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INNLEDNING

Barnehagens ÅRSPLAN skal gi en oversikt over
den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Den
skal ta utgangspunkt i «rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver», og tilpasses
lokale forhold. Årsplanen er et arbeidsdokument
for personalet, og et bindeledd mellom
barnehagen og foreldrene.

Studentongan barnehage eies og drives av Nord
studentsamskipnad, og har vært i drift siden 1987.
Høsten 2010 startet vi opp i nye lokaler like ved
Nord universitet.
Barnehagen har 74 plasser fordelt på fem
avdelinger. To småbarnsavdelinger og tre
avdelinger for barn i alderen 2-6 år. Hver avdeling
inneholder lekerom, kjøkkenkrok, stellerom/bad,
toaletter, garderobe, grov garderobe, og
garderobe for personalet. Småbarnsavdelingene
har også et eget «uterom» for soving og
oppbevaring av vogner.

Her vil årets tema og arbeidsmetoder for
kommende år bli presentert. Vi har normalt sett en
ganske åpen årsplan. Dette for også å ha plass til
de innspill og interesser som barna gir uttrykk for
gjennom året.

Barnehagen har fellesområder for alle avdelingene.
Kjøkken, gymrom, bibliotek, formingsrom og
vannlekerom (Abels hule). Kjøkken og gymrom kan
leies ut til foreldrene i forbindelse med bursdager
og andre familiefeiringer. I barnehagens 2. etasje,
har vi personalavdeling med garderober,
personalrom, kontor, teknisk rom og arbeidsrom.

I løpet av et år, kan det skje uforutsette hendelser.
Det kan derfor skje at vi må gjøre endringer i
forhold til personale, barnegrupper, organisering
og innhold i planen.

Området ute er bygd opp rundt temaet «fra kilden
til havet». Her er det lagt vekt på å gi barna ulike
sanseopplevelser. Vi har sansesti, balanselek,
utsiktsplass, motorikkbane og vannlek-pumpe. I
tillegg har vi områder med sandlek og dukkestue +
lek i skogen med klatretrær, kongestol og mange
muligheter for å finne innsekter, mark o.l. Utenfor
«Abels hule» har vi et amfi som benyttes til
framføringer og lek. Det er også mange sykkelstier
rundt omkring i barnehagen.
De minste barna har et eget inngjerdet område
med sandlek, klatrestativ og hytte. Men de bruker
også resten av områdene i barnehagen til lek når
det passer barna.
Studentene ved Nord universitet og
Politihøgskolen er vår målgruppe, og vi har derfor
fokus på studentvelferd. Vi tilrettelegger vår drift
slik at det skal gi de studentene som har plass hos
oss, en god studenthverdag. I dette legger vi bl.a.:
•
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Vi praktiserer ikke en fast kjernetid. Dette
fordi vi ser at studentforeldre ofte har en
fleksibel dag som gjør det mulig å ha et
større samvær med barna enn om en er i
jobb. Dersom barnet skal være med på tur
må det imidlertid være i barnehagen
innen kl. 9.45 på turdagene.

•

•

•

informasjon fra/til barnehagen må du selv være
aktiv bruker av appen. Appen laster du ned fra app
store eller Google Play.

Hvis barnet ditt blir sykt på
eksamensdagene, kommer vi hjem til deg
og passer barnet slik at du kan
gjennomføre denne.
Vi ser studenten. Spør oss gjerne om ting
dere lurer på i forbindelse med «byen
vår» eller andre relevante ting.
Da vi vet at studentene ikke har så god
plass til feiring av barnebursdager og
andre feiringer, låner vi ut barnehagens
kjøkken, gymrom og toaletter for kr. 300,-.
På grunn av coronaen, har vi ikke hatt
mulighet til å leie ut. Når det åpner for
normal hverdag, vil vi gi dette tilbudet.

Denne kommunikasjonen kommer selvsagt i
tillegg til den daglige muntlige kontakten som vi
har med dere foreldre.
Gjennom Mykid kan du som forelder:
•
•
•
•

Dersom barnet ikke kommer i barnehagen, er det
viktig å gi informasjon om dette tidligst mulig.
Dette har med planlegging av dagen å gjøre, samt
vurdering av eventuelle vikarbehov.

•
•
•
•

•

•

Lese om «dagen i dag»
Rapportere fravær
Legge inn barnets fridager og ferier (ferier må
legges inn 14 dager i forveien)
Motta/sende SMS og E-post til din avdeling i
barnehagen
Legge inn dine samtykker angående ditt barn
Oppdatere informasjon om barnet og deg selv
Legge inn kontaktpersoner (dette kan være
flere)
Finne «nyhetsbrev», dags- og månedsplaner.
Faste rutiner og aktiviteter, kan dere finne for
hele året
Se på bilder av ditt barn og hverdagen i
barnehagen. Det er mulig å reservere seg fra
at det legges ut bilder der.
Tjenesten er tilpasset mobil, PC og nettbrett.

Hver avdeling har i tillegg egne infoskjermer der
det legges ut informasjon og bilder.
På oppslagstavlene kommer det informasjon som
ikke står på MyKid.

DAGSRYTME

• BARNEHAGEN ÅPNER KL. 07.00
Mellom kl. 07.00 - 07.30 er alle avdelingene samlet
på kjøkkenet. Gå inn hovedinngangen og videre inn
på din egen avdeling for å henge yttertøyet i
garderoben. Den som har 07.00 vakt tar så imot
ditt barn på kjøkkenet.

• HÅNDVASK NÅR BARNA KOMMER.

INFORMASJON

• FROKOST FRA KL. 07.00 – 08.30

MyKid

Medbrakt matpakke.

Vi er en «papirløs» barnehage. Det vil si at vi
bruker et app-basert verktøy for kommunikasjon
mellom barnehagen og foreldrene og mellom
foreldrene og barnehagen. For å motta og gi

• GJENNOMGANG AV BARNEHAGENS
UTEOMRÅDE
Personalet fjerner søppel og annet som blir lagt
igjen av besøkende på barnehagens uteareal.
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• 09.00 MORGENMØTE PERSONALET

• ETTERMIDDAGSMÅLTID

Informasjon og samordning av dagen.

– frukt og litt brød.

