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1.Innledning
I årsplanen kan du lese om hvordan personalet vil legge til rette for at barna som går her skal få et
godt tilbud med gode dager i barnehagen.
Foreldresamarbeid og tilbakemeldinger har stor betydning og vi oppfordrer dere til å komme med
innspill og spørre om det dere er opptatt av. Da har vi størst sjanse for å lykkes.

1.1 Årsplanens funksjoner
Årsplanen skal bygge på Barnehageloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 og
Rammeplan for barnehager https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ som er våre
styringsdokumenter.
Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer barnehagens valg og
begrunnelser. Den kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene,
barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.
Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Den skal vise hvordan barnehagen vil
arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til
pedagogisk praksis.

1.2 Forbehold om endringer.
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.
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2. Visjon og verdier - pedagogisk grunnsyn
Felles visjon for de kommunale barnehagene i Bodø:
En god start gjør barnet trygt, glad og smart.

2.1 Verdier som er viktig i Bjerkenga miljøbarnehage:
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•Det er rom for glede og
humor i barnehagen.
•Vi er positive og har godt
humør.
•Vi tøyser med barna, leker
med språket og ler
sammen med dem på
deres premisser.

Lek og utviklingsmuligheter:

Glede og humor:

Gode relasjoner:

•Det er viktig for oss at
barna er trygge og føler
seg vel i barnehagen.
•Barn og voksne gleder seg
til å komme i barnehagen.
•En plass der alle blir sett
og verdsatt. Der trygghet
og forutsigbarhet er på
plass.
•Vi er tilstede for barna,
møter dem på deres
premisser og tar barna på
alvor.
•Vi voksne viser omsorg for
hvert enkelt barn, viser at
vi bryr oss om og er
interessert i det barnet
gjør og vil fortelle.
•Alle blir sett og verdsatt
for den de er.
•Barna skal få oppleve
vennskap og fellesskap i
barnehagen.

•Vi voksne skal være gode
rollemodeller.
•Barna skal ha god tid til å
leke.
•Vi voksne vil være lekende
og aktive, inspirere og
være engasjerte i barnas
lek.
•Barna skal oppleve at de
har samhold og vennskap,
de skal ha noen å leke med
og ikke bli oversett i leken.
•Barna skal ha
utviklingsmuligheter i
barnehagen. Vi er lærende
voksne som observerer og
ser hva barna trenger for å
få god utvikling.
•Vi skal møte barna på
deres premisser og
tilrettelegge hverdagen i
forhold til deres
forutsetninger slik at de
skal oppleve mestring.
•Det fysiske lekemiljøet
inspirerer til kreativ lek.

Visjonen har vi gjort til vår egen gjennom disse verdiene som er viktig for oss i vårt arbeid med
barna.
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3. Om barnehagen
Bjerkenga miljøbarnehage er bygd etter miljøstandard og er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Barnehagen ligger i et boligstrøk med lite gjennomgangstrafikk og i gangavstand til både fjellet,
marka og byen. Vi har mange fine områder i nærmiljøet som vi benytter oss av, for eksempel
Futveien, Symra, NPS-parken, Ekornskogen, Elveveien og Røssholtveien. Nærmiljøet brukes mye og
vi har faste turdager.
Vår barnehage har fire avdelinger. Vi har to avdelinger med barn i alderen 1-3 år som heter
Reinsletta og Solvoll, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år som heter Haugstua og Solsletta.

3.1 Miljøbarnehage:
Hovedmål:
 Vi har kontinuerlig og helhetlig miljøtenkning i barnehagen.
 Vi tar vare på naturen og hverandre.
Delmål:
Barn og voksne
skal ha kunnskap
om resirkulering
/søppelsortering.
Redusere
mengden tegne/skrivepapir.

Redusere bruk av
tørkepapir.

Hva:
Søppelbokser godt merket
og tilgjengelig.

Oppmuntre barna til å
bruke ark på nytt.
Begrense mengden
papirutskrift fra PC.
Bruke et tørk når vi tørker
hender.

Redusere
matsvinn.

Mindre mengder mat på
bordet.
Ikke la maten stå i
romtemperatur for lenge
om gangen.
Bruke all maten vi kjøper.

Godt psykososialt
miljø for store og
små.

Glade barn som trives i
barnehagen.
Gode kolleger som vil
hverandre vel.
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Hvordan:
Grønn bøtte med lokk på avdelinga til
matavfall.
Bøtter med ulik farge og merking på
avdelingene.
Dele ark i to. Be barna se om de kan
fortsette å tegne på ei tegning de har fra
før.
Skrive ut på begge sider av arkene når vi
trenger å skrive ut.
Voksne tilstede på badet når barna skal
vaske hender, og hjelper barna med å
gjennomføre.
Dele brødskivene i to, slik at barna spiser
opp etterhvert. Legge opp pålegg
etterhvert som det blir spist.
Sette maten kjølig rett etter måltidet.
Kjøpe inn mindre mengder, tilpasse etter
bruk.
Voksne gir trygghet og forutsigbarhet.
Lage gode lekemiljøer som innbyr til lek,
vennskap og fellesskap.
Kollegaer som framsnakker og lytter.
Felles forståelse og engasjement i
arbeidet.

Som miljøbarnehage ønsker vi å ha fokus på bærekraftig utvikling både i forhold til natur og
mennesker.

Vi er derfor med på to fine prosjekter; livsgledebarnehage og barnehagehagen som handler om
økologisk landbruk.

3.2 Livsgledebarnehage:
Barnehagen er med på Livsglede for eldre i samarbeid med Sølvsuper helse- og
velferdssenter.
Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med
lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve
tilhørighet til nærmiljøet.
Prosjektet innebærer at vi besøker de eldre på Sølvsuper med ei gruppe barn en gang pr. måned.
Vi deltar i ulike aktiviteter og skaper litt liv og hygge for de eldre, som f.eks. med samtaler,
sangstund, trim, forming og baking. Dette er en flott måte å bidra i nærmiljøet på og vi mener det
er en erfaring som kan skape både undring og respekt hos barna.
Covid-19 har satt en stopper for dette, men når forholdene tillater besøk så starter vi opp.

