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Forord 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i 

en bevisst og uttalt retning. Den skal gi foreldre mulighet til å kunne påvirke og ha kjennskap 

til innholdet i barnehagen. Planen er også et grunnlag for kommunens tilsyn med 

barnehagen og skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, 

kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 

Årsplanen er utarbeidet av styrer i samarbeid med personalet. Den bygger på «Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver» (2017), barnehageloven (2006), Lokal handlingsplan 

for sikkerhet i Bodø Kommune (pkt. 5.1.3.) og Retningslinjer for mat og måltider i 

barnehagen (Sosial- og Helsedirektoratet). 

 

  

Innholdsfortegnelse 

1. Forbehold om endringer 

2. Kjennetegn på Kjerringøy barnehage. Barnehagen i lokalsamfunnet. 

Pedagogisk grunnsyn (lek, barns medvirkning, kreativitet, natur, språk, trivsel, 

relasjon, trygt og godt læringsmiljø) 

3. Nyttig informasjon (åpningstider, planleggingsdager, kosthold, Mykid, 

tradisjoner) 

4. Innhold 

5. Trafikksikkerhet 

6. Barn vi bekymrer oss for 

7. Evaluering og vurdering 

8. Foreldresamarbeid 

9. Samarbeidsutvalget 

10. Barnegruppa og bemanning 

11. Personalet 

  

 

 

                                   



1. Forbehold om endringer 

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom 
barnehagene og foreldre/samfunn. Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av et 
barnehageår. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendige i forhold 
til barnegruppe, personale, organisering og innhold i planen.”  

  

2. Kjennetegn på Kjerringøy Barnehage 
 
Barnehagen som en viktig del av lokalsamfunnet 
 
Kjerringøy barnehage startet 1. januar 1986, som en foreldredrevet barnehage for 
aldersgruppa 3 til 7 år. Barnehagen hadde sine lokaler i Prestegården fram til august 
1989. Barnehagen flyttet så inn i lokalene til Kvarven U&IL og var i drift der til høsten 
1992. Fra barnehagen startet opp og fram til sommeren 1991 fulgte barnehagen 
skoleruta og var stengt i skoleferiene. Til august 1992 hadde barnehagen 6 timers 
åpningstid fra kl. 08.15 til 14.15. Bodø kommune overtok som eier av barnehagen 1. 
august 1992. Den ene lærerboligen var da ”oppgradert” og barnehagen flyttet inn. 
Det var nå etablert en heldags barnehage med 9 timers åpningstid fra kl. 07.30 til 
16.30.1. juli 1999 flyttet Bodø kommune barnehagen til skolen. Basen var 
skolekjøkkenet med tilhørende oppholdsrom.10 år senere, ved oppstart nytt 
barnehageår i 2009, stod den nye, flotte barnehagen vår klar til innflytting. 
Barnehage ligger i flotte, naturskjønne omgivelser.  
 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 
nysgjerrighet. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til 
å gjøre barna kjent med eget nærmiljø. Kjerringøys nærmiljø er svært rikt som kilde 
til å styrke kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Dette er naturlige samarbeidsarenaer for oss, og 
det er også et sterkt ønske fra foreldregruppen om at nærmiljøet brukes ofte, både 
planlagt og spontant.  
Zahls vandresti, som omslutter barnehagen, knytter oss sammen med hele 
sentrumsområdet. Her er sentrums næringsliv og organisasjoner lett tilgjengelig med 
bryggehotellet, Kjerringøy Gamle handelssted, butikken, kirka og ysteriet. Vi kan bli 
kjent med primærnæringene gjennom de lokale yrkesfiskerne og gårdsbruk. Vi har 
også en av få tradisjonsbåtbyggere som nærmeste nabo. Zahls vandresti byr på 
mange spennende muligheter i seg selv med estetiske uttrykk som labyrint, 
vannharpe, skulpturer, jekta og en replika av en gammel torvsjå. I Zahl-fjøsen har vi 
tilgang på kunstutstillinger og Ramsar våtmarksenter. Våtmarksenteret er en nær 
samarbeidspartner for skole og barnehage når det kommer til naturforvaltning og 
utforsking. Vi er omgitt av et rikt og variert kulturlandskap. Vi har fjæra, strender, 
dyrket mark, beitemark, skog, fjell, hav og bebygde områder med både nye- og 
historiske bygninger helt nært oss. Barnehagen har sitt eget referanseområde i 
skogen som kalles for «Tordenskogen». På veien dit ligger også en flott 
naturklatrejungel. På Bo-godt kan barna få nær kontakt med den eldre generasjon. 
Det er et godt samarbeidsklima mellom skole/barnehage og aktørene i nærmiljøet og 
det gir muligheter til utforsking, bruk og undring på barnas premisser.  
 