• UTELEK FOR
SMÅBARNSAVDELINGENE

• RYDDING

• FRI LEK INNE ELLER UTE FOR
STORBARNSAVDELINGENE

• BARNEHAGEN STENGER KL. 16.30

– Barna er alltid med og rydder både inne og ute.

Barnet må være hentet innen kl. 16.20. Dette for å
ha tid til informasjonsutveksling og påkledning,
samt at personalet rydder avdelingen.

Avhengig av årstid er man ute eller inne.
Formiddagen gir mulighet for lengre lek og
lekegrupper, utelek, fellesopplegg eller barna
velger fritt hva eller hvem de vil leke med.
Personalet er med og tilrettelegger, hjelper og
bestemmer hvis det er nødvendig.

• «ABELS HULE» - VANN-LEK
Avdelingene rullerer ukentlig. Følg med på mykid
når din avdeling har bading.

• SAMLINGSSTUND
Barn og personale møtes i grupper eller samles for
sang og samtale.

• HÅNDVASK
• FORMIDDAGSMAT
Vi serverer varm lunsj hver mandag, onsdag og
annenhver torsdag. De andre dagene er det
brødmat med pålegg. Her serveres mat som bygger
på et sunt og godt kosthold. Ved bordet legger vi
vekt på at barna trener på å smøre selv og lærer
god bordskikk.

STELL, SOVING, PÅKLEDNING,
DORUNDE OG BLEIESKIFT
Bleieskift gjøres selvsagt ellers gjennom dagen
etter behov. Barna sover dersom/slik dette er
avtalt med foreldrene. De andre kler på seg med
mer eller mindre hjelp.

• UTELEK
Etter måltidet er det utelek, og lengden er
avhengig av vær og årstid, men vi er alltid ute,
uansett vær. I den mørke årstiden er de minste
normalt ute før lunsj.
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PEDAGOGISKE
RAMMER

sysselsetting – barnas forestillingsevne trenes opp
og de skaper seg sine rike indre bilder.
De øver opp kreativiteten og oppfinnsomheten ved
å kunne se muligheter i saker og ting, å finne
ukonvensjonelle løsninger.

BARNEHAGELOVEN
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv
og tradisjon; slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene.

PEDAGOGISK GRUNNSYN

«Vårt mål er å skape et miljø preget
av trivsel og trygghet, der det
enkelte barn skal oppleve å bli sett,
hørt og anerkjent. Alle barn skal bli
respektert, og få utfordringer og
støtte med utgangspunkt i sine
individuelle og kulturelle behov»

Barna trener opp språket sitt, for leken bygger på
at de hele tiden finner ord for sine forvandlinger og
fantasier.
Det beste ved barnas lek, er at de lærer å leke, at
de trener opp sin evne til fantasi. De lærer å
hensette seg raskt i lekens bevissthetstilstand, der
de indre bildene blir levende, og de glemmer seg
selv og tid og rom.
Leken fører til utvikling på alle områder. Lek fører
til god helse.

TRYGGHET

Vi gir barnet tid til lek uten for mye oppbrudd.
Gjennom leken med trygge voksne i nærheten, kan
barnet gjøre seg ulike erfaringer.

Vi har som utgangspunkt at grunnlaget for utvikling
og læring i barnehagen er at barnet opplever
trygghet. For å kunne gi barna den beste
tryggheten, legger vi opp til å ha faste rammer
rundt oppholdet i barnehagen. Barnet har behov
for å føle trygghet til lek, oppgaver, omgivelser og
rutiner. Barnet skal få utvikle seg i eget tempo
innenfor ulike områder.

I leken kan man øve, prøve, uttrykke seg og lære å
mestre sine følelser. Liksomleken er en intellektuell

Barnehagen har faste vikarer, og vi legger til rette
for at avdelingene i størst mulig grad bruker vikarer

LEK
Ut fra at leken er barnas viktigste virksomhet,
legger vi stor vekt på å tilrettelegge for lek.
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som er kjente. Vi legger også vekt på at
barnehagens personale skal kjenne barna på de
ulike avdelingene. Dette skjer bl.a. gjennom felles
aktiviteter ute og på grupper tvers av avdelingene.

på at barnet skal utvikle empati, ta selvstendige
valg og lære seg til å løse konflikter. Personalet vil
her være viktige rollemodeller, og bidra til at barna
lærer sosiale ferdigheter.

OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING

BARNS MEDVIRKNING

Hvert enkelt barn har krav på omsorg og på å bli
tatt på alvor. Dette krever et personale som ser
barnets behov og utviklingsmuligheter, både i
forhold til individuelle behov og til det å være en
del av en gruppe.

Det er viktig å unngå at tid og rom struktureres så
mye i barnehagen at barna ikke får den friheten de
trenger. De har behov for å uttrykke seg, og på den
måten skape sitt eget liv i samspill med de andre
barna.

Gjennom samhandling med andre barn og voksne
får barnet utviklet sin identitet og sitt selvbilde.
Ved å sette søkelys på de positive og sterke sidene,
kan den voksne støtte barnet i en god utvikling.
Personalet må også være fleksible i møte med
barna, kunne forandre på planer, vurdere barnets
behov i øyeblikket og sette grenser når det er
nødvendig.

Personalet skal møte barna på en anerkjennende
måte med dialog, lytte, bekrefte, være åpen og
nærværende. Ved å fokusere på de positive og
sterke sidene kan den voksne støtte barnet i en
god utvikling.
Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god
kommunikasjon mellom personalet, barna og
personale og mellom personalet og foreldrene.
Barnehagens personale må sette søkelys på
handlinger og hendelser i samspill med barna, og
forholde seg aktivt til dette. Vi må ikke bare se det
vi selv har planlagt, men være åpne for å endre på
egne planer.

Barnet har behov for å ha venner, både hjemme og
i barnehagen. Det er den voksenes ansvar å legge
til rette for lek og aktiviteter der vennskap mellom
barna utvikles. Vi vil derfor jobbe mye med
vennskap når barnehageåret starter opp. Her vil vi
ha ulike aktiviteter, samtidig som vi snakker om
vennskap med barna både i samlinger og ellers i
løpet av dagen. Vennskap er ellers noe vi setter
søkelyset på hele året.