3.3 Barnehagehagen:
Vi har siden 2017 vært med i prosjekt i Barnehagehagen på 4-H gården.
Prosjektets formål:
Barn og ansatte i barnehagen får veiledning og opplæring i
dyrking av grønnsaker, bær og urter. Vi er med på prikling av frø,
gjødsling, såing, utplanting, setting av potet, luking,
kompostering, bekjempelse av skadedyr og innhøsting.
Dyrkingen foregår etter økologiske prinsipper uten bruk av
sprøytemidler eller kunstgjødsel.
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For å få et bedre innblikk i hvor maten kommer fra, er vi med på slakting og partering av ei høne. Vi
får også ta med egg fra fjøset tilbake til barnehagen.

4. Barnehagens formål og innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal
barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring,
sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige
utvikling.
Rammeplan for barnehagen kap. 3

4.1 Omsorg
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.
Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
Rammeplan for barnehagen kap. 3

I vår barnehage betyr det at:
 Personalet ser barnet, lytter til barnet og sammen finner vi ut av ting. Barna får oppleve å få
omsorg av lydhøre voksne og lærer samtidig å gi omsorg til andre.
 Alle barna får oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov
for.
 Personalet viser omsorg for alle barna, uavhengig av avdelingstilhørighet.
 Vi gleder oss med barna og trøster når det er behov for det.

4.2 Lek og læring
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen
skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. I barnehagen skal barna oppleve et
stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Rammeplan for barnehagen kap. 4

Leken er bærer av barnekulturen. Å ha mye tid til lek er viktig. Da styrker vi læringsarenaen for
barn og ruster barna best mulig for fremtiden. Leken er barnets «arbeidsdag» og må ses som en
nødvendighet og bli respektert deretter.
Den aller viktigste innfallsporten til læring går gjennom lek. Her foregår sensomotorisk utvikling,
språktilegnelse, holdninger og praktiske- og sosiale ferdigheter.
I vår barnehage betyr det at:
 Personalet legger til rette for lek.
 Leken gis tid slik at barna får tid til å fordype seg i den.
 Personalet støtter leken gjennom observasjon og aktiv deltakelse.
 Personalet bidrar til at barna har noe å strekke seg etter i leken, slik at den utvikler seg og
læring skjer.
 Vi vektlegger at barna opplever glede og mestring i leken, og at de utvikler vennskap.

8

4.3 Språk og kommunikasjon i barnehagen
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter
som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.
Rammeplan for barnehagen kap. 4

I vår barnehage betyr det at:
 Personalet setter ord på gjenstander, følelser og handlinger.
 Personalet inviterer barnet til samtaler og sørger for at barnet får størst plass i samtalen.
 Vi oppmuntrer og motiverer barna til å uttrykke seg og være nysgjerrig på språket.
 Vi stimulerer barnas språk med samtaler, lek med språket, lesning, rim, regler og sang.
 Personalet er tilstede i samtalen med barna; anerkjenner deres følelser, meninger og ulike
måter å kommunisere på.
 Personalet gir respons og bekrefter det barna uttrykker,
ved å gjenta det barnet sier med riktig uttale eller hele
setninger eller gi svar.
 Vi legger til rette for at det fysiske miljøet skal stimulere
barnas lyst til å bruke språket. F.eks. ved å ha bøker,
sangkort, bilder og konkreter tilgjengelig for å vekke
barnas interesse.
 Vi legger til rette for- og følger opp barn med annet
morsmål enn norsk.

4.4 Danning
Barnehagen skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive
selvforståelse.
Rammeplan for barnehagen kap. 4

I vår barnehage betyr det at:
 Barna skal oppleve tilhørighet og respekt (anerkjennelse /toleranse), og personalet veileder
barna i refleksjon rundt disse temaene.
 Barna får utfordringer tilpassa deres forutsetninger for å oppleve mestring, utvikling og
utforskertrang.
 Det er rom for ulike uttrykksformer og ulike meininger.
 Personalet hjelper barna til å føle trygghet, ha troen på seg selv, og vi inviterer dem inn i
utforskende samtaler for å utfordre barns tenkning.
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4.5 Barna skal oppleve vennskap og fellesskap.
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter,
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.
Rammeplan for barnehagen 2017

I vår barnehage betyr det at:
 Vi bruker oppleggene «Steg for Steg» for de minste og «Røde og grønne tanker» for de største.
 Vi legger til rette for vennskap og felleskap gjennom å bruke mindre lekegrupper.
 Barnas selvfølelse støttes samtidig som de får hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne
behov og ta hensyn til andres behov.
 Vi oppmuntrer barna til å inkludere, hjelpe hverandre og gi ros og gode tilbakemeldinger.
 Vi har fokus på sosial kompetanse med særskilt fokus på empati. Vi reflekterer over egne og
andres følelser, ser en sak fra flere synsvinkler. Jobber aktivt med å sette ord på følelser: lære
navn på ulike følelser, gjenkjenne ulike følelser hos seg selv og andre.
 Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn, støtter
barna i å sette egne grenser og respektere andres samt støtter og veileder barna.
 Barna får støtte og veiledning i konfliktsituasjoner. Etter hvert som barna utvikler språket, har vi
fokus på at de skal lære å bruke språket som redskap for å ordne opp i uenigheter.
 Vi har nulltoleranse for mobbing, vi har beredskapsplan som beskriver hvordan jobbe for å
forebygge og oppdage mobbing, og som beskriver hva vi skal gjøre hvis mobbing skjer.
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4.6 Barns medvirkning
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få
gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar
med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
Rammeplan for barnehagen kap. 4