Pedagogiskgrunnsyn 

Kjerringøy barnehagen visjon er - Grip dagen! Det betyr at hver eneste dag for barna 
er også nye muligheter for å lære noe nytt ved å følge sine egne interesser. Vi setter 
stor pris på spontanitet og vi oppfordrer barna til å følge sine egne ønsker, 
intensjoner og handlinger. For oss er hvert barn unikt, og vi ønsker at alle barna får 
følelsen av å bli sett og at vi tar dem på alvor. Derfor skaper vi rom for at alle barn 
skal få påvirke sin hverdag. 

 
Lek 
 

Leken har en egenverdi for barn og er den viktigste aktiviteten i barndommen. Derfor 
ønsker vi at barna har mesteparten av dagen tilgjengelig til lek. I leken er det rom for 
å bruke fantasien, bearbeide følelser og opplevelser. Barna utvikler vennskap og 
lærer seg å omgås andre barn og voksne. De lærer å vente på tur, vise hensyn, 
samarbeide og innordne seg regler. Samtidig er leken den beste arena for barna å 
utvikle språklig kompetanse. Som voksen i barnehagen skal vi involvere oss i leken 
på barnas premisser, vise nysgjerrighet og ta del i barnas verden. Den voksne skal gi 
impulser til utvikling av lekekompetanse.  
 
 
Barns medvirkning 
 

Barns medvirkning kan forstås som å gjøre noe sammen. En måte å oppfatte barns 
rett til medvirkning, er å si at hvert enkelt barn har rett til å erfare at deres stemme blir 
tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å 
få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. 
Vi vil at barna skal oppleve å ha innflytelse i egen hverdag. De skal føle at vi hører og 
ser dem og behandler dem med respekt. Alle barn skal få oppleve tilknytning og 
fellesskap og kjenne at de kan være med å bestemme selv og uttrykke egen ønsker. 
Vi må være lyttende og åpne for barna sine uttrykk. De minste uttrykker seg på sin 
måte uten å ha språk. Barns følelsesmessige uttrykk skal tas på alvor. Barna må 
oppmuntres til å utrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Barna skal få komme 
med egne ideer og forslag. 
 
 
Kreativitet  
 

Kreativitet handler om å bruke fantasien. Det er noe vi kan oppleve i lek, i matlaging, i 
samtaler, i musikk og på de aller fleste områder. Vi skal oppmuntre barn til å 
undersøke ulike materialer og løser problemer og utfordringer på sin egen måte.  
Barna skal få mulighet til å få nye inntrykk gjennom kunst, kultur, og estetikk samt 
lære seg nye metoder til å uttrykke det de opplever. De skal få kunnskap om 
materialer, redskaper og teknikker. For barna er dette viktige redskaper for å kunne 
sanse, oppleve, tenke og kommunisere.  
 

 
Natur  
 
Vi lever i et område med et både stort og variert mangfold i naturen. Vi har rik 
naturomgivelse rundt oss, og det gir oss mange muligheter for å bruke den som 
læringsarena.  