Planene for året er lagt opp slik at vi har latt
temaene gå over lengre perioder. Dette for at
barna skal kunne være med å forme innholdet med
utgangspunkt i hva de er opptatte av. Vi legger
også til rette for at barna er med og bestemmer
menyen for varm lunsj, turer, lek, aktiviteter m.m.

Læring i barnehagen skjer i lek og i formelle og
uformelle situasjoner. Vi har en relativt åpen
årsplan, der barnas interesser og spørsmål danner
grunnlaget for opplegg og temaer i barnehagen.
Det er viktig at barnehagens personale er åpne for
barnas innspill, og støtter deres nysgjerrighet og
interesser.

Når det gjelder de minste barna er det spesielt
viktig å se deres nonverbale uttrykk. Selv om barna
ikke har lært å snakke – eller snakker utydelig –
uttrykkes mye med kroppsspråket.

SOSIAL KOMPETANSE

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Sosial kompetanse handler om å samarbeide
positivt med andre i ulike situasjoner. Barnehagen
er et miljø der barnet må forholde seg til mange
mennesker. Her samles barn, foreldre og personale
som er ulike på mange måter. Det er ulik alder,
funksjonsnivå, kjønn og sosial bakgrunn.

Venner og vennskap er viktig for barns trivsel. Å
oppleve vennskap skaper trygghet og øker barnets
selvfølelse.
Det er derfor viktig å tilrettelegge for at det skapes
vennskap og fellesskap mellom barna i
barnehagen. Gjennom å observere de daglige
aktivitetene, vil vi kunne vurdere barnets trivsel og
hvordan de fungerer sosialt. Vi gjør det på ulike
måter; i barnas lek ute og inne, når vi har
samlingsstund og i samtale med barn enkeltvis og i

Som studentbarnehage har vi også mennesker fra
andre verdensdeler med ulike språk, kulturell
bakgrunn, holdninger og verdier. Vårt ansvar er å
ta vare på fellesskapet, samtidig som vi har fokus
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kulturen gjennom 2 uker, og gymsalen blir gjort om
til et samisk lekerom.

ulike grupper. Her setter vi ord på det å dele,
samarbeide, vente på tur og å være gode mot
hverandre.
Små og store barn leker på ulike måter. De minste
leker til å begynne med ved siden av hverandre, og
har stor glede av det. Samtidig viser de glede over
barna på egen alder og opplever vennskap også i
denne alderen.
De større barna er i samhandling med hverandre,
og er opptatte av det å ha venner.
Dersom vi ser at barn strever med å komme inn i
denne sosiale rammen, tilrettelegger vi ut fra
barnas alder, interesser og aktivitet.

FØRSKOLEGRUPPEN
Det siste året før skolestart har vi førskolegruppe.
Her forbereder vi barna til skolestart og det å
fungere i en stor gruppe med bare jevnaldrende.
Rammeplanen gir ikke konkrete føringer for hva
skoleforberedende aktiviteter skal være, eller
hvordan de skal gjennomføres, men sier bl.a. at
barnet må mestre:
•
•
•
•
•
•
•

•

KULTURER
Vi har mange nasjonaliteter i barnehagen.
Vår tilknytning til universitetet gjør at vi har barn
fra alle verdensdeler.
Som barnehage skal vi legge til rette for en
likeverdig dialog og samhandling mellom ulike
kulturer.

Kjenne igjen eget navn
Skrive eget navn
Kunne telle
Blyantgrep
Øve på å være selvstendig og å konsentrere
seg i en større gruppe.
Være sosial – leke, hjelpe og samarbeide med
de andre barna.
Vi har også skoleforberedende aktiviteter som
lek med tall, språk, rytme, bokstaver og
mengde.
Øve på å kle på/av seg.

For de barna som har en dobbel kultur tilhørighet,
har vi en forpliktelse i å støtte utviklingen av
barnets doble kultur identitet.
Vennskap og kunnskap om hverandre er viktig, og
det er viktig å få fram ulikt kulturelt utgangspunkt.
Dette gjøres på ulike måter i barnehagen, da barna
har ulik alder og ulike forutsetninger.

SAMISK KULTUR OG SPRÅK

FAMILIEMANGFOLD

For barn med samisk bakgrunn legger vi opp til å gi
et samisk kulturtilbud. Barnehagen legger vekt på
at den samiske kulturen også skal være en del av
barnehagens innhold. Den samiske kulturen vil
derfor være synlig gjennom leker, bilder og musikk
hele året. Alle barna i barnehagen skal bli kjent
med den samiske kulturen og utvikle forståelse for
ulike tradisjoner og levesett.

I rammeplanen står det: «Barnehagen skal
synliggjøre mangfold i familieformer og sørge for at
alle barn får sin familie speilet i barnehagen».
I alle barnehager er det barn med ulike og unike
familier. Det er viktig at alle familiene blir omtalt
på en respektfull måte av ansatte, foresatte og
barn. Familiemangfoldet som finnes i samfunnet,
er viktig å synliggjøre slik at barn i barnehagen
opplever at deres familieform blir synliggjort og
inkludert.

Vi har en samisk kulturdag i oktober der vi
formidler kulturen gjennom mat, eventyr og
aktiviteter. I februar arbeider vi med den samiske
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HELSEFREMMENDE BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

En helsefremmende barnehage skal bidra til god
helse, trivsel og økt læring og gode holdninger hos
barn og voksne. Det er et mål at alle barnehagene i
Bodø skal oppfylle alle kriteriene for
helsefremmende barnehager. Studentongan
barnehage skal arbeide for å oppfylle disse
kriteriene. Gjennom systematisk arbeid skal vi
evaluere barnehagens virksomhet knyttet til
helsefremmende barnehage, og igjen bidra til gode
refleksjoner over egen praksis og føre til positive
endringer.

Barnehagen ble i oktober 2014 godkjent som
trafikksikker barnehage, og godkjent på nytt i 2018.
Denne godkjenningen innebærer at vi har oppfylt
følgende kriterier:
•
•
•

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt
Trafikkopplæring i barnehagen
Samarbeid mellom barnehage og hjem

Trafikkopplæringen skjer i det daglige, som f.eks.
når barna er ute på tur. Vi har også en
trafikksikkerhetsuke hver høst, der vi har trafikk og
sikkerhet som tema. I det daglige har vi søkelys på
følgende for å ivareta barnas sikkerhet:

FISKESPRELL
Fiskesprell er et tiltak gjennom helsedirektoratet
som skal oppmuntre barn og voksne til å spise mer
fisk i hverdagen. Fiskemåltider tilbyr vi flere ganger
i uken enten som pålegg på brødskive eller som
varmmåltid. Med egen kokk i barnehagen får barna
servert sunne og gode måltider.