I vår barnehage betyr det at:
 Barn oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger.
 Barna får i stor grad velge hvem de vil leke med og hva de vil gjøre innenfor gitte rammer.
 Samlingsstunden, lek og voksenstyrte aktiviteter kan legges opp ut fra ting barna er opptatt
av og interesserer seg for. Barna er med og bestemmer innhold i samlingsstund,
førskoleklubben, andre grupper etc. ut fra gitte rammer.
 Barna påvirker selv sovetider og spisetider, særlig de minste.
 Barna er med på å dekke bord og lage mat.
 Under måltidene smører barna maten sin selv og velger hva de vil ha på brødskiven og de
sender til hverandre. De som klarer det skjenker melk selv og de kan hjelpe hverandre hvis
noen synes ting er vanskelig.
 Leker, bøker og annet materiell er tilgjengelig slik at barna selv kan hente fram det de
trenger i sin lek.
 Klær og utstyr er tilgjengelig slik at barna kan være mest mulig selvhjulpne i påkledning.
 Vi voksne skal være lydhøre for barnas ønsker og ta dem på alvor. Barn lærer da om
medbestemmelse og demokrati gjennom medvirkning.
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5. Dagliglivet i barnehagen
Tidspunkt: Hva skjer:
07.00
Barnehagen
åpner
Håndvask

Hvordan:
Barn og foreldre hilser velkommen. Foreldre og personale
utveksler informasjon som har betydning for barnet i løpet av
dagen.
Alle må vaske hendene når de kommer for å unngå spredning av
smitte.
Barna som skal spise frokost har med matpakke hjemmefra og
spiser på avdelingen.

07.00 –
08.30

Frokost

07.30 09.00

Frilek

De barna som har spist hjemme tilbys rolig lek på avdelinga.

09.00

Frilek,
tilrettelagte
aktiviteter eller
utetid
Samlingsstund

Barna deles inn i grupper og fordeles på ulike rom. Det kan være
at barna leker fritt og velger selv hva de vil gjøre, eller at vi har
voksenstyrte aktiviteter. De minste barna har som regel utetid
fra ca. 9.45.
Sanger, rim/regler, eventyr, temaarbeid ol.
Vanligvis har vi samlingsstund i aldersinndelte grupper.
Vi dekker bordet med brød, pålegg, grønnsaker og melk/vann og
spiser sammen. I tillegg lager vi varmmat annenhver uke. Små
barn får grøt og morsmelkerstatning ved behov. Barna smører
maten sin selv og vi bruker god tid til å spise.
De minste får ny bleie, evt. også øve på å sitte på do/potte, de
som er litt større går på do og kler på seg for å gå ut. Barna
oppfordres til å kle på seg selv og gjør det de klarer selv. De
voksne hjelper til ved behov.
Hvilestunden kan variere veldig på når den skjer for det enkelte
barn. De minste sover som regel etter lunsj. Mens de som er
større får en pause etter behov enten før eller etter 2. måltidet.
Det kan foregå med en rolig aktivitet som lesestund, lydbok,
pusling, tegning eller en slags meditasjon.
Brød / knekkebrød med pålegg, grønnsaker og frukt. Melk eller
vann som drikke.
De minste får ny bleie og de som er litt større går på do.
Væravhengig om vi er ute eller inne, og barna får selv velge hva
de vil gjøre.
Alle må vaske hendene når de kommer inn i barnehagen for å
unngå spredning av smitte.

10.30
10.4511.30

Lunsj

11.3014.00

Bleieskift,
toalett,
påkledning og
utetid
Hvilestund

14.00

2. måltid

14.3016.30

Bleieskift,
toalett og frilek
ute eller inne.
Håndvask

16.30

Barnehagen
stenger
Tidspunkt kan variere.
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Tilbakemelding om dagen til foreldre.

6. Årets gang
Barnehagen følger året med de tradisjoner og markeringer som ligger i vår kultur. Vi følger med på
endringer som skjer i naturen i de ulike årstidene. Tradisjonene gir barn og voksne en opplevelse av
forventninger, gjenkjenning og tilhørighet.

Dette er tradisjoner/aktiviteter 2020 - 2021
Måned

Aktivitet/tradisjon
som barn og personalet
deltar på.

September

Brannvern
Høsting av grønnsaker
FN-markering med
Forut festival

Oktober

Desember
Januar
Februar

Mars
April
Mai

Juni

Aktivitet/tradisjon
som foreldre /
foresatte inviteres
med på.

Arrangement ute i
barnehagen klokken
15:00-16:00
Lucia-markering

Nissefest
Solfest
Samefolkets dag 6/2
Karneval
Ski-/akedag i barnehagen
Barnehagedagen
Påskefrokost
Vårrydding
Avslutning for
førskoleklubben

Foreldrene til
førskolebarna inviteres
til å delta.

Verdens miljødag 5/6
Sommerfest

Når/Dato

Uke 38
September
Haugstua: 21.10
Solslette: 22.10
11. desember
17. desember
Januar når vi ser sola.
Markeres 5. februar
19. februar
Vi fester før vi faster.
Februar/mars
Mars
26. mars
Uke 19
Uke 21

Markeres 4. juni
Uke 24

Planleggingsdager dette barnehageåret 20. november 2020 og 6. april 2021, da er barnehagen
stengt.
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7. Kosthold
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.
Rammeplan for barnehagen kap. 9
Ved servering av mat og drikke følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets
kostråd.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagener

I vår barnehage betyr dette at:
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Barnehagen legger til rette for ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag.
Vi legger til rette for at barna kan spise medbrakt matpakke til frokost. Dette kan gjøres på
avdelingen mellom kl. 07.00 og 8.30.
Ca. kl. 11.00 får barna formiddagsmat som består av brød med pålegg og grønnsaker samt
melk eller vann som drikke. I tillegg lager vi varmmat annenhver uke. Små barn får grøt og
morsmelkerstatning ved behov.
Ca. kl. 14.00 har vi 2. måltidet som består av brød/knekkebrød, pålegg grønnsaker og frukt.
Melk eller vann som drikke også her.
Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise formiddagsmat tidligere. Og det
prøver vi å etterkomme så langt det lar seg gjøre.
Vi setter av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise slik at barna får i seg
tilstrekkelig med mat.
Vi legger vekt på den gode samtalen, begrepsinnlæring, selvstendighetstrening og hjelpe
hverandre under måltidene.
Tørstedrikk mellom måltidene er vann.
Mat og drikke med mye tilsatt sukker har vi ikke til daglig.
Bursdagsfeiring i barnehagen skjer ved å ha fokus på barnet og aktiviteter barnet ønsker å
gjøre.
Vi ønsker å bidra til et miljøvennlig kosthold med vekt på frukt og grønt. Vi vil bidra til et
sunnere klima og miljø ved å ha en kjøttfri dag i uken.