- vi følger naturen gjennom alle årstidene: hvordan naturen endrer seg - hva skjer 
med planter, dyrene 
- forskjellige sanger, fortellinger, dikt om naturen - som språk stimulering 
- gå på tur og være i ute i alle slags vær 
- lek i snø, sand, på gras og med vann 
- samling av forskjellige naturmaterialer (steiner, skjell, blader osv) og bruke det som 
matematikk og kunst material 
- bli kjent med planter og dyr rund oss 
- bli kjent med sin egen kropp 
- bruke sanser for å føle ut naturen - vi kan høre på regn, vind, lukter skogen, sjø, 
blomster, føle regn, snø.... 
- bruk oppslagsverk og fakta bøker sammen med barna 
- større fysiske utfordringer 
 

 
Språk  
 

Språk er et sentralt område i barnets utvikling. Vesentlige sider ved kulturoverføring 
er knyttet til språk, både skriftlig og muntlig. I barnehagen vil vi både lese, fortelle og 
arbeide med barns språkutvikling. 
Språket er en av de tingene vi arbeider mye med i barnehagen, både gjennom 
høytlesning, sanger og ikke minst i den daglige kommunikasjonen med barna. For de 
minste barna er å arbeide med begreper som klær, kroppsdeler, pålegg ved bordet. 
Det at vi voksne beskriver og forbereder det som skal skje og trekker fram ting vi har 
gjort. Vi bruker sang, rim og regler. For de eldste barna er fokus på språklyder og 
mer målrettet arbeid omkring språk og tekst. Barnets språkutvikling kartlegges 
gjennom verktøyet TRAS. Dette skal være et tema på foreldresamtalene. Vi bruker 
blant annet det pedagogiske verktøyet «Grep om begreper». ……. 

 
 
Trivsel 
 
Det er viktig for oss at barna har lyst til å gå i barnehagen hver dag, og at trivselen er 
høy. For at dette skal skje, mener vi det er viktig at barnet: 

- blir sett og hørt som det unike mennesket det er. 
- møtes med forståelse, respekt, vennlighet og forutsigbarhet. 
- får mestre nye ferdigheter, både praktiske og teoretiske, og stimuleres til 

nysgjerrighet. 
- får bygge sosiale relasjoner, på tvers av alders-grupper.  
- alle er likeverdige deltakere og bidragsytere i et fellesskap. 
- inkluderes i barnehage og skole og får positiv oppmerksomhet etter fravær. 
- møtes med positive forventninger og krav, og gis respons. 
- møtes med klare grenser og tydelige voksne som er bevisst sin rolle. 

 
Dersom vi opplever at et barn mistrives skal vi voksne vise at barnet kan ha tillitt til 
oss, vi vier barnet tid, og lar det uttrykke seg på en måte som faller seg naturlig for 
han/henne. Vi kan bruke leken, rollespill, tegninger, samtale og fortellinger som 
verktøy. Ved vedvarende tanke om mistrivsel skal alltid foresatte kontaktes. 
 
 
 
 



Relasjonen til de voksne i barnehagen 
 
Et godt samspill og god utvikling hos barna er avhengig av at alle har en god relasjon 
til de voksne i barnehagen.  
 
Dette ønsker personalet skal prege relasjonen mellom barna i barnehagen og seg 
selv: «De voksne skal være vennlige, prøve å forstå barnet, prøve å ta barnas 
perspektiv når det forteller og i det barnet gjør, ta seg tid, være til stede der det 
skjer/der barna er, skape tillitt slik at barnet tør å komme til deg, lytte til det barnet vil 
fortelle gjennom ord eller kroppsspråk, dersom et barn søker din støtte må man vise 
barnet at det blir sett og hørt, inkluderer barna, være oppriktig interessert, være 
nysgjerrig, ta del i barnas interesser, det de forteller og det de har opplevd, være 
leken sammen med barna, vise at man er ekstra nysgjerrig etter at barna er har vært 
borte en periode.  Samtidig så er det viktig at man som voksen er en tydelig voksen, 
med klare forventninger til barna». En god relasjon voksen – barn innebærer også at 
vi er tilgjengelige for barnet i det daglige. Personalet ønsker at: «barna inkluderes i 
alle de daglige oppgavene i barnehagehverdagen, at vi kan glemme klokka og ta oss 
god tid, tørre å være tilstede i nuet, vise interesse og ta barna på alvor når de vil 
fortelle, være der barna er, leke med dem, være åpen når de kommer, se blikket, se 
kroppsspråket, være observant ovenfor barnet, deres uttrykk og gripe tak i dette». 
 