•
•
•
•
•
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Ved kjøring til og fra barnehagen skal
barna være forsvarlig sikret i bil
Barnehagens porter skal alltid være lukket
Ved parkering utenfor barnehagen skal
foreldrene rygge bilen på plass
Når barnet blir hentet, gis det beskjed til
personalet
Barna skal forlate barnehagen i følge med
foreldrene

MILJØARBEID I STUDENTONGAN
•
•
•
•
•

Barna skal bli små «miljødetektiver»
Hvilke valg har vi i barnehagen, passe på hverandre og hva gjør vi hjemme?
Tenke globalt, handle lokalt
Hva kan vi gjøre i vårt hjem, vår barnehage og vår by – som også påvirker verden omkring oss?
Gi barna gode naturopplevelser
La barna erfare naturen, kunnskaper og gode opplevelser.
Filosofere og undre oss sammen med barna
Vi bruker situasjoner inne, ute og på tur til å snakke sammen og undre oss over det vi ser og opplever.

Dette temaarbeidet er en prosess, der barna, vi som personale og også dere foreldre er delaktige. Gjennom
barnas og vi/deres delaktighet og medvirkning, vil vi utvikle innhold og arbeids metoder etter hvert som vi er i
gang med arbeidet.
Personalets rolle er viktig, voksne er med. Vi
snakker med barna. Ofte kan voksne bli litt vel
ivrige og komme med en del faktaopplysninger.
Det er viktig at de voksne deltar i begeistringen og
er medundrende sammen med barna. Å buse ut
med fakta kan ofte sette en stopper for undring og
opplevelser. Å følge opp med åpne spørsmål som
bygger opp under nysgjerrigheten er en bedre
inngang og kan være med på å drive prosessen
videre. Det er selvsagt en balansegang her. Vi er
med barna på prosessen.

Vi jobber med FNs bærekraftmål. I
år fortsetter vi og jobbe med
nummer femten, Livet på land. Vi
har spesielt fokus på skogen.
Samtidig fortsetter vi jobbinga med miljøarbeid og
sortering.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal
barnehagen bidra til at barna:
•
•
•
•

•
•

Opplever og utforsker naturen og
naturens mangfold
Får gode opplevelser med friluftsliv året
rundt
Opplever, utforsker og eksperimenterer
sammen med naturen
Får kjennskap til naturen og bærekraftig
utvikling, lærer av naturen og utvikler
respekt og begynnende forståelse for
hvordan de kan ta vare på naturen
Får kunnskap om livet i skogen, alt fra
smått til stort
Får kjennskap til naturens livssyklus

Gjennom hele året skal vi følge med og undre oss
hva som skjer rundt oss. Hvem, hva, hvor og
hvorfor. I år setter vi ekstra livet på land og skogen.
MAT OG MILJØ
Vi vil dette året vektlegge bærekraftig mat, og vil
gjøre det på følgende måte:
•
•

•
•
•

En viktig tanke hos oss er at turen og naturen er et
mål i seg selv. Mange haster kanskje litt for fort
frem mot mål og mister et hav av muligheter for
utforskning og opplevelser. På veien ut fra
barnehagen tilbyr naturen en mengde av
opplevelser og utfordringer, både kroppslige og
naturfaglige. Hvis barn får tid, bruker de sansene
og utforsker naturen. Pinner og kongler plukkes, de
finner trær, insekter, mose og blomster, og de
kommer gjerne med begeistrede utbrudd som «Se
her!», «wow» og «Kom og se!».

•
•

Vi kaster ikke mat
Vi «redder mat i stedet for å kaste mat d.v.s. vi kaster f.eks. ikke tørt brød, men
lager i stedet ostesmørbrød.
Vi spiser sesongens mat.
Vi høster fra naturen.
Vi spiser mindre kjøtt, men mere fisk og
grønnsaker.
Vi har flere «grønne» dager i løpet av året.
Vi bruker mere lokal mat.

SORTERING
Vi ser at største søppelmengden hos oss er plast. Vi
sorterer nå ut plastavfallet, og der det er mulig,
bruker vi annen emballasje.
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FAGOMRÅDENE

Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring
og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og syv fagområder viktige deler av
barnehagens læringsmiljø. Rammeplanens innhold og oppgaver arbeides med hele tiden, både i det daglige
arbeidet og ved spesielle opplegg.
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi
Natur, miljø og teknologi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjoner og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til
utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkle sanger og bevegelsessanger
Pekebøker og bildebøker
Enkle rim og regler
Enkel dramatisering
Eget navn i ordbilde
Enkle puslespill
Vente på tur

Kjenne igjen/skrive navnet sitt
Gjenkjenne bokstaver i alfabetet
Skriveretning/leke-skrive
Blyantgrep
Høytlesning
Bilde og faktabøker
Sanger og sangleker
Gjenfortelle en historie
Forstå og bruke preposisjoner

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnet må få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom
medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat, og få grunnleggende
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år

Krabbe, gå, gynge, klatre, ake,
hoppe og løpe
Gripe og slippe
Kroppsbevissthet
Turer og utelek
Vann-lek
Bevege seg etter musikk
Variert terreng
Do trening
Vaske hender med hjelp
Spise med skje
Spise variert mat
Smøre maten selv med hjelp

•
•
•
•
•
•
•
•
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Blir trygge på egen kropp, får en positiv
oppfatning av seg selv og blir kjent med
egne følelser
Hinke og balansere, hoppe tau og paradis
og leke sangleker
Blyantgrep, lime, klippe, perler o.l.
Skiferdigheter
Kle på seg selv
Vaske hender
Forberede måltider
Kunnskap om sunn mat

