Jentoftsletta Barnehage
Mànàjgàrdde

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

ÅRSPLAN
2018 - 2021

”En god start gjør barnet
trygt, glad og smart”
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Årsplan 2018 - 2021

Jentoftsletta barnehage
Jentoftsletta barnehage åpnet 4. november
2008, og er en barnehage med 80 barn i
alderen 0-6 år. Vi er en barnehage med
tradisjonell drift, og vi har i tillegg et
lulesamisk tilbud. Jentoftsletta barnehage
eies og drives av Bodø kommune.

Barna er fordelt på fire avdelinger, to
småbarnsavdelinger for barn i alderen 0-3
og to storbarnsavdelinger for 3-6 år.

Årsplanen bygger på:
• Lov om barnehager
• Rammeplan for barnehager
• Oppvekstplan i Bodø kommune
• Standard for kvalitet i Bodø
kommunes barnehager
• Retningslinjer for mat og måltider i
barnehagen - Sosial og
helsedirektoratet

Årsplanens funksjoner:
• Årsplanen er et arbeidsredskap for
barnehagepersonalet og dokumenterer
barnehagens valg og begrunnelser.
Årsplanen kan gi informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid
til myndighetsnivåene, barnehagens
samarbeidsparter og andre interesserte.
• Vise hvordan barnehagen vil arbeide
for å omsette rammeplanens formål
og innhold og barnehageeierens lokale
tilpasninger til pedagogisk praksis.
• Vise hvordan barnehagen arbeider med
omsorg, lek, danning og læring.
• Informasjon om barnehagens
pedagogiske arbeid til eier, politikere,
kommune, barnehagens
samarbeidspartnere og
andre interesserte.

Forbehold om endringer
”Årsplan er et arbeidsdokument for de
ansatte og et bindeledd mellom barnehage
og foreldre / samfunn. Uforutsette
hendelser kan oppstå i løpet av et
barnehageår, vi må derfor ta forbehold om
at endringer kan bli nødvendig i forhold
til barnegruppe, personalet og innhold i
planen.”
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Barnehagen tilbyr varierte aktiviteter inne
og ute. Våre satsningsområder er lek,
sosial kompetanse og språk.

Lov om barnehage (barnehageloven)
- 2017-06-16-63 (fra 01.01.2018)
lovdata.no/lov/2005-06-17-64

§ 1. Formål
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 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
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede,
undring og utforskertrang. De skal lære å
ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha
rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.
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. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering.

§ 2. Barnehagens innhold
• Barnehagen skal være en
pedagogisk virksomhet
• Barnehagen skal gi barn muligheter
for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter
• Barnehagen skal ta hensyn til barnas
alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn,
herunder samiske barns språk/kultur
• Barnehagen skal formidle verdier
og kultur, gi rom for barns egen
kulturskaping og bidra til at alle
barn får oppleve glede og mestring i
et sosialt og kulturelt fellesskap
• Barnehagen skal støtte barns
nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær og gi utfordringer med
utgangspunkt i barnets interesser,
kunnskaper og ferdigheter
• Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon
og bidra til å utjevne sosiale forskjeller
• Departementet fastsetter en
rammeplan for barnehagen
• Rammeplanen skal gi retningslinjer
for barnehagens innhold og oppgaver
• Barnehagens eier kan tilpasse
rammeplanen til lokale forhold
• Med utgangspunkt i rammeplan for
barnehagen skal samarbeidsutvalget
for hver barnehage fastsette årsplan
for den pedagogiske virksomheten
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Vårt pedagogiske grunnlag
Jentoftsletta barnehage
skal utgjøre en forskjell
for barns vekst og
utvikling. Vi skal ha en
grunnleggende positiv
holdning på barnehagen
som oppvekstarena og
betrakte barndommen
som en verdi i seg selv.
Personalet er forpliktet
til å gi fysisk og psykisk
omsorg over for samtlige
barn i barnehagen. Barn
og foreldre skal føle seg
trygge. Omsorgen skal
tilpasses den enkeltes
behov, men samtidig skal
den være av lik kvalitet
over for alle barn.
Personalet skal ha en
grunnleggende positiv
holdning til barna som
kompetente aktører i sitt
eget liv. Der trygghet,
lek, sosial og språklig
kompetanse, medvirkning
og omsorg er viktige
stikkord.
Lek og sosial kompetanse
Leken skal være
barndommens viktigste
ingrediens. Leken foregår
på barns premisser,
den er frivillig, spontan,
den har ikke noe mål
og er ikke styrt av ytre
belønning. Gjennom lek
fremmes barnets utvikling
både intellektuelt,
språklig, fysisk, sosialt
og emosjonelt. Leken
er den døren som
kunnskapen skal gjennom.
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I Jentoftsletta barnehage
skal vi legge til rette for
gode leksituasjoner ved å
tilpasse rom, lekemateriell
og voksnes deltakelse
etter barnet og gruppens
behov.
Vi skal være en barnehage
der vi har respekt for
hverandre uansett kjønn,
alder og nasjonalitet.
Barnehagen skal gi
barna den nødvendige
kompetanse for å kunne
være i positiv samhandling
med andre mennesker.
Humor og glede er et
viktig element i hverdagen
for både små og store i
Jentoftsletta barnehage.
Språk
Gjennom lek og
sosialt samspill i
hverdagsaktiviteter
lærer barna seg språk og
kommunikasjon. Språket
møter de i samtale med
hverandre, når vi leser,
synger og gjennom rim,
regler og rytme.
Språket er en
grunnleggende del av vår
identitet og selvfølelse.
Barnehagen er en viktig
arena for å utvikle
disse egenskapene.
Personalet i barnehagen
ønsker å skape et
språkstimulerende miljø
for alle barn. Barn med toeller flerspråklig bakgrunn
har egen språkgruppe