8. Fokusområde dette året: Lek
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode
vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
Rammeplan for barnehagen, kap. 3

Leken er barnas væremåte og uttrykksform. Det er inngang til glede og humor. Gjennom leken får
barna bruke fantasien, utforske og undre seg, samt lære seg mange ulike ting. De lærer seg å
forholde seg til hverandre, samarbeide, resonnere logisk, utvikle språket osv. Leken har mange
aspekter og rommer mye som modellen under viser. De mange sider påvirker hverandre og kan
ikke sees som isolerte deler.

LÆRING OG
UTVIKLING

VENNSKAP OG
FELLESKAP

GLEDE OG
HUMOR

LEK
SPRÅKUTVIKLING
GJENNOM LEK

KREATIVITET OG
SPONTANITET

SOSIAL
KOMPETANSE
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Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på lekemiljøet som består av både det fysiske og det
psykiske lekemiljøet.
Mål for arbeidet med fokusområdet dette barnehageåret:
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Styrke det fysiske lekemiljøet:
o Vennskap og fellesskap utvikler et rikt og inspirerende lekemiljø.



Styrke det psykiske lekemiljøet:
o Barnehageåret 2019/2020 hadde vi stort fokus på voksenrollen, og dette vil vi
fortsette med inneværende barnehageår.
o Forebygge mobbing.

9. Overganger
9.1 Tilvenning – ny i barnehagen
I forkant av oppstart i barnehagen vil foreldrene bli invitert til en oppstartsamtale. Vi følger et
skjema som er likt for alle de kommunale barnehagene i Bodø Kommune.
Når barnet begynner vil det være hensynet til barnet som avgjør hvor lang tid tilvenningen tar.
Foreldre/foresatte har vanligvis 3 dager hvor de kan være sammen med barnet. Disse dagene bør
være korte slik at barnet får gjøre seg kjent med personalet og omgivelsene.
Dersom barnet har vanskelig for å slå seg til ro bør barnet ha korte dager den første tiden utover
de tre dagene og foreldrene bør være tilgjengelige. Personalet vil i samarbeid med
foreldrene/foresatte finne den beste løsningen for hvert enkelt barn.

9.2 Overgang til ny avdeling i barnehagen
Når barna går over fra småbarns- til storbarnsavdeling skal de allerede være godt kjent med
personalet på avdelingen.
Små og store er ofte ute samtidig i løpet av våren og da blir de kjent med hele personalet.
Barna får besøke storavdelinga og være med på samling, aktiviteter, spise lunsj osv. når det passer.
Dette gjør vi for å sørge for at barnet har etablert trygghet i forhold til personalet og barnegruppen
de skal bli en del av.
Personalet utveksler informasjon mellom avdelingene når det er forhold i barnets liv det er viktig å
videreformidle.

9.3 Overgang til ny barnehage eller fra barnehage til skole
Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage-barnehage og barnehage-skole
i forbindelse med skolestart.
Rutinen innbefatter bl.a.:
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Samtale barnehage-foreldre med tema overgang til ny barnehage eller skolestart.
Kontakt mellom barnehage og ny barnehage /skole for å gi nødvendig informasjon om
barna slik at overgangen skal bli best mulig.

10. Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak det satses spesielt på i
barnehagen er gå-trening og refleksbruk.
Rutine 2.1.17 Trafikksikker barnehage - handlingsplan

Vi er opptatt av å fremme barnas trafikksikkerhet. Det betyr at vi kontinuerlig arbeider med barn
og trafikk. Vårt hovedmål er å styrke og utvikle barnas holdning til og i trafikken. Den beste
trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personalet som gode rollemodeller.
Mål for barna:
 Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
 Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.
Mål for foreldre:
 Foreldre er gode rollemodeller og har gode holdninger.
 Foreldre sikrer barn og seg selv forsvarlig på sykkel eller i bil til og fra barnehagen.
 Foreldrene rygger bilen inn på parkeringsplassen
 Foreldre lukker porten på fremsiden, og porten på baksiden med begge låser.
 Foreldre slår av bilmotoren ved levering og henting av barn.
Mål for personalet:
 Personalet er gode rollemodeller og har gode holdninger i trafikken.
 Personalet kan barnehagens rutiner og regler for sikkerhet.
 Personalet sikrer at alle barn og voksne bruker refleksvester på tur.
 Personalet rygger bilen inn på parkeringsplassen.
Førskoleklubben bruker i tillegg Trygg trafikks pedagogiske
som heter «Tarkus».
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opplegg

11. Barn vi bekymrer oss for- tidlig 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.
Vi utarbeider tiltaksplaner som vi jobber etter hvis vi bekymrer oss for et barn.
Hvis arbeidet ikke fører fram kan vi kontakte hjelpeinstanser som kan bidra til å finne gode tiltak.
Dette skjer i samarbeid med foreldre.
Andre aktuelle samarbeidsinstanser kan være PPT, BUP, sykehus,
helsestasjon, Spesialpedagogisk Fagteam, flyktningkontoret, barnevern etc.
Tverrfaglig team er et tilbud til foreldre/foresatte og barnehagene i Bodø kommune som ønsker en
tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-6 år. Teamet kan bidra med faglige
refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.
Teamets medlemmer: Koordinator, helsesøster, barnehagelærer, fysioterapeut, ergoterapeut,
barnevernkonsulent, PP-rådgiver, kommunepsykolog/foreldreveileder.
Alle i teamet har taushetsplikt.
Foreldre kan melde saker selv eller gjennom barnehagens styrer eller barnets helsestasjon.

