hjelpe alle barna med språkutviklingen og læring av 

nye begreper. Vi jobber over en lengre periode med samme eventyr/ 

fortelling, samt begreper i den. Fortellingen blir formidlet ved hjelp av 

ulike hjelpemidler og følges slik: 

• Plukke ut noen begreper som er essensiell i fortellingen og 

snakke om disse før man leser selve fortellingen. 

• Bruke konkreter/ visualisering. 

• Fra det enkle til komplekse språkbrukssituasjoner. 
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• Ekskursjoner/ direkte erfaringer. 

• Dramatisering. 

• Uttrykksmåter. 

• Gjenfortelling. 

• Lage egne fortellinger/ eventyr. 

 

 

6.0 Overgang barnehage-skole  

 «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for 
at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og 
eventuelt skolefritidsordning. […] Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne evner.» (Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver 2017). 

 

Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole i Gyllenvang 
barnehage:  

• Vi skal jobbe med selvstendighetstrening når det gjelder å kle 
på seg selv, gå på toalett og å ta vare på sine egne ting. 

• Barna skal få delta i skoleforberedende aktiviteter og 
spennende opplevelser gjennom eget ukentlig førskoleopplegg 
fra september til mai. 

• Vi følger en felles plan for førskoleklubb i enheten med 
vennskap, skoleforberedelser, trafikk, medbestemmelse og 
bruk av IKT som temaer.  

• Vi skal gi dem lyst og nysgjerrighet til å lære slik at de får de 
beste forutsetninger for livslang læring. 

• Barna er med på førskoletreff med andre barnehager i 
nærmiljøet på våren. 

• Førskoleklubben får svømmetrening ved St. Elisabeth 
helsehus. 
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• Hjertesamlinger.  

• Tromsø kommune har fastsatte rutiner som gjelder 
overgang barnehage / skole for flerspråklige barn som vi 
følger. 

• Tromsø kommune har også rutiner vi følger for å sikre at 
det er godt samarbeid i overgang barnehage/ skole for alle 
barn. Blant annet ved å ha foreldresamtaler der vi blir 
enige sammen med foreldrene om hvilken informasjon om 
barnet som skal gis videre til skolen.  

 

NB! Husk at 1.desember er fristen for innmeldingen  

til skole og SFO. 
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7.0 Temaplan for barnehageåret 2017/ 2018  

 

MÅNED TEMA MÅL VERKTØY/ 

METODE 

AUGUST Tilvenning / oppstart. 

Vennskap 

Barna skal få 
en trygg og 
god oppstart 
i 
barnehagen.  

Lære 
hvordan man 
samhandler 
med andre 
mennesker.  

Primærkontakte
ne har særskilt 
ansvar for sine 
kontaktbarn.  

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen. 

Barna skal få 
konsentrere 
seg i leken 
over lengre 
tid, med 
minst mulig 
avbrytelser. 

Vi starter ute 
hver mandag 
og tirsdag, 
august, 
september, 
oktober, samt 
mars, april, mai 
og juni. Enkelte 
dager i 
sommermåned
ene vil også 
Geitramsen og 
Blåklokka starte 
ute. 
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SEPTEMBER Brannvernuke. 

Husk basevis evaluering 
i etterkant. 

Barna skal 
lære om 
brannvern og 
hva vi skal 
gjøre hvis 
det oppstår 
brann. 

 

Brannøvelse. 

Bruke Eldar og 
Vanja brukes i 
brannopplæring
. 

Lære om tema 
brann i 
samlingsstunde
r. 

 Tema: 1. «Mormor og de 
åtte ungene.» - Marte er 
mørkeredd. 

Jobbe med denne 
fortellingen i september, 
oktober og november.  

Lære / øve 
på begreper 
som er brukt 
i historien for 
å få bedre 
forståelse for 
historien.  

Lær meg norsk 
før skolestart.  

Samlinger der 
vi bruker 
kofferter med 
konkreter fra 
historien.  

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen. 

Barna skal få 
en lang 
sammen-
hengende 
utetid med 
minst mulig 
avbrytelser.  

Vi starter 
barnehagedage
n ute hver 
mandag og 
tirsdag.  

 Oppstart av 
førskoleklubben. 

Hjertesamlinger. 

 

Barna skal 
forberedes til 
skolestart.  

Hjerte-
samlingene 
skal være 
forebyggend

Hjertesamlinger
. 

Svømme-
opplæring.  
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e i forhold til 
vold og 
overgrep.  

 Foreldremøte 

 

  

OKTOBER Barnesamtaler Vennskap og 
tilhørighet 

Fokus på 
strategiplan 
mot 
mobbing. 

Arrangere 
barnesamtale 
med ett eller 
flere barn fra 3-
6 år.  Vi bruker 
fastsatt skjema. 

 Foreldresamtaler   

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen. 

  

NOVEMBER Mørketidsfest 

Husk basevis evaluering 
i etterkant. 

Lære 
hvordan det 
blir mørketid 
her nord.  

Tema i 
samlinger. 

Sanger / bøker.  

Formings-
aktiviteter.  

 Innestart for alle basene.    