 
Et trygt og godt læringsmiljø 
 
Dersom et barn opplevelser krenkelser eller nedsettende atferd mot seg er det viktig 
at de voksne er observante til stede. Personalet har dette synet på den voksnes rolle 
i slike tilfeller: «V i setter oss ned og snakker med barna, får barna til å ta den andres 
perspektiv, samtaler og øver på gode måter å være mot hverandre, vi voksne må 
bruke tid på å få fram/utforske hva som har var forløpet, hjelpe barna å sette ord på 
situasjonen dersom de ikke klarer det selv, situasjoner følges opp ved å øve og 
anerkjenne/rose ønsket atferd, de voksne informerer og drøfter med hverandre 
hvordan vi følger opp barna videre, innrømme, unnskylde og være ydmyk ovenfor 
barna dersom man selv har tatt feil. Vi voksne må også tørre å gi hverandre 
konstruktive tilbakemeldinger dersom en voksen er nedlatende med barna eller ikke 
klarer å ta barnas perspektiv». Foresatte og leder kontaktes alltid ved mistanke om 
mobbing. 
 
Personalet er kurset i «psykologisk førstehjelp» og «steg for steg» som begge er 
verktøy med det formål å styrke barns sosiale kompetanse. Det kommer til syne i 
månedsplanene når det er tema på samlinger. Verktøyet brukes også i de ekte 
hverdagshendelsene. 
 
Helsefremmende barnehage 
Kjerringøy barnehage skal være helsefremmende. Det vil blant annet si at vi arbeider 
systematisk for å fremme psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Det fysiske 
miljøet er til rettelagt for fysisk aktivitet både innen- og utendørs. Barnehagen skal 
bidra til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende: aktivitet, kosthold, 
hygiene, sosial kompetanse, arbeid med følelser og hvordan man kan uttrykke seg. 
Det er tema på foreldremøter, og hjemmene involveres i arbeidet. 
 

 

 



3. Nyttig informasjon 
 

Åpningstider: 
Daglig åpningstid            kl. 07.15 - 16.50 
Julaften            kl. 07.15 - 12.00 
Nyttårsaften                      kl. 07.15 - 12.00 
Onsdag før skjærtorsdag          kl. 07.15 - 12.00 
Feriestengt                                 Uke 29 og 30 
 
Planleggingsdager: 
12. – 14.august-2019 
22.november-2019 
14.april- 2020 
 
Kosthold: 
Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, 
holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. 
Barnehagen følger «retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 
helsedirektoratet. 
 
 
 

 
 
 
MyKid 
 
MyKid er barnehagens system for informasjonsformidling til foreldregruppen.  
Her legges ut alt fra månedsplaner, dagsreferater, info om kommende aktiviteter, 
bilder osv. Vi vil også benytte dette systemet til å sende ut mail med påminnelser og 
annen aktuell info.  
 
Telefonnummer til alle foreldre er lagt inn, og man mottar passord til innlogging ved å 
taste inn sitt telefonnummer og klikke på «send passord» under login-knappen øverst 
på siden. Andre kontaktpersoner kan også legges til barnet når man har logget inn. 
 
Det vil også være tilgjengelig dokumentasjon på arbeidet i barnehagen på nettsiden 
til oppvekstsenteret vårt.  