der de får hjelp til å
være språklig aktiv, slik
at de får erfaringer til å
kunne bygge opp deres
begrepsforståelse og
ordforråd i norsk.
Det er også viktig å
fremme tillit mellom
barn, og mellom barn og
voksne, slik at barn føler
trygghet og glede ved å
kommunisere.
Språkutvikling er viktig for
alle barn, det er gjennom
språket barnet lærer seg å
kommunisere, respondere,
lærer seg å reflektere og
sette ord på ting og hva
de føler. Språkutviklingen
har en sentral rolle i
utviklingen av sosial
kompetanse.
I Jentoftsletta barnehage
har vi et lulesamisk
språktilbud for samiske
barn. Dette går ut på at
barna skal få tilgang på
lulesamisk i hverdagen og
at det blir en arena hvor
de får mulighet til å være
sammen i hverdagen for
å ivareta språk, kultur,
identitet og samhold.
Omsorg og Medvirkning
Barnehagen skal legge
til rette for at barna skal
være viktig i fellesskapet.
Barna skal medvirke
i hverdagsaktiviteter
som dekke trallen,
dekke bordet, hjelp de
som er mindre enn seg

selv med f. eks å smøre
mat, hjelpe til med
påkledning, forberedelser,
gjennomføring og
avslutning av aktiviteter
som f.eks. maling.
Barna i Jentoftsletta
barnehage skal ha
mulighet til å kunne
si noe om hvordan de
har det i barnehagen.
De skal kunne være
med å bestemme
noe av innholdet i
barnehagedagen. De skal
ha en mulighet til å ha
samtaler sammen med
andre barn og voksne
om hvordan de opplever

hverdagen sin og hvilke
endringer som de kunne
ønske seg.
Personalet
Jentoftsletta barnehage
skal være en pedagogisk
virksomhet der de ansatte
opptrer profesjonelt og
er faglig oppdatert på det
pedagogiske arbeidsfelt.
Personalet skal bruke
tid på å lese og diskutere
faglitteratur. Personalet
skal reflektere over
egen og andres praksis
i barnehagen. Når vi
kommer i situasjoner der
vi trenger veiledning for