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfold av samfunn
og ulike tidsepoker. Barnehagen skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til
undring, undersøkelser, utprøvninger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle
barnas kreative prosesser og uttrykk.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fingermaling, male, tegne, forme i sand, snø
og plastelina
Farger og ulike malingsteknikker
Store perler
Musikk, rytmesanger, rim og regler
Rytme-instrumenter
Eventyr
Utkledningslek
Jul- og påskepynt
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Dramatisere
Klippe og lime
Danse og lytte til musikk
Høytlesning
Kulturelle arrangementer
Perle
Forskjellige teknikker i ulike materialer
Jule- og påskepynt
Blyantgrep
Blande farger
Eksperimentere, undersøke, prøve ut

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets
mangfold, og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål, skal barna få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til
andre, reflektere og finne svar. Slik at barnehagen bidrar til å legge grunnlag for kritisk tenkning og
dømmekraft.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år
•
•

Hilse, vinke, takke
Takle å ikke bite og slå
Forstå begrepene være lei seg, være glad,
være sint og at andre kan ha vondt
Konfliktløsning
Glede seg over samspill og samvær med
andre barn
Høre om at vi har et fadderbarn og hvorfor
Delta i jule- og påsketradisjoner

•
•
•
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Tolerere ulikheter
Omtanke for andre, empati, se andres
følelser
Filosofere sammen med andre barn og
voksne om eksistensielle, etiske og
filosofiske spørsmål
Reflektere og finne svar – kritisk tenkning og
dømmekraft/ Hjelpe andre barn
Hvorfor vi feirer jul og påske, og at andre
kulturer har andre tradisjoner

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som
arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige
fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år
•
•
•
•

Turer i nærmiljøet
Spise ute i naturen
Vannlek både ute og inne
Leke med is og snø
Høre om og se på insekter
Årstidene
Høste bær, frukt og grønnsaker
Daglige gjøremål
Nettbrett og Pc
Sortering av søppel

•
•
•
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Turer i nærmiljøet og turer i marka
Våropprydding og søppelsortering
Faktabøker
Navn på vanlige dyr, innsekter, planter og
«himmelrommet»
Samspill mellom natur og mennesker
Naturvitenskapelige fenomener
Nettbrett og PC

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at
barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familie former er en del
av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og
få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

0 – 3 år
•
•
•
•
•

3 – 6 år
•
•
•
•
•
•
•

Fellesskapsfølelse med gruppa
Gradvis bli kjent med hele barnehagen med
uteområde
Turer til nærmiljøet og bli kjent med hva
som er rundt barnehagen
Kjennskap til samisk kultur
Seg selv og andre kulturer
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Gruppe fellesskap
Adresse og etternavn
Familie former
Menneskerettigheter
Demokrati og stemmerett
Samisk kultur
Seg selv og andre kulturer

ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen skal bidra til et lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering,
orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål,
resonnere, argumentere og søke løsninger.

0 – 3 år
•
•
•
•
•
•

3 – 6 år

Telle også gjennom sanger,
rim og regler og eventyr
Sortere leker m.m.
Enkle puslespill
LEGO, duplo, klosser (former)
Hel og halv
Bokstaver og tall

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematiske begrep
Vekt, antall, volum og former, sirkel,
kvadrat og triangel
Hel, halv og kvart
Over, under osv.
Mønstre
Terninger, spill og ulike klosser
Baklengstelling
Rekkefølge og størrelser, symmetri
Tallbegreper/antall
Klokka
Kart, globus, penger

PRAKTISKE
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OPPLYSNINGER

forberede og lage maten sammen med Iren til alle
barna i barnehagen.
Barn med allergier eller som av andre grunner ikke
kan spise det vi lager, får alternativer. Vi prøver
også å lage mat fra de kulturene som er
representert i barnehagen. Halalkjøtt/vegetarmat
kjøpes inn ved behov.

FRAMMØTE/HENTING
Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30.
Barnet må følges til og fra barnehagen, og
foreldrene må være sikre på at personalet har
registrert at barnet er kommet og hentet.
Avdelingene merker dette av på MyKid. Her bruker
barnehagen mobil eller nettbrett. Denne listen på
må alltid være oppdatert i forhold til generell
sikkerhet, og i tilfelle brann.

På den faste tur-dagen i uka har barna med seg
matpakke. Vi oppfordrer alle til å sende med sunne
matpakker til barna. Det vil si grovbrød og
frukt/grønnsaker. Ikke kjeks eller mye sukkerholdig
pålegg.

Vi vektlegger å bruke mye fisk og
grønnsaker også i de daglige
måltidene.

Ved sykdom eller fri/ferie må det meldes fra til
barnehagen via MyKid. Ferie må meldes minimum
to uker i forkant på. Det er viktig at dere også
melder fra på MyKid med en gang dere vet at
barnet ikke kommer i barnehagen. Dette for å
vurdere vikarbehovet ved eventuell sykdom blant
det faste personalet, eller at det legges opp til
spontane aktiviteter i barnehagen.
Personalet bruker mobiltelefonen for å registrere
når barna blir kommer, når de blir hentet og når de
registrerer at alla barna er sett med jevne
mellomrom.

KOSTHOLD/MÅLTIDER
Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at
barna tilegner seg gode vaner, holdninger og
kunnskap når det gjelder kosthold. Måltidene i
barnehagen utgjør en betydelig del av barnets
kosthold. Vi er derfor opptatt av at barnas mat skal
være sunn og næringsrik, og at barna skal oppleve
glede over maten. Den daglige lunsjen er varm mat
eller vanlig brødmat uten for mye sukker. Som
drikke til maten severes melk eller vann.
Tørstedrikk er vann. Det serveres variert frukt og
grønnsaker til andremåltider. Eple, pærer, banan,
gulrot, agurk, paprika og lignende. Noe bruker vi
også som pålegg under hovedmåltidet.

SYKDOM
Syke barn må være hjemme fra barnehagen. Barn
som har feber og er utilpass, har lite utbytte av å
være i barnehagen. Ved smittsomme sykdommer
må barnehagen få beskjed. Barn med
diaretilstander kan komme tilbake til barnehagen
to døgn etter at de har blitt symptomfrie.
Dersom barnet er sykt på eksamensdagen, gir vi
«eksamensgaranti» slik at eksamen kan avvikles.
Det vil si at dersom barnet er «litt sykt», kan vi ta
imot det i barnehagen. Dersom det er for sykt til å
komme i barnehagen, kan vi sende hjem til deg et
av barnehagens faste personale.