12. Barnehagen som pedagogisk virksomhet
12. 1 Progresjon
Barnehagen skal gi barna opplevelser som skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og
individuelle utvikling. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna.
Barna skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, samtidig som at
noe gjentar seg. Barnehagen skal gi barna opplevelser som skaper mestring tilpasset alder,
modenhet og individuell utvikling. Progresjonen følger det enkeltes barns utvikling, progresjon kan
ikke «låses» i alder.
Rammeplanens 7 fagområder som barnehagen jobber med:








Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

Vedlagt har vi en progresjonsplan som sier noe om hvordan vi jobber med de ulike fagområdene i
de ulike aldersgruppene.
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12.2 Evalueringer og vurderinger
Barnehagens innhold evalueres og vurderes kontinuerlig. Denne vurderingen sikrer barnehagens
kvalitet og utvikling og legger grunnlaget for videre planlegging.
Hver avdeling evaluerer fortløpende dagliglivet, aktiviteter, tema og sine uke-/månedsplaner på
avdelingsmøter.
Pedagogisk personell vurderer felles planer på egne møtearenaer. Hele personalet evaluerer felles
temaer, satsningsområder og miljø på personalmøter.
Foreldre evaluerer og vurderer barnehagens arbeid gjennom i foreldresamtaler, foreldremøter og
spørreundersøkelser.
Barna sikres deltakelse i evaluering og vurdering gjennom observasjon, barnesamtaler og at vi
voksne er lydhøre for barnas ønsker og behov.
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13. Foreldresamarbeid
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Rammeplan for barnehagen kap. 5

Vi ønsker at dere foreldre skal oppleve at det er trygt å levere fra dere barna når dere går, at dere
blir sett, hørt og tatt på alvor i det daglige, og at vi har en god kommunikasjon.
Dette tror vi vil føre til et godt samarbeid, og ikke minst være en viktig trygghet for barna.
Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved levering/henting skal gi muligheter for utveksling av
informasjon om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det best mulig i barnehagen og
hjemmet. Vi ønsker derfor at foreldre tar seg tid til å innhente informasjon fra oss ved henting.
Foreldresamtaler bidrar til at personalet kan tilrettelegge for god individuell omsorg, utvikling og
læring. Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, en på høsten som er obligatorisk og en på våren som er
valgfri. Ut over dette kan vi ha samtaler etter behov på begge parters initiativ.
 Det inviteres til 1-2 foreldremøter i året.
 Vi bruker Kidplan, e-post og sms som kommunikasjonsform i tillegg til oppslag på tavla i
garderoben og muntlig kontakt.
 Foreldrene får månedsbrev på e-post eller Kidplan med evaluering av forrige måned og plan
for neste måned.

13.1 Samarbeidsutvalget (SU)

Dette forventer vi av dere foreldre:



Følger barnet inn og gir beskjed når dere henter.
Gir oss beskjed hvis barnet ikke kommer eller
kommer seint.
Gir oss informasjon om ting som kan påvirke dagen
til barnet i barnehagen.
Gir informasjon om viktige hendelser i barnets liv
og endringer i familiesituasjonen.
Leser oppslag og mail.
Kommer med tilbakemeldinger om + og – .
Spørre om det dere lurer på.
Hjelper oss å holde orden i klær og sko (navn) – og
har skift i hylla etter årstid og behov.
Tar opp saker med oss direkte ved misnøye.
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Dette kan dere foreldre forvente av oss:







Vi møter dere på en fin måte når dere
leverer og henter.
Vi gir dere informasjon om hvordan
dagen har vært.
Vi ringer dersom noe har skjedd.
Vi tar imot konstruktive tilbakemeldinger
på en ok måte.
Vi har barnets beste i sentrum, og jobber
etter barnehagens verdigrunnlag.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal
sikre samarbeidet med barnas hjem.
På grunn av korona gjennomføres det ikke foreldremøte eller foreldrerådsmøte høsten 2020 som
normalt. Alle foresatte fikk dermed en mail om å melde interesse for å sitte i SU. Det var to som
meldte interesse for å være hovedrepresentanter og en som ønsket å være vara. Slik ble dermed
Janne, Maria og Erica valgt inn i årets SU.
Foreldrerepresentanter
Janne Fredheim

Telefon og E-mail
402 45 154
fredheimj@yahoo.com
479 55 395
mariaahmed1989@gmail.com
91108198
ericaejohansen@gmail.com

Maria Ahmed
Vara: Erica Johansen

Avdeling
Haugstua
Solvoll
Haugstua

Vara:

Personalrepresentanter
Mari Karlsen

E-mail
mari.karlsen@bodo.kommune.no

Stilling
Pedagogisk leder

Avdeling
Haugstua

Sussette Gjerdrum

sussette.gjerdrum@bodo.kommune.no

Assistent

Solvoll

Vara: Cathrine

cathrine.hustoft@bodo.kommune.no

Pedagogisk leder

Reinsletta

Vara: Bente

bente.kristiansen@bodo.kommune.no

Fagarbeider

Solsletta

Leder i samarbeidsutvalget
Referent

14. Barnegruppa
Barn født 2015
Barn født 2016
Barn født 2017
Barn født 2018
Barn født 2019
Barn født 2020
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10
5
8
8
7
1

Maria Ahmed
Sølvi Dahl - Styrer

15. Personalet
Mari Karlsen
Milanka Brekic
Amalie Helle

Haugstua
Pedagogisk leder
Assistent
Ekstraressurs

100%
100%
55%

Randi Pettersen
Kari Skålbones
Bente Kristiansen
Amalie Helle

Solsletta
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Ekstraressurs

80%
20%
100%
25%

Cathrine Hustoft
Elin Wigum
Marita Winter Sivertsen
Karina Lillerud Alværn
Lena Gustavsen

Reinsletta
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Fagarbeider
Lærling

100%
100%
100%
30%
100%

Monica Kulseng Røsnes
Sussette Gjerdrum
Karina Lillerud Alværn

Solvoll
Pedagogisk leder
Assistent
Fagarbeider

80%
100%
20%

Ved behov bruker vi vikarer fra vikarbyråene Manpower eller Personalhuset.