 

Tradisjoner, høytider og markeringer 

 

Bursdager markeres med bl.a. flagg, krone og bursdagssang. 
FN- dagen 24. oktober markeres. 
Advent/ jul tradisjonelle juleforberedelser som baking, laging av julepynt, julegaver 
og lignende. Adventsstund/ adventskalender, nissefest. 
Lucia, feiring med foreldrekaffe. 
Solfest 5. februar markeres sammen med samefolkets dag. 
Samefolkets dag 6. februar markeres. 
Karneval markeres i slutten av februar. 
Påske tradisjonelle påskeforberedelser. Påskefrokost for familien. 
Sommerfest med markering av førskolebarna/skolebegynnerne. Ungene lager mat 
og foresatte stiller med kaker. 

 

 

4. Innhold 

Månedsplaner og dagsreferat skrives fortløpende i Mykid. Planen som følger viser 
hvordan vår barnehage jobber for de ulike alderstrinnene med mål og intensjoner fra 
Rammeplanen og de 7 fagområdene. De 7 fagområdene er: 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 
2. Kropp, bevegelse, mat og helse 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknologi 
5. Antall, rom og form 
6. Etikk, religion og filosofi 
7. Nærmiljø og samfunn 

Under beskriver vi hvordan vi jobber med de ulike fagområdene med barna i alderen 
1-3 år (første tabell) og 3-6 år (andre tabell).  
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4. Overgang barnehage-skole 

Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole slik at 
barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Rutinen innbefatter 
bl.a.: 

 Samtale barnehage – foreldre med tema skolestart. 

 Kontakt mellom barnehage og skole for å gi nødvendig 
informasjon om barna slik at overgangen skal bli best mulig. 

 Skolen inviterer til førskoledag. 

 Førskolegruppa besøker skolen flere ganger i løpet av året i ulike 
sammenhenger for å bli kjent med bygninger, uteområdet og 
barn og voksne i skolen. For eksempel temadager, turdager og 
kulturelle arrangement. 

  

 

 

 



5. Trafikksikkerhet  

Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak 
som det satses spesielt på i barnehagen er gå-trening og refleksbruk (Jf. Lokal 
handlingsplan for trafikksikkerhet i Bodø kommune punkt 5.1.3 Opplæring).” 

Kjerringøy barnehage er en «trafikksikker barnehage», og det er utarbeidet en 
egen trafikksikkerhetsplan og er tema på årlig foreldremøte. 
Trafikksikkerhetsplanen ligger på MyKid og på internettsiden. 

I barnegruppa jobbes det med det pedagogiske opplegget «Tarkus». Tarkus er 
et opplegg fra Tygg Trafikk for de yngste barna. Trafikk i barnehagen er et 
spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er 
på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og 
observasjon av hva de voksne gjør. Tarkus er et beltedyr som vi tar med oss inn 
i samlingsstunden, Det kommer til syne i månedsplanene på Mykid når vi jobber 
med Tarkus.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Barn vi bekymrer oss for – tidlige tiltak/tverrfaglig 
samarbeid                                                                                                                      

Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner 
som sikrer at barn vi bekymrer oss for får tidlig hjelp - og at det handles i 
samarbeid med foreldrene.     

”Basisteamet” er en tilrettelagt arena med ulike fagpersoner som gir rom og 
mulighet for drøftinger om barn vi bekymrer oss for. I ”basisteamet” kan foreldre 
og barnehage diskutere ulike problemstillinger - og få hjelp, innspill og 
vurderinger fra ulike fagperspektiver.      

Foreldre må melde saker gjennom barnehagens leder eller gjennom 
helsesykepleier på barnets helsestasjon. 

Andre aktuelle samarbeidsinstanser kan være PPT, fagteam/lavterskel, BUP, 
sykehus, helsestasjon, flyktningkontor, barnevern etc.”. 

Som offentlige aktør har vi plikt til å gi melde fra og gi opplysninger til 
barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre 
former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige 
adferdsvansker. Meldeplikten vil si at vi er pålagt å varsle barneverntjenesten 
dersom vi blir kjent med forhold vi tror vil kunne skade et barns helse eller 
utvikling.  Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og 
barnehageloven § 22. Vi tar barna på alvor og lytter til dem når de ønsker å 
fortelle. Det er ikke barnehagens oppgave å vurdere om det foreligger 
omsorgssvikt. Vår oppgave er å melde fra til barnevernet.  