Barnehagen har ansatt egen kokk i 50 % stilling.
Hun heter Iren Andreassen. Det serveres varm
lunsj hver mandag, onsdag og annen hver torsdag.
Det legges opp til et sunt, godt og næringsrikt
måltid. Hver avdeling har hver sin måned ansvar,
der de sammen med Iren, personalet og barna
planlegger meny. Barna på avdelingen skal i mindre
grupper være på kjøkkenet og delaktige i å

KLÆR/UTSTYR
Barna må ha med seg klær og utstyr tilpasset
barnehagens hverdag og årstid.
Klær for utebruk:
•
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Utedress med strikk til å ha under føttene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinterdress
Skjerf eller hals
Regntøy med strikk under føttene
Ullsokker for høst/vår/vinter
Ullgenser/fleece og ullbukse/fleece til å ha
på under dresser og regntøy
Utendørs skotøy tilpasset årstid.
Lue for sommer og vinterbruk
Votter/regnvotter
Sol hatt/CAPs for soldager
Solkrem (Smør barnet hjemme på
morgenen, så smører vi senere på dagen)
Ev. annen nødvendig hudkrem eller salver
barnet bruker

Barn som sover på dagtid, må ha med seg vogn
med insekts-nett og vognpose tilpasset årstiden.
Vogna må være i orden og bremser osv. må
fungere. Vi kan ikke ta ansvar for barnets soving,
dersom vognen ikke er i orden.

SAMARBEID

FORELDRERÅD

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal
barnehagen ha et foreldreråd. Dette består av alle
foreldrene i barnehagen, og har vanligvis møter i
forbindelse med barnehagens foreldremøte.

SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalget er et rådgivende,
kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget
skal særlig være med på å drøfte barnehagens
ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme
kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Årsplanen blir laget i samarbeide med SU.

BEREDSKAPSPLAN

Barnehagen har sin egen beredskapsplan, men er
samtidig en del av Nord universitet sin
beredskapsplan.

Foreldreråd og de ansatte velger det antallet
representanter som skal sitte i barnehagens
samarbeidsutvalg. Representanter for foreldrene
velges for et år av gangen, og de ansatte for to år
av gangen. Funksjonstid for eierrepresentanten
fastsettes av eier.

Vi har jevnlige brannøvelser, med og uten barn.
Personalet har også jevnlige livredningskurs, der vi
setter søkelys på hvordan håndtere små uhell og
også større og mer krevende situasjoner. Ved
evakuering på grunn av f.eks. brann, skal vi dra til
Mørkvedhallen.

Barnehagens samarbeidsutvalg evaluerer
barnehagens arbeid med årsplanen, og vil her se
på gjennomføring og innhold av de ulike temaene
som er satt opp i planen.
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SAMARBEID MED
ANDRE INSTANSER

FORELDREMØTER
Møtene avholdes hver høst. Her gis det
avdelingsvis informasjon om barnehagens innhold
og opplegg.

Rammeplanen sier at for at barn og foreldre skal få
et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns
oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen
samarbeider godt med andre tjenester og
institusjoner i kommunen.

FORELDRESAMARBEID
Ifølge barnehageloven er formålet med
barnehagen å gi barn under opplæringspliktig alder
gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær
forståelse og samarbeid med barnas hjem.

BARNAS VERNEOMBUD
Stine Sofies Stiftelse har i en årrekke arbeidet med
barnehagesektoren i Norge. Det er gjennomført
foredragsvirksomhet og opplæring om tema vold
og overgrep for flere tusen barnehageansatte.

Foreldre og barnehagens personale har et felles
ansvar for barnas trivsel og utvikling, og det daglige
samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og
tillit.

Bodø kommune har siden januar 2020 vært med i
et pilotprosjekt gjennom Stine Sofies Stiftelse og
Private barnehagers landsforbund. Det er inngått
et samarbeid om prosjektet «Stine Sofie
Barnehagepakke» for å gi barnehageansatte den
handlingskompetansen de trenger, slik at flere
tilfeller av vold og overgrep avdekkes. Gjennom
dette prosjektet håper vi, at vi som er sammen
med barna hver eneste dag, kan bli bedre til å
snakke med barn, og enda bedre til å se og hjelpe
når noe er galt.

Barnet vil bli møtt i garderoben om morgenen.
Dersom personalet er opptatt med andre
barn/foreldre – kom bare inn og dere vil bli møtt
der.
Når dere henter barnet vil vi gjerne formidle
hvordan dagen har vært, og gi eventuelle
beskjeder. – Dere kan lese mer om barnets dag på
Mykid «Dagen i dag»
Høst og vår inviterer vi til kontaktmøter der vi
snakker om barnets trivsel og utvikling, samt at
barnehagens pedagogiske virksomhet tas opp.
Dette er viktige møter, og vi forventer at dere
foreldre deltar på disse.

Barnas verneombud skal:
•
•

På MyKid og evt. på infoskjermene vil dere kunne
følge med på bilder fra aktiviteter og turer som
barnet ditt har vært med på.

•

Planer, nyhetsbrev og evaluering av planene ligger
fortløpende på MyKid.

•

Være en ressursperson i barnehagen på
tematikken, og holde tematikken varm.
Sammen med styrer videreformidle og
gjennomføre opplegget til SSS.
Holde seg faglig oppdatert, og bidra til at
alle ansatte får nødvendig kompetanse på
feltet.
Støtte styrer og øvrige ansatte i
enkeltsaker

Barnas verneombud (BVO) i Studentongan
barnehage er pedagogisk leder Kirsti Havig
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NORD UNIVERSITET
Etter barnehagelover §24, har barnehageeier plikt
til å stille barnehagen til disposisjon for
øvingslæring for studenter som skal bli
barnehagelærere. Vi har jevnlig
universitetsstudenter som har sin praksis i
barnehagen.

BODIN VIDEREGÅENDE
Vi tar imot elever som skal ha praksis innenfor
barne- og ungdomsarbeid.

OVERGANG
BARNEHAGE/
SKOLE

BARNEVERNTJENESTEN
Alle ansatte i barnehagen er ifølge barnehageloven
§22, pålagt opplysningsplikt uten hinder av
taushetsplikt overfor barnevernet, når det er grunn
til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger
andre former for omsorgssvikt.