16. Kontakt
Avdeling
Haugstua
Solsletta
Reinsletta
Solvoll
Styrer
Sølvi Dahl
Facebook

Telefonnummer
917 22 385
941 71 003
917 39 971
918 56 097
755 56 200
bjerkenga.miljobhg@bodo.kommune.no
958 01 563
solvi.beathe.dahl@bodo.kommune.no
Bjerkenga miljøbarnehage - @bjerkengabhg
Årsplanen ble fastsatt i samarbeidsutvalget 14.10.20
Lena Oppegård
Midlertidig styrer

Vedlegg: Progresjonsplan
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Maria Ahmed
Leder i Samarbeidsutvalget

PROGRESJONSPLAN BJERKENGA MILJØBARNEHAGE
«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære nye ting og oppleve fremgang. Personalet skal
utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette
for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker og materiell og utforming av fysisk miljø.» (Rpl.17)

Progresjon betyr framskritt eller utvikling. Barn utvikler seg ulikt og i forskjellig tempo. Det betyr at
vi voksne må ha god kunnskap om det enkelte barnet. På denne måten kan vi gi de utfordringer som
ivaretar opplevelsen av mestring, stimulerer læringslysten og som gir dem noe å strekke seg etter.
Progresjonsplanen beskriver hvordan vi planlegger innholdet for å sikre progresjon, at det skjer en
gjennomtenkt utvikling gjennom tiden barnet går i barnehagen Aktivitetene i barnehagen skal bidra til
progresjonen hos barna. Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess. Det er store individuelle
forskjeller på når barn når milepæler, og når de er klare for ny læring.
Rammeplanen beskriver sju fagområder som vi skal jobbe kontinuerlig med.
Vi ser på leken som særdeles viktig for allsidig utvikling. Det skal derfor være mye lek i
Bjerkenga Miljøbarnehage, den skal gjennomsyre dagen. Vi finner igjen alle fagområdene i
leken.
Arbeidsmåtene og målene som er beskrevet under et alderstrinn, følger utviklingen videre. Vi
gjentar derfor ikke aktivitetene. For eksempel er” bøker” aktuelt på alle alderstrinnene og under
flere fagområder selv om det ikke står oppført hvert sted.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
” Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhol. Både den
nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig
språk.”
 Personalet snakker om det vi gjør og skal gjøre, vi bruker språket til å snakke med barna,
ikke til.
 Barna oppmuntres til samtaler, både i lek og hverdagsaktiviteter.
 Leken er en viktig arena for språkutvikling.
 Personalet støtter barn som av ulike grunner har kommunikasjonsvansker eller har sein
språkutvikling
 Vi vektlegger dette fagområdet sterkt fordi språk og kommunikasjon er grunnlaget for
læring også i de andre fagområdene og for opplevelse av selve livet.
Alder
1åring
ene
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Mål
Har positive opplevelser ved å
kommunisere med verbal- og
kroppsspråk.

Arbeidsmåte
Personalet deltar i leken sammen med barna og
bruker språket aktivt, og benevner det vi ser og
gjør.

Personalet er rollemodeller i barnas sosiale
utvikling
 Sang, rim og regler
 Personalet sitter sammen med barna og setter
ord på objektene i pekebøkene.


2Bruker språket til å uttrykke hva
åring de ønsker og føler.
ene Kjenner igjen forbokstaven sin.
Lekeleser
Begynnende rollelek









3Bruker enkelt verbalspråk til å
åring uttrykke tanker og følelser (gjør
ene seg forstått) og bruker språket til
å delta i samspill/lek med andre
barn på en adekvat måte
Kan noen fargenavn. Kan
noen sanger, rim og regler.
Bruker verbalspråket i leken.
Begynner å mestre turtaking.
Kjenner igjen navnet sitt
Snakker i setninger
Lekeskriver












3—4 Bruker enkelt verbalspråk til å
år uttrykke tanker og følelser (gjør
seg forstått) og bruker språket til å
delta i samspill/lek med andre barn
på en adekvat måte.
Kan noen fargenavn.
Kan noen sanger, rim og regler.
Bruker verbalspråket i leken.
Begynner å mestre turtaking.
Kjenner igjen navnet sitt.
Snakker i setninger
Logoleser
Lekeskriver
4 - 5 Gjenforteller fra egne opplevelser.
år Bruker språket til å uttrykke egne
følelser og meninger.
Lekeskriver og lekeleser.
Kjenner igjen flere bokstaver.
Barna lytter til ei fortelling over
tid.
Bruker verbalspråket som hjelp i
konfliktløsning.
Har et ganske rikt ordforråd, og
forstår de aller fleste dagligdagse
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•
•


•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Personalet bruker lengre setninger i dialogen
med barna, og utfordrer også på den måten
barna til å utvide sitt begrepsrepertoar.
Bøker er tilgjengelig for barna.
Snakke om følelser
Øve på turtaking
Barnas uttrykk og interesser gjenspeiles i
aktiviteter og samlingsstunder
Høytlesing både i lek og samlingsstund
Bøker er tilgjengelige, og personalet leser ofte
for barna, bibliotek
Musikk
Fortellinger
Sangleker
Lytte til lyder og rytme i språket, og starter en
utforsking av dette
Snakke om følelser og få hjelp til å sette ord på
dem
Synliggjøre skriftspråket i avdelingens rom
Papir og blyanter alltid tilgjengelig
personalet veileder og deltar i rolleleken
personalet stimulerer til aktiv språkbruk i leken
Bøker er tilgjengelige, og personalet leser ofte for
barna, bibliotek
Musikk
Fortellinger
Sangleker
Lytte til lyder og rytme i språket, og starter en
utforsking av dette
Snakke om følelser og få hjelp til å sette ord på
dem
Synliggjøre skriftspråket i avdelingens rom
Papir og blyanter alltid tilgjengelig
personalet veileder og deltar i rolleleken
personalet stimulerer til aktiv språkbruk i leken
Personalet er rollemodeller for barna, og viser at
mye kan være gjemt i det som er skrevet ned.
Personalet påser at barna får rike erfaringer,
opplevelser i møtet med skriftspråket.
Personaler leser for barna, også under lek.
Barna leser sitt eget og andres navn, dette også
under veiledning fra personalet.
Personalet og barna har samtaler rundt skriftspråket. Det gis TID for undring.
Øvelser i å snakke alene foran andre, f.eks.
samlingsstund.