 Evaluering av opplegget 
med «Mormor og de åtte 
ungene.» - Marte er 
mørkeredd. 

  

DESEMBER Advent og jul.  Lære hvorfor 
vi feirer jul, 

Juleverksted. 
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og jobbe 
med 
tradisjoner i 
forhold til 
advent og 
jul. 

Samlinger. 

Sanger og 
fortellinger. 

 Luciafeiring  

Husk basevis evaluering 
i etterkant 

Lære om 
førjuls-
tradisjoner.  

 

 

Førskolebarna 
går i Lucia-tog  

 Nissefest  

Husk basevis evaluering 
i etterkant 

  

 Innestart for alle basene.   Vi starter inne 
hver dag.  

JANUAR Solfest  

Husk basevis evaluering 
i etterkant 

 Tema i 
samlinger.  

 2. «Mormor og de åtte 
ungene.» - Mormor leker 
butikk. 

Jobbe med denne 
fortellingen i januar, 
februar og 1. uka i mars. 

Lære / øve 
på begreper 
som er brukt 
i historien for 
å få bedre 
forståelse for 
historien. 

Lær meg norsk 
før skolestart.  

Samlinger der 
vi bruker 
kofferter med 
konkreter fra 
historien. 
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 Innestart for alle basene.   Vi starter inne 
hver dag.  

FEBRUAR Samefolkets dag, 
06.02.16 

Jobbe med tema i uke 5 
og 6. Husk basevis 
evaluering i etterkant. 

Bli kjent med 
samisk kultur 

Markering av 
Samefolkets 
dag i 
barnehagen 

 Innestart for alle basene.   Vi starter inne 
hver dag.  

MARS Barnehagedagen.   

 Barnesamtaler Vennskap og 
tilhørighet 

Fokus på 
strategiplan 
mot 
mobbing. 

Arrangere 
barnesamtale 
fra 3-6 år.  Vi 
bruker fastsatt 
skjema. 

 Påskeaktiviteter  Lære om 
påsken og 
påske-
tradisjoner. 

Påskeaktivieter. 

Samlinger, 
sang, bøker.  

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen. 

Barna skal få 
en lang 
sammen-
hengende 
utetid med 
minst mulig 
avbrytelser. 

Vi starter ute 
hver mandag 
og tirsdag.  
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 Evaluering av opplegget 
med «Mormor og de åtte 
ungene.» - Mormor leker 
butikk. 

  

APRIL Foreldresamtaler   

 Foreldremøte   

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen.  

Barna skal få 
en lang 
sammen-
hengende 
utetid med 
minst mulig 
avbrytelser. 

Vi starter ute 
hver mandag 
og tirsdag.  

 3. «Lillebror og Knerten.» 
- Knerten i butikken. 

Jobbe med denne 
fortellingen i april, mai og 
første uka i juni.  

Lære / øve 
på begreper 
som er brukt 
i historien for 
å få bedre 
forståelse for 
historien. 

 

Lær meg norsk 
før skolestart.  

Samlinger der 
vi bruker 
kofferter med 
konkreter fra 
historien. 

MAI 17 mai markering. 

Husk evaluering i 
etterkant. 

Lære om 
hvorfor vi 
ferier 17 mai. 

 

Samlinger. 

Øve på å gå i 
tog. 

Formings-
aktiviteter. 
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 Rusken dag. 

 

Lære å 
plukke og 
sortere 
søppel. 

Plukke søppel i 
området rundt 
barnehagen. 

 Avslutning av 
førskoleklubben.  

  

 Lær meg norsk før 
skolestart. Frist til skolen 
1. mai.  

  

 Frist for 
overflyttingsskjemaer til 
skolen, 20. mai.  

  

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen.  

Barna skal få 
en lang 
sammen-
hengende 
utetid med 
minst mulig 
avbrytelser. 

Vi starter ute 
hver mandag 
og tirsdag.  

JUNI Sommerfest og 
avslutning for de som 
slutter i barnehagen.  

  

 Utestart for Hestehoven 
og Tromsøpalmen.  

Barna skal få 
en lang 
sammen-
hengende 

Vi starter ute 
hver mandag 
og tirsdag.  
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utetid med 
minst mulig 
avbrytelser. 

 Evaluering av opplegget 
med «Lillebror og 
Knerten.» - Knerten i 
butikken. 

  

JULI Sommerbarnehage.    

 

• Aktiviteter og metoder innenfor de ulike tema vil 
synliggjøres og spesifiseres i måneds- og klubbplaner 
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8.0 Fagdager 2017/2018 

Fagdager 2017/18 
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 

Gyllenvang barnehage 
Dramsveien 141, 
9010 Tromsø 
 
Fagleder 
Jorunn Seljevoll 
Tlf: 90883462 
jorunn.seljevoll@tromso.kommune.no 
 
 
Baser: 
 
Hestehoven 91 34 01 13 
 
Geitramsen 91 15 65 91 
 
Blåklokka 90 77 06 56 
 
Tromsøpalmen 91 15 19 79 
 
 

Enhetsleder 

Anna H. Larsen 

47489305  

Kvamstykket barnehage, Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø 

 