For at barna skal få en best mulig skolestart, har
Bodø kommune utviklet en plan for
overgangsrutiner for samarbeid mellom barnehage
og skole i forbindelse med skolestart. Rutinen
innbefatter bl.a.

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
Den pedagogisk psykologiske tjenesten er
sakkyndig instans ved tilrådning om
spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnehagen
ønsker samarbeid om enkeltbarn i barnehagen, må
foreldrene gi samtykke.

•
•

DEN KOMMUNALE HELSE- OG
OMSORGSTJENESTEN.

•

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i
klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom
på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens
side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller
den kommunale helse- og omsorgstjenesten
opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan
opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten,
eller så langt opplysningene ellers kan gis uten
hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt
gis av styrer. Vi jobber også med lavterskel, som er
fagteamet i Bodø

•
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Innskrivning. Skolen sender ut invitasjon
for innskrivning på den aktuelle skolen
Samtale barnehage/foreldre med tema
skolestart ved behov.
Barnehagen fyller ut et skjema med
ferdigstilte spørsmål om barnet sammen
med foreldrene. Dette blir sendt til skolen
Skolen inviterer til førskoledag og
foreldremøte i mai/juni for alle nye
førsteklassinger

TRADISJONER

SAMISK KULTUR MED SAMEFOLKETS
DAG
I forbindelse med Samefolkets dag 6. februar, har
vi to uker med samisk kultur i barnehagen, der vi
har musikk, sang, lek og aktiviteter preget av den
samiske kulturen. På samefolkets dag blir det
servert samisk mat, og vi har flaggheising og felles
samling.

FISKESPRELLUKE
Vi fokuserer på sjømat og lager fisk og fiskeretter
både til pålegg og varm lunsj. Avdelingsvis opplegg.

BRANNVERNUKE

FARGEFEST

I uke 38 har vi alltid brannvern som tema. Dette
skjer gjennom samlingsstunder, lek og
dukketeater. I forbindelse med denne uka,
arrangerer vi en planlagt brannøvelse hvor vi
utløser brannalarmen og øver på brannrutinene
våre.

I februar har vi fargefest i barnehagen. Se mer
informasjon om denne dagen i kalenderen når det
nærmer seg.

PÅSKELUNSJ
Onsdag før påske har vi påskelunsj for barna med
ekstra god mat. Vi har også en fellessamling hvor
kanskje påskeharen kommer med noe godt.

SAMISK KULTURDAG
Vi formidler samisk kultur gjennom fortelling/
eventyr, sang og mat.

PÅSKEKAFFE MED FORELDRENE

MARKERING AV FN-DAGEN

Alle er velkomne til en liten sammenkomst om
morgenen med frokost, kaffe/te/saft. Dato
kommer på månedsplanene.

Markering av FN-dagen 24.oktober. Da inviteres
dere foreldre til avdelingen, og det blir en enkel
servering.

MARKERING KVINNEDAGEN 8. MARS

HALLOWEEN

MARKERING BARNEHAGEDAGEN

Vi markerer avdelingsvis og lærer litt om
Halloween.

17. MAI MARKERING
Vanligvis har vi den 16. mai en markering av
nasjonaldagen med 17. mai-leker, god mat og is.

TRAFIKKSIKKERHETSUKE
Hver høst i uke 45 vil vi ha trafikk som tema. Hele
denne uka setter vi trafikksikkerhet i fokus. Dette
er et holdningsskapende arbeid og dere foreldre
blir også engasjert.

FORTELLERUKE – UKE 17
De voksne forteller/dramatiserer for barna. Hver
avdeling har hver sin dag med fellessamling denne
uka.

JULEBORD FOR BARNA

ULIKE SAMMEN-JUNI

I begynnelsen av desember lager vi «julebord» for
barna. Til denne dagen pynter barna seg til fest.

I alle barnehager er det barn med ulike og unike
familier. Det er viktig at alle familiene blir omtalt
på en respektfull måte av ansatte, foresatte og
barn. Familiemangfoldet som finnes i samfunnet,
er viktig å synliggjøre slik at barn i barnehagen
opplever at deres familieform blir synliggjort og
inkludert.

LYSFEST/ LUCIAFEIRING
Vi har lysfest/ luciafeiring om morgenen 13.
desember kl. 09.00. Vi møtes ute i barnehagen og
førskolegruppa går Lucia. Det blir servert
lussekatter, saft og gløgg.

NISSEFEST
I løpet av desember arrangerer vi nissefest. På
nissefesten har barna på seg røde klær og nisselue.
Kanskje kommer nissen.
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SOMMERFEST.

SJØRØVERUKE

I begynnelsen av juni markerer vi avslutning av
barnehageåret med en sommerfest hvor barna har
underholdning. De barna som skal begynne på
skolen underholder med et innslag, og vi markerer
avslutningen deres med å gi dem hver sin rose.

I uke 24 får vi besøk av «EnsokkePer» og
«Sjørøverdronninga». Hele denne uka er det
sjørøvertema og «EnsokkePer» og
«Sjørøverdronninga» kommer stadig innom og gir
barna oppgaver. Temaet avsluttes med en
sjørøverforestilling for alle.
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EVALUERING OG VURDERING AV ARBEIDET
I BARNEHAGEN

Det er viktig for barnehagens kvalitet at vi arbeider i forhold til målsettinger og intensjoner i barnehagelov og
rammeplan. Gjennom evaluering av eget arbeid kan vi følge opp og sikre en positiv utvikling av barnehagen.
Det er viktig med innspill fra foreldrene, barna og de ansatte i denne vurderingen.

Personalet vurderer månedlig det arbeidet som er gjort på avdelingen. Da vil både innhold og
arbeidsmetoder evalueres.

Barna vil også være med og gi sin tilbakemelding på det som skjer i barnehagen. Dette vil skje gjennom
samlinger og samtaler med enkeltbarn.

Foreldrene vil i det daglige samarbeidet og i formelle sammenhenger som på barnas kontaktmøter og
foreldremøter kunne gi tilbakemelding på barnehagens arbeid.