5-6
år
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begreper.
•
«Leser» alene i bøker og for
hverandre.
•
Barna samtaler om det de ser i
•
bøkene.
Barna leker rollelek.
Har ergonomisk godt blyantgrep.
•
Er interessert i skriftspråket. Skriver
navnet sitt.
Vet at bøker har mange ulike temaer
•
og fortellinger.
•
Kjenner til internett.
•
Tar ordet i samlingsstund
Gjenforteller fra fortsettelses bok, •
og fra fortellinger lest høyt.
•
Behersker rolleleken.
Bruker språket aktivt i leken i lag
med andre barn.
Klapper stavelsene i navnet sitt.
Behersker norsk talemål

Barna velger selv ut bøker, eller musikk, Cd, de
vil høre på. Personalet velger ut for barna.
Personalet legger til rette, deltar og støtter leken.
Barna er med på biblioteket, og er med å velge ut
bøker.
5 åringene gis ekstra utfordringer gjennom en
førskolegruppe der det fokuseres på språkets
rytme, stavelsesdeling, forlyder, og rimord samt
ekstra skriftspråkstimulering
Tegner og skriver
Leser i bøker
Språksprell
Bruker verbalspråket aktivt i leken
Språkets humor, som gåter og vitser

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
” Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for
planter og dyr, landskap, årstid og vær”
Personalet legger til rette for aktiviteter ute på barnehagens område og på turer. Personalet
legger også opp til samtaler om samspillet i naturen, vær, årstider, dyreliv, planter,
mennesker, barna bevisstgjøres om viktigheten av å ta vare på naturen.
Alder
1 år

Mål
Opplever glede ved å være ute.
Kjenner igjen noen husdyr på
bilder.
Kobler bilder av dyr til
dyrelyden.
Utforsker leketøy og hvordan
de virker.

Slik gjør vi det:
• Ser på bilder av dyr, bondegård og naturtrær/blomster.
• Sang
• Stabler store klosser eller lignende
• Bli godt kjent på uteområdet
• Begynnende erfaring med nærmiljøet
• Prøver ut lekene
• Enkel byggelek
Har erfaring med ulike
• Bøker
værtyper.
• Er med på enkel søppelsortering
Kjenner igjen de største
• Utforsker barnehagens uteområde
pattedyrene.
• Turer i nærmiljøet
Klassifiserer dyr, fugler, fisk
• Erfare årstidene, varme, kulde, regn snø,
osv
glatt/isete
Opplever mestring ved
• Aking
konstruksjonslek
• Lek med sand, vann, jord, is, snø
Forholder seg til regler på tur
• Putteboks , puslespill, klosser, konstruksjonslek
• Samtale om hva man kler på seg.
•
Vet at mat kommer fra dyr og • Turer i skog og mark
vekster.
• Iakttar og snakker om værets skiftninger
Opplever glede ved å være ute i • Følger med på årstidene
naturen. Behersker turregler. • Forsker på ulike teknikker med vann, sand og
Kjenner årstidene.
snø
Vet at arter har ulike habitat.
• Konstruksjonslek
Behersker ”stor-perler” og
• Klippe med saks
Duplo
• Vi snakker om at vi må ta vare på naturen.
• Barna er med på søppelsortering, mat, papir,
restavfall.
• Smøre på maten sjølv.

2 år

3 år

3—4 •
år
•
•
•
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Vet at mat kommer fra dyr og
vekster.
Opplever glede ved å være
ute i naturen.
Behersker turregler.
Kjenner årstidene.

•
•
•
•
•

Turer i skog og mark
Iakttar og snakker om værets skiftninger
Følger med på årstidene
Forsker på ulike teknikker med vann, sand og
snø
Konstruksjonslek

4-5
år

•

Behersker ”stor-perler” og
Duplo

•
•

Klippe med saks
Vi snakker om at vi må ta vare på naturen

•

Begynner å forstå og få
innsikt i samspillet i naturen.
Kjenner igjen ulike arter, og
kan klassifisere dem.
Behersker «perling» med små
perler. Kan bygge med
togbanen selv.
Kan bygge med lego på en
kreativ måte.

•

Det tas i bruk digitale verktøy som hjelpemidler,
og også bøker, der vi må billedliggjøring det vi
ikke kan forske direkte på.
Vi drar ut på turer i nærmiljøet vårt, for å
utforske og se på ulike ting som skjer i naturen.
Barna skal ha tid til å undre seg sammen med
andre barn og personale.
Eksperimentere ute og inne.
Barna tar del i hvor og hvordan mat blir
produsert.

Opplever glede ved å ferdes i
naturen og å være ute.
Har god kunnskap om de
vanligste dyr og vekster.
Ser viktigheten av å ta vare på
naturen og miljøet rundt oss
Mestrer enkel bruk av IKT.
Skjønner nytten av digitale
medier.
Behersker ulike former for
konstruksjonslek.
Er med på såing og prikling av
frø, gjødsling, utplanting,
setting av potet, luking,
kompostering, bekjempelse av
skadedyr og innhøsting.
Barna får kjennskap til
økologiske prinsipper uten
bruk av sprøytemidler eller
kunstgjødsel.

•

•
•

•

5-6 år •
•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Turer i skog og mark, hvor barna gis mulighet til
undring og utforsking sammen med personalet
Samtaler om dyr og vekster og naturens
mangfold
Bøker og internett
Bygge lek- konstruksjonslek.
Utvider sin evne til eksperimentering og
utforsking gjennom å bli utfordret mer på dette
av personalet
Bruk av IKT
Får kjennskap til planeter og jorden som en del
av dette systemet
Barnehagen er med i 4-h barnehagehagen
Lærer om viktigheten av et godt samspill
mellom mennesker og naturen

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
” Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker
på og preger verdier og holdninger”
Barnehagen har en verdiplattform som ligger til grunn for det vi gjør. Barnehagen har en
nulltoleranse for utestenging og mobbing. Vi har rutiner for hvordan vi håndterer dette.
Personalet samtaler med og veileder barna i samspill og lek.
Alder
1 år

Mål
Undrer seg over ting i
hverdagen
Har begynnende forståelse for at
også andre mennesker eksisterer
og også har behov. Erfarer at
verden rundt består av objekter
som har namn

2 år

Setter sine behov litt på vent.
Venter på tur uten å bli lei seg.
Skjønner at noen ting er
«galt».
Viser omsorg for andre.
Får den første forståelse av de
norske høytidene

3 år

Rydder selv opp i enkle
konflikter.
Undrer seg over filosofiske
spørsmål.
Hjelper andre barn.
Begynner å sette andres
behov foran egne.
Samarbeider med andre.