 

7. Evaluering og vurdering 

Personalet i barnehagen evaluerer fortløpende i hverdagen, på personalmøte 
og på planleggingsdagene. Det gjennomføres en årlig foreldreundersøkelse 
(UDIR). Undersøkelsen gjøres i november, og sendes ut til foresatte via e-
post.) Foresatte oppfordres til å gi tilbakemelding i hverdagen direkte til 
barnehagen eller til foreldrekontaktene.   

 

 

 

 

 

 



8. Foreldresamarbeid 

Jfr. Lov om barnehager § 1. Formål skal barnehagen gi barn under 
opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 
og samarbeid med barnas hjem. 

 Uformelt samarbeid: Barnehagen har rutiner for å ivareta den daglige 
kontakten med foreldre/foresatte. Informasjon mellom hjem og 
barnehage foregår hovedsakelig gjennom den digitale 
kommunikasjonsløsningen Mykid og ved henting/levering av barna. 

I tillegg har barnehagen en foreldresamtale og to felles foreldremøter 
årlig. Ved ønske og behov kan det avtales flere møter.  

 Formelt samarbeid: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har 
barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen, 
og skal fremme deres felleinteresser og bidra til at samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Et 
forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og 
komme med forslag til barnehagen. (Jf. Lov om barnehager § 4).  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte 
og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 
Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for 
barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. (Jf. 
Lov om barnehager § 4).” 

 

Samarbeidsutvalget 2019 – 2020: 

Karoline Åseng…………….. (foreldrerepresentant, vara) 

      Ivan Henningsen………………..(foreldrerepresentant) 

 

              Tajana Kragulj   (personalets representant, vara) 

              Marianne Olsen  (personalets representant) 

- Barnehagen og Skolen har felles SU. Det avholdes 4 SU-møter pr år. Sakslister 
og referater ligger på My kid. All kommunikasjon er digital. 
Foreldrerepresentantene er med i FAU.  

 

 



 

Forventninger til foreldrene:  

- Gi beskjed til barnehagen hvis det er opplysninger som påvirker barnas 
hverdagsliv. 

- Barna er kommet til seinest kl 09.30. Barnehagen får beskjed før dette dersom 
noe oppstår som gjør at det ikke er mulig.  

- Frokosten i barnehagen avsluttes kl 09.00. 
-  Barnehagen stenger 16.50, da må barna være hentet.  
- Klær og skiftetøy er i orden etter årstiden. Alle klær merkes med navn. Det 

ligger et forslag på Mykid over anbefalt utstyr til de ulike årstidene.  
- Hold dere orientert i informasjonen som deles på Mykid.  
- Legg inn ferier (8 uker på forhånd) og fridager i Mykid så tidlig som mulig. 
- Dersom du vet at barnet er sykt, legg inn på Mykid.  
- Hvis det er noe dere lurer på, er bekymret for eller uenig i, ta det direkte opp 

med oss. 

 

9. Barnegruppa og bemanning 

Høsten 2019 er det 12 barn i barnehagen hvorav 8 av barna er over 3 år og 4 
under tre år. Dette utgjør 16 ekvivalenter. Dette utgjør en bemanning på 4,0 
barn pr årsverk voksen. Den kommunale bemanningsnormen er 6,0 barn pr 
årsverk. 

 

  

10. Personalet pr 1.10 2019 
 

Pedagogisk leder 100 %:                            Mariann Strømsvik permisjon fra 01.11.19 

Barnehagelærer 100 %:                             Tajana Kragulj  

Fagarbeider 100 %:                                    Trine Larsen 

Assistent 100 %:                                         Marianne Olsen (vikar for Hanne Bakkeli) 

Leder av oppvekstsenter:                           Eva Nohr 

Sekretær/IKT-veileder:                               Øyvind Nohr Søderbom  

 

                 

 
 



 