I november gjennomfører vi en foreldreundersøkelse som er utarbeidet av utdanningsdirektoratet.
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PERSONALET

Personalet i barnehagen har en variert kompetanse og erfaring. De aller fleste av våre ansatte har arbeidet
lenge i Studentongan og sørger for god stabilitet. Vi har flere ansatte med en annen kulturell bakgrunn enn
norsk, noe som skaper mangfold og er en berikelse for miljøet vårt.
STUDENTONGAN
ARISTOTELES

Irene Mellemvik
Liss Hege Maarnes
Eva Isaksen
Armela Gundersen
Maria Nilsen Lichtwarck

Styrer
Pedagogisk leder 80%
Assistent
Assistent
Assistent, deltid

PLATON

Bente Jensen Røberg
Marit Jørgensen
Arina Kazakova

Pedagogisk leder
Assistent
Assistent

SOKRATES

Anniken Hunstad
Wenche Nystad
Livia Maira Barros Laub

Pedagogisk leder
Barne og ungdomsarbeider 80%
Barnehagelærer

HIPPOKRATES

Vegard Svendsen
Anne-Marit Vollan
Evy Linda Kristoffersen
Karma Bhellay
Heidi Humstad
Zhanna Tikhamorova
Kirsti Havig
Nina Golmen
Helen Løvlimo
Andreas Hunstad

Pedagogisk leder/stedfortreder
Pedagogisk leder 90%
Assistent 90%
Assistent
Pedagogisk leder
Assistent 60%
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent

PYTHAGORAS

Faste vikarer

Cecilie Jensen
Cathrine Galves Hooper

Kjøkken

Iren Andreassen

AVDELINGENE
Aristoteles

0-3 år 09 plasser

Platon

0-3 år 09 plasser

Sokrates

2-6 år

18 plasser

Pythagoras

2-6 år

18 plasser

Hippokrates

2-6 år

24 plasser
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Kokk 50%

HVA VI LEGGER
VEKT PÅ.

med sitt personale. Samtidig legger vi vekt på at
barna etter hvert skal bli kjent med hele
personalgruppa. Dette skjer ved aktiviteter på
tvers av avdelingene og at vi møtes i uteleken. Vi
hjelper også hverandre ved sykdom o.l. – og da er
det et pluss at barna kjenner barnehagens
personale.

SMÅ BARN 1-3 ÅR

På småbarns avdelingene legger vi stor vekt på å
være nær barna der de er. Vi sitter mye på golvet
sammen med barna, og deltar i deres aktiviteter.
Det er viktig med tilstedeværende personale som
legger til rette for lek, rettleder uønsket adferd, og
som observerer barnas interesser og behov.

Barna blir også delt inn i grupper, med
utgangspunkt i alder, modenhet og interesser. På
dette viset blir det både små og store grupper, der
barna får være aktive og deltagende. Det er viktig
med et personale, som er aktive deltagere i barnas
hverdag, og ivaretar hele barnet og gruppen.

Vi synger og snakker mye med barna, og er ute så
mye som mulig slik at barna får utfolde seg
motorisk. Barna deles også inn i grupper med
utgangspunkt i alder, det skjer i Abels Hule,
Småfilosofene og også en del i uteleken.

SMÅFILOSOFENE
Hver tirsdag møtes de eldste barna fra Platon og
Aristoteles til ulike aktiviteter. De har behov for å
samles og oppleve noen ekstra utfordringer.
Opplegget vil variere mellom turer og ute- og inne
aktiviteter. (Se egen plan på MyKid.) Gruppa ledes
av Bente og Eva..

STORE BARN 2-6 ÅR
På storavdelingene har vi søkelys på lek og
samhandling. Vi observerer barna, hva leker de,
hva er deres interesser? Voksen rollen er viktig,
være aktiv, delaktig – vi snakker med barna, ikke til
dem.

FØRSKOLEGRUPPA
Årets førskolegruppe består av barn på tvers av
avdelingene. Planene for gruppa legges ut på
MyKid. (Har tatt bort det gamle og skrevet nytt
punkt)

Vi har mål for barnet som individ - hva har det
behov for?
Selv om vi er en stor barnehage med fem
avdelinger, skal barna ha trygghet i sin avdeling og
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BARNEHAGEN HOLDER STENGT
DISSE DATOENE:
Mandag 3. januar 2022

-

Planleggingsdag

Tirsdag 19. april 2022

-

Planleggingsdag

Uke 28 og 29 (11.juli- 24.juli 2022)

-

Ferieavvikling/vedlikehold

Ons. 10.- tors 11.- fre. 12. august 2022

-

Planleggingsdager

Barnehagen er stengt juleaften 24.12 og nyttårsaften 31.12.
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ÅRET RUNDT AKTIVITETER
NÅR

HØST

VINTER

VÅR

SOMMER

DATO

HVA OG HVORDAN

ANSVAR

Uke 37
Uke 38

Fiskesprell.
Brannvernuke med brann øvelse fredag kl.
10.00.

Avdelingsvis
Felles

11. okt.

Verdensdagen for psykisk helse. (10/10)

Avdelingsvis

13. okt.

Samisk kulturdag.

24. okt.
29.okt

Vi markerer FN-dagen, fredag 22/10.
Vi markerer halloween.

Felles
Avdelingsvis

Uke 45
01. des.

Trafikk uke
Julebord for barna

Avdelingsvis
Avdelingsvis

13. des

Lysfest/ lucia

Felles

17. des.

Nissefest. Møt opp i nisseklær.

Uke 5-6

Samiske kulturuker

Små avdelingene for seg/
Pythagoras ansvar for
storavdelingene.
Avdelingsvis

6. feb.
Uke 8

Samefolkets dag med avdelingsvis samlinger
og samisk mat.
Fiskesprell

Avdelingsvis

9. mars

Fargefest

Sokrates ansvar

08. mars
15. Mars

Markering av kvinnedagen
Barnehagedagen

Avdelingsvis

6.april

Påskesamling med påskelunsj for barna

Hippokrates

Uke 18

Fortelleruke – de voksne
forteller/dramatiserer for barna

Avdelingsvis

16. mai

Markering nasjonaldagen

Avdelingsvis

Juni

Ulike sammen

Felles

8. juni

Sommerfest hvor familien er invitert.

Felles

Uke 24

Sjørøveruke med sjørøverfest og forestilling.

Vegard og Kirsti

Uke 28 og
29

Barnehagen er stengt.
(vedlikehold/ferieavvikling)
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