3—4
år

•
•
•
•
•
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Rydder selv opp i enkle
konflikter.
Undrer seg over filosofiske
spørsmål.
Hjelper andre barn.
Begynner å sette andres behov
foran egne.
Samarbeider med andre

Arbeidsmåte
• Barna erfarer gjennom samspill at de kan
bestemme selv til en viss grense, før det går
utover andre
• Barna erfarer turtaking i hverdagssituasjoner, lek
og aktiviteter
• Bøker
• Begynnende erfaring med normer og verdier,
grensesetting og veiledning (biting, puffing, ta
ifra
• leker, dele leker osv)
• Øve på turtaking
• Gjøre noe for andre uten å forvente noe tilbake
• Snakker om følelser
• Synge jule- og påskesanger
• Øve på å leke sammen med andre barn på rom
alene (under oppsyn)
• Undre seg over ”ting”
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Snakker om hvordan vi skal være mot hverandre,
«Den gyldne regel», personalet er forbilder
gjennom samspillet med barna
Begynner å beherske turtaking
Øver på å følge regler i leken (f.eks vente på tur,
snakke fint med hverandre, støtte hverandre)
Øve på å vente på tur, både i lek og
hverdagsaktiviteter.
Snakker om hvordan vi skal være mot hverandre,
personalet er forbilder gjennom samspillet med
barna
Begynner å beherske turtaking
Øver på å følge regler i leken (f.eks. vente på tur,
snakke fint med hverandre, støtte hverandre)
Øve på å vente på tur, både i lek og
hverdagsaktiviteter.

4-5
år

•
•
•
•
•
•

•
5-6 år •
•
•
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Kjenne til den gyldne regel, og •
forholde seg til den.
Kunne vise toleranse for andre •
og for ulikheter.
Ha evnen til å tilgi.
•
Øve seg på å løse konflikter. •
Kunne vente på tur.
Hevde seg selv uten at det går •
utover andre.
Kjennskap til høytidene.
Har evne til å ordne opp i
konflikter uten voksenhjelp.
Filosoferer over
grunnleggende spørsmål.
Har tilegnet seg samfunnets
grunnleggende normer og
verdier etter hva vi kan
forvente ift alder.

Samtaler rundt grunnleggende normer og verdier
i samfunnet.
Få kjennskap til tradisjoner og sanger, vers
tilknyttet våre høytider.
Vi samtaler om ulike livssyn.
Vi snakker om døden, som er en naturlig del av
livet hos planter, dyr og mennesker.
Vi snakker om viktigheten av at vi tilgir
hverandre, når noen sier unnskyld.


Filosofiske samtaler
 Samtaler om etiske og religiøse temaer
 Leken er sentral i dette fagområdet for
alle aldersgruppene. Gjennom leken erfarer
barna samfunnets normer og verdier, og
sosialiseres inn i barnehagekulturen så vel
som storsamfunnets kultur. Filosofiske
problemstillinger blir utforsket i trygge
rammer i leken.
Derfor viktig at personalet deltar og observerer i
leken.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
” Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet”
Personalet behandler jenter og gutter likt, og gir barna erfaringer som viser dem at de
alle er likeverdige, og verdifulle i fellesskapet.
Turer ut av barnehagen utvikler seg etter hvert som barna blir eldre. De yngste har kun
korte turer helt nært barnehagen. Storavdelingene drar på litt lengre turer, både for å
oppleve natur og kultur.
Alder Mål
Arbeidsmåte
1 år
Er bevisst seg selv som
• Barna har sin egen plass i garderoben med bilde
enestående individ
og navn
Kan navn på barna og
• Navnesanger
personalet på avdelingen
• Gjøre seg kjent med omgivelsene og de andre
(barna og personalet) i barnehagen – inne og ute
• Små turer utfor barnehagens område
• Observere det som skjer utenfor barnehagen: se
fly, buss, biler, søppelbilen, melkebilen, og
postbudet osv.
2 år
Erfarer at handling fører til noe • Barna får erfaring med barnehagen som et
miniatyrsamfunn utenfor familien, og tar hensyn
Vet navnet på barnehagen
til andre samtidig som de har sin spesielle plass i
Kjenner barnehagens
dette
uteområde
Begynnende forståelse av
• Utelek
trafikksikkerhet
• Rydde leker på plass
• Turer og lek utenfor barnehagens område
Snakker om trafikksikkerhet
• Forberedelser til 17.mai
3 år
Kjenner nærmiljøet til
• Bruker naturen nært barnehagen og er selv med
barnehagen.
på å velge turmål
Har begynnende kunnskap om
• Opplevelser gjennom aktiviteter og lek utenfor
urbefolkningen i Norge.
barnehagen, også i gymsal
Kjenner til litt av Norges
• Bøker brukes til å utvide barnas erfaringer
historie gjennom 17.mai.
• Høre samisk sang, musikk, bilder, kultur
Forstår at man må være forsiktig • Vårfest
i trafikken.
• Snakker om trafikk, regler og oppførsel når vi er
på tur
• Begynne å delta i prosjektet Livsglede for eldre.
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3—4
år

4-5
år

Kjenner nærmiljøet til barnehagen
Har begynnende kunnskap om
urbefolkningen i Norge(samer)
Kjenner til litt av Norges historie
gjennom 17.mai
Forstår at man må være forsiktig i
trafikken.

•
•
•
•
•

Har kunnskap om lokalsamfunnet i •
Bodø.
Har kunnskap om trafikksikkerhet.
Kjenner til biblioteket.
•
•
•

5-6 år Vet at Norge er et land, kjenner til •
demokrati
Har kjennskap til kulturelle
•
ulikheter og likheter, både mellom
mennesker og land Har utviklet
prososial atferd
•
Behersker rollelek
Barna får kunnