
budet for studenter ved Nord Universitet ogbar-
nehagene skal bidra til å gjøre Nord Universitet til 
et attraktivt studiested.”

Barnehagene skal gi barna et godt miljø med 
vekt på lek og samvær med andre barn og voks-
ne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns 
personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til 
toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi 
selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivi-
tetsmuligheter.

Dette er utgangspunktet for innhold og drift av 
Trimia Studentbarnehage. Høsten 2016 vil det 
bli lagt fram forslag til ny lov om barnehage med 
rammeplan og dette vil være gjenstand for disku-
sjoner i barnehagene.

ÅRSPLAN 2016–2017 
TRIMIA STUDENTBARNEHAGE

Trimia studentbarnehage eies og drives av Nord 
studentsamskipnad. Barnehagen har ei avdeling 
med 17 barn i alderen 0-6 år. Vi er heldige som 
har en så strategisk flott beliggenhet for barne-
hagen vår. Nærhet til Staupshaugen, fjæra og 
Levanger sentrum sammen med barnehagens 
eget uteområde, gir oss mange gode muligheter 
til variert  
utfoldelse for leik og læring sommer som vinter.

I vedtektene for Studentbarnehagene i Nord Stu-
dentsamskipnad §2 formål står det:  

”Barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
Lov om barnehager. Rammeplan og fastsatte for-
skrifter gir retningslinjer for barnehagens innhold 
og oppgaver. Barnehagen er en del av velferdstil-



Vi vil dette året ha fokus på relasjoner – barn – 
barn, barn – voksen og voksen – voksen. Videre 
skal vi ha fokus på leik gjennom kompetansehe-
ving av hele personalgruppa. Vi tar med oss fjor-
årets satsing på barnehagens helsefremmende og 
forebyggende funksjon og tar med oss erfaringer 
fra dette – fortsatt skal vi ha fokus på fysisk akti-
vitet, kosthold, mestring og alle barna skal gis like 
muligheter til delta!

Årsplanen beskriver altså de verdier vi ønsker å 
vektlegge i hverdagen på Trimia. Konkrete arbei-
der med prosjekter og arbeid med fagområdene 
dokumenteres i nyhetsbrevene våre, fagveggen vår 
inne på avdelinga og i barnas permer. Gjennom 
våre verdier med fokus på å se det enkelte barn 
og barnegruppas muligheter og forstå barnet ut 
fra seg selv (at barnet som et selvstendig subjekt) 
legger vi til rette for at barnet skal få muligheter til 
utvikling ut fra seg selv. Vi voksne er tilstede i hver-
dagen, legger merke til barnas oppdagelse, aner-
kjenner og får ta del i barnas progresjon. Læring 
skjer gjennom erfaring. Innholdet i prosjektene 
våre velges ut fra disse premissene. 

I årsplanen beskriver vi de verdier vi vektlegger og 
all aktivitet skal kunne relateres til disse  
verdiene. I år ønsker vi å ha fokus på følgende 
formulering fra lov om barnehager §1 formålspa-
ragrafen: «Barnehagen skal møte barna med tillit 
og respekt, og anerkjenne barndommens  
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek 
og læring og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap» I denne forbindelse skal vi 
også fordype oss i mobbeproblematikk.

Barnehagen er i denne sammenhengen «de voks-
ne i barnehagen». Den viktigste faktor i alt arbeidet 
i barnehagen handler om hvordan den voksne 
møter enkeltbarn, barnegruppa og  
foreldre hver dag. 

Vi skal møte det enkelte barn og familie ut fra de 
forutsetninger de må ha. Vi velger ikke innhold og 
fokus ut fra ferdig utarbeidede «kartleggingsverk-
tøy» og ulike program. Hver situasjon er unik og 
sammen med foreldre ønsker vi i barnehagen å 
legge til rette for at hvert barn skal forstås ut fra 
sin situasjon. Barna skal bli møtt i sin utforskning 
mot verden, nysgjerrighet og undring skal tas tak 
i og gjennom dette skal barna bli medskapere i 
hverdagen. De skal få erfare at deres stemme er 
viktig og at deres interesser blir tatt på alvor av 
de voksne i barnehagen (arbeid med prosjekter). 
Leken er barnas viktigste «væremåte» og gjennom 
leiken lærer barna blant annet hvordan vi  
forholder oss til hverandre. Læring på barnehage-
vis handler om å ta barnas initiativ, bygge videre 
på dette (medvirkning), gi barna god tro på seg 
selv samtidig som de også skal inkludere og ta 
hensyn til andre. Dette er erfaringer som skaper 
læring.

PRIORITERINGER FOR BARNEHAGEÅRET 
2016-2017



Årets skolestartere har gitt «klubben» navnet Lyn-
klubben – sikkert fordi de er så kjappe! Hensikten 
med skolestarterklubb er å gi de eldste ekstra ut-
fordringer med hensyn til selvstendighet og at de 
får kjenne på at de er eldst og at det er noen nye 
forventninger til dem. Vi tar tak i barnas interesser 
og gir dem utfordringer i lita gruppe. Kjempeartig!

SKOLESTARTERKLUBB: LYNKLUBBEN

Hjemmet er barnets primære arena. Her ska-
pes grunnlaget forståelse av seg selv og verden. 
Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. 
Barn og foreldre skal oppleve omsorg, trygghet og 
tillit, slik at barnehagen oppleves som en støtte-
spiller til foreldrerollen og hjemmet. 

SAMARBEID MED FORELDRE

Vi skal ha lav terskel for å henvende oss til ekster-
ne hjelpeinstanser som f.eks helsesøster, PPT og 
barnevern. Er det noe vi lurer på rundt et barn, 
tar vi kontakt med dere foreldre om dette før vi 
eventuelt henvender oss videre. Dette for at vi skal 
ta tak i utfordringene så tidlig som mulig. Trimia 
studentbarnehage er praksisbarnehage. Det vi si 
at vi tar imot studenter fra barnehagelærerutdan-
ninga ved Nord universitet. Vi tar også imot elever 
fra Levanger videregående skole.
 

LOKALENE TIL BARNEHAGEN STÅR  
TOMME I HELGER OG PÅ ETTERMIDDAGENE 

– LÅN GJERNE! 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Den daglige kontakten mellom barnehagen og 
dere foreldre er den viktigste arena for å etablere 
en slik trygghet og tillit. 

I tillegg kommer foreldresamtaler – her må dere 
melde behov hvis dere ønsker samtaler utenom de 
tidene vi har satt opp. Foreldresamtalene er viktig 
for å kunne snakke om det enkelte barn – utfor-
dringer og gleder. I samtalene legger vi grunnlaget 
for å forstå det enkelte barn og har muligheter til å 
gå inn på det enkelte barns behov. 



Vi synes det er viktig at vi har et kritisk blikk på 
våre tradisjoner og vi ønsker å tilpasse disse til den 
barnegruppa vi har og de 
pågående tradisjonene. Det er også naturlig at vi 
følger rytmen i årstidene gjennom alt vi foretar 
oss. Uteliv vil alltid være en viktig for oss. Perioden 
november/desember er naturlig full av tradisjoner. 
Vi gjør oppmerksom på følgende formulering i lov 
om barnehager:

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende ver-
dier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i mennes-
kerettighetene». 

Opplæring til tro er hjemmets ansvar. Dette betyr 
at vi skal legge innholdet rundt de religiøse høyti-
dene slik at det kan favne og inkludere alle familier 
i vår barnehage. Det er viktig at vi har god kom-
munikasjon med alle rundt dette temaet.

Vi starter med pepperkakebaking og adventska-
lender i starten på desember. Vi skal kose oss 
med formingsaktiviteter, vi skal ha julefrokost og 
vi skal ha grøtfest. Vi vet at desember er ei hek-
tisk tid for dere foreldre, så vi prøver i stor grad 
å roe ned aktivitetsnivået og forventningene i 
barnehagen. Vi erfarer at et fang er viktig i denne 
perioden. Julens kristne budskap blir formidlet 
gjennom kirkebesøk for de eldste barna, vi har ei 
julekrybbe stående og vi synger noen julesanger.

Samisk kultur vil bli tatt opp i forkant av 6. februar 
– her er det mye spennede!

Før påske kommer kanskje Gulasj på besøk dette 
året også. (Gulasj er en stor gul kylling) Det krist-
ne innholdet rundt påsketider har tradisjonelt fått 
liten plass hos oss. De barna som skal starte på 
skolen har vært invitert til kirka på påskevandring.

Før 17.mai har vi en «sosial dugnad». Vi  
snakker om flagget og om nasjonaldagen vår. 
Etter barnetoget 17.mai arrangerer  
foreldrerådet en samling i barnehagen.

TRADISJONER PÅ TRIMIA