å kunne ivareta barnet,
foreldre eller ansatte på
en god og profesjonell
måte, skal personalet
kunne korrigere egen
og hverandres atferd,
gjennom samtale,
veiledning og praktiske
eksempler
Vi skal ha gode systemer
og rutiner på hvordan
vi skal kunne oppnå
refleksjon, ærlighet,
åpenhet og god
informasjon mellom
barnehage, hjem og
ansatte. Barnehagen skal
være i stadig kvalitativ
forandring og utvikling.
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Samisk avdeling
Lov om barnehage § 2-3
Barnehagens innhold:
”Barnehagen skal ta
hensyn til barnas alder,
funksjonsnivå, kjønn,
sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn,
herunder samiske barns
språk og kultur.”
Lov om barnehage § 8 -3
Kommunens ansvar:
”Kommunen har ansvar
for at barnehagetilbudet
til samiske barn i samiske
distrikt bygger på samisk
språk og kultur. I øvrige
kommuner skal forholden
legges til rette for at
samiske barn skal sikre og
utvikle sitt språk og kultur.”
Jentoftsletta barnehage
er den første og eneste
barnehagen i Bodø med
eget tilbud til samiske
barn. Vi har to ansatte
i til sammen 2 hele
stillinger. Begge snakker
lulesamisk. Barna som
går på «Giella» trenger
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likevel ikke å være
lulesamer, men det er et
lulesamisk tilbud vi har.
Barna er på avdeling BlåLilla, med basegruppe
på 1-3 og 3-6 år. Det er
en voksen som snakker
samisk med barna på
Giella i alle situasjoner,
enten det er under
påkledning, i lek eller ved
måltidet.
Den samiske kulturen skal
integreres i hverdagen og
i barnehagens innhold. Vi
legger vekt på at samisk
skal være en naturlig
del av hverdagen. Vi skal
høre språket rundt om
i barnehagen. Dette er
viktig for å synliggjøre
språket og ikke bare med
plakater og plansjer.
Samiske barn får styrket
sin identitet gjennom
samisk kultur og ved at
det brukes samisk språk
i hverdagsaktiviteter. De

andre voksne støtter dette
språket på enkeltord og
i naturlige situasjoner
som når barnet kommer
i barnehagen hilser vi
på dem på samisk, det
samme gjør vi når barnet
drar hjem, og når vi
ønsker dem god helg.
Noen voksne kan også
enkeltord som man kan
bruke i måltidsituasjoner
eller når vi er på badet.
Planer og aktiviteter
som lages til Giella
skal ta utgangspunkt i
barnehagens årsplan og
periodeplanen. Annen
hver mandag og hver
tirsdag og torsdag har vi
Giellasamling store deler
av dagen. Giella har et
eget i som barnehagen
har laget for å kunne leke,
snakke og være sammen
med andre barn som har
et samisk tilbud.
Se egen plan for Giella.

Kosthold
Barnehagen følger de anbefalingene som gis
av folkehelseinstituttet for mat i barnehagen.
Kostholdet skal være sundt og variert uten for
mye sukker og salt.
Nyttige linker:
- Kostholdsråd for barn
tinyurl.com/hdir-kosthold
- Plakat, ”Vårt bort er dekket med”
tinyurl.com/dekketmed

Trafikksikker barnehage
Vi jobber kontinuerlig med
å være en trafikksikker
barnehage. Være spesielt
oppmerksom på barnehagens parkeringsplass,
forskriftsmessig sikring i
bil, lukking av porten, bruk
av sykkelhjelm og refleks.
I samarbeid med foreldre
ønsker vi å utvikle barnas
evne til å ferdes sikkert
i trafikken. vi oppfordrer
derfor foreldrene til å være
gode rollemodeller.

Trafikksikkerhet og
trafikkoppdragelse er
integrert i barnehagens
arbeid. Tiltak som det
satses spesielt på er
gåtrening i trafikken og
refleksbruk.
Vi er en sentrumsnær
barnehage der
Luftfartsmuseum,
4H-gården og sentrum er
i gangavstand. Trafikken
vil derfor bli en del av
hverdagen vår og derfor

innarbeides det gode
rutiner i forhold til å gå på
turer.
Vi ber om at foreldre
og andre brukere
av barnehagens
parkeringsplass og
port opptrer aktsomt
og forvarsling, slik at
vi ivaretar barna på en
trafikksikker måte her hos
oss.
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Dagliglivet i barnehagen
Dagsrytmen er gjennomtenkt og gir i grove trekk et bilde på hvordan dagene er
organisert. Ved å ha faste rammer gir det barna en forutsigbarhet, trygghet og trivsel.
I arbeidet med barn i barnehagen går store deler av dagen med til daglige gjøremål.
Gjennom prosjektet ergonomi og pedagogikk har personalet arbeidet aktivt med å la
barna få gjøre aktivitetene selv. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med og vi håper at
det vises i hverdagen, her hos oss. Selvstendige barn som gjennom hverdagsaktiviteter
opplever mestring.
Åpningstid: 07:00 - 16:30
07:00

Barnehagen åpner

07:30-08:30

Frokost

09:00-10:30

Frilek/organisert aktivitet

10:30-11:00

Samlingsstund

11:00

Måltid

12:00

Sovetid for de som har behov for det

12:00-14:00

Utetid for de som sover på formiddagen

14.15

Fruktmåltid

16:00

Lek til kl.16.00, deretter rydding og avslutting

16.30

Barnehagen stenger

August

September

Oktober

November

- Oppstart
- Tilvenning

-

-

- Barnehagedagen fyller
år 4. nov.
- Språk
- Lek
- Sosialkompetanse
- Planleggingsdag

Desember

Januar

Februar

Mars

-

-

- Samefolkets dag 06.02
- Forberedelser til
utkledningsfest
- Språk
- Lek
- Sosialkompetanse

-

Adventstid
Juleferie
Språk
Lek
Sosialkompetanse

Foreldremøte
Trafikksikker bhg
Brannvernuke
Språk
Lek
Sosialkompetanse
Samisk måned
Språk
Lek
Sosialkompetanse

FN dagen 24.10
Språk
Lek
Sosialkompetanse

Brannøvelse
Utkledningsfest
Språk
Lek
Sosialkompetanse

April

Mai

Juni

Juli

-

- Nasjonaldagen 4-åringen har ansvar
- Rusken aksjon i bhg
- Språk
- Lek
- Sosialkompetanse

-

-
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Skolesamtaler
Påskeferier
Planleggingsdag
Språk
Lek
Sosialkompetanse

Sommerplan
Språk
Lek
Sosialkompetanse

Sommerplan
Språk
Lek
Sosialkompetanse

Møter i personalgruppen
Morgenmøte tidligvaktene og styrer
møtes for å utveksle
beskjeder og samordne
dagens aktiviteter.
Avdelingsledermøter - 1 t
i uken. Møte er for styrer
og avdelingsledere, der
vi får og gir informasjon
og samordner av driften i
barnehagen.
Pedagogmøte - 1 t. en
gang i måneden. Her
møtes alle pedagogene i
barnehagen til planlegging
og evaluering og faglig
samarbeid.
Avdelingsmøter - Hver
avdeling har møter som
brukes til planlegging av
aktiviteter, ukeplaner og
kontaktmøter.
Personalmøter - holdes
på kveldstid en gang i
måneden. På dette møtet
planlegger, evaluerer og
diskuterer personalet
arbeidet sitt.
Det skrives referater som
dokumenterer innholdet
fra alle møter
Overgang bhg-bhg-skole
Barnehagen har retningslinjer for overgang mellom
barnehagene og overgang
barnehage og skole.

Overgangen fra barnehage
til barnehage og skole skal
gjøres i samarbeid mellom
foreldre, barnehage og
skole. Barnehagen vil
etablere gode forhold og
gode rutiner sammen
med barnehagene og
skolene. Foreldrene vil
alltid være en del av dette
samarbeidet.
Barnehagen fyller ut et
skjema som forteller noe
om barnets forventninger
til skolen og som sier
noe om hvem skolen
skal møte. Dette gjøres
i samarbeid med
foreldrene. Skolen har
på våren en førskoledag
der barna får komme på
besøk. Barnehagen prøver
og å besøke skolene som
barna skal begynne på.
bodo.kommune.no/barnehage

Øvingsbarnehage
Jentoftsletta barnehage
er øvingsbarnehage for
Nord universitet. Gjennom
året får vi studenter
fra barnehagelærer og
barneversutdanningen.
Studentantallet reguleres
av barnehagens kapasitet
og antall studenter
som universitetet har
behov for. Barnehagen
tar også imot elever
fra Bodø videregående
skole. Det blir gitt ut

informasjon i forkant av
en praksisperiode men
studenter og elever er selv
ansvarlig for å presentere
seg for foreldrene,
Barn vi bekymrer oss for
Barn utvikler seg
individuelt og i ulikt tempo.
Noen ganger trenger
barn ekstra støtte og
hjelp for kunne klare seg
i hverdagen og sammen
med andre. Vi jobber
systematisk i forhold til
alle barn i barnehagen.
Barnehagen har rutiner
som skal sikre at barn
vi bekymrer oss for får
tidlig hjelp og at det
handels i samarbeid med
foreldrene.
Aktuelle samarbeidspartnere kan være
helsestasjonen,
sykehus, fagteam,
PPT, BUP, barnevern,
flyktningkontoret.
Kontaktinformasjon
Det er helt nødvendig at
vi til enhver tid har riktig
adresse, telefonnummer
og mailadresse.
bodo.ist-asp.com/NO01804-pub
bekymretforbarn.bodo.kommune.no
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Evaluering og vurdering
For at barnehagen skal
være en trygg plass for
barna, er det avhengig av
gode planer som jevnlig
evalueres og bearbeides
og et godt samarbeid i
personalgruppen.
Mål, planer og evaluering
må gjøres i samarbeid
med hverandre, slik at vi
har felles forståelse bak
det vi gjør. Voksne i vår
barnehage kommer fra
forskjellige miljø og har
forskjellig bakgrunn. De
verdier og holdninger vi
har med oss kan derfor
variere. Utfordringen blir
derfor og få en barnehage
der vi lytter til hverandres
synspunkter, slik at vi
kan trekke ut de positive
verdiene fra hverandre.
Evaluering er en viktig
del av arbeidet vårt. I
samarbeid med hjemmet
skal barnehagen kunne se
på arbeidet vi har utført
med kritiske øyne, og være
villige til å gjøre endringer
der det er nødvendig.
Samarbeid og evaluering
gjøres avdelingsvis, i
basegruppene og felles på
hele huset.
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På planleggingsdager
skal personalet planlegge,
evaluere og kurse seg på
de områdene som er viktig
for arbeidet vårt.
I det daglige arbeidet
har pedagogisk leder
ansvar for å veilede sine
assistenter, og styrer skal
gi råd og veiledning der
det er behov.
Informasjon mellom hjem
og barnehage
En av barnehagenes
viktigste oppgaver er å
samarbeide med barnas
foreldre slik at barna
på en best mulig måte
møter samstemte arenaer
hjemme og i barnehagen.
Dette gjør vi ved å gi
informasjon til foreldrene.
Vi informerer gjennom:
• Årsplanen
• Periodeplan
• Velkomstbrev
• Oppstartssamtale
når barnet begynner
• Månedsbrev fra hver
avdeling
• Informasjon gjennom
brev eller oppslag
• Daglig uformell samtale
når barnet hentes

• Bilder som legges på
hjemmesiden eller
henges opp på
avdelingen
• Hjemmeside
• Trafikksikker
barnehage
Uformelt
Uformell informasjon kan
skje gjennom:
• Den daglige kontakt på
når barnet kommer og
når det blir hentet
• Evaluering hver vår
- Foreldrene fyller ut
evalueringsskjema
• Telefonkontakt når
det er nødvendig
• Foreldrekaffe
Formelt
Den formelle kontakten
skjer på:
• Foreldreråd
• Samarbeidsutvalg
• Foreldresamtaler
høst og vår
• Foreldremøter høst
• Samarbeidsmøter
mellom barnehage,
foreldre og andre
samarbeidspartnere
der barnet får spesiell
oppfølging

Samarbeidsutvalg
§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
”For å sikre samarbeidet
med barnas hjem, skal hver
barnehage ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av
foreldrene/de foresatte til
alle barna og skal fremme
deres fellesinteresser
og bidra til samarbeidet
mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et
godt barnehagemiljø.

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. Barnehagens
eier kan delta etter eget
ønske, men ikke med flere
representanter enn hver av
de andre gruppene.

Barnehagen skal sørge
for at saker av viktighet
forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.”
Samarbeidsutvalg
(lov om barnehager § 4).
Kontaktopplysninger
om samarbeidsutvalget
ligger som egen link på
hjemmesiden vår.
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Personalet

Styrer: Rita Henriksen
RØD 1-3 år

GUL 3-6 år

LILLA 3-6 år

BLÅ 1-3 år

Avdelingsleder:
Anne Jensen

Avdelingsleder:
Tonje Fjordtun

Avdelingsleder:
Anette Storjord

Avdelingsleder:
Beate Krogh

Ped.leder
Merethe Granum

Ped.leder
Tommy Christensen

Ped.leder
Andrea Langmo

Ped.ledr
Rebecca Finback

Assistent
Ann-Helen Samuelsen

Assistent
Anne Høyforslett

Barne- / ungd.arbeider
Rachel Salvesen

Assistent
Jane Pedersen

Assistent
Nina Samuelsen

Assistent
Eivind Støre

Barne- / ungd.arbeider
May Veinan

Assistent
Lise Pettersen 50 %

Assistent
Linda Benonisen

Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Samisk assistent
Carina Mikkelsen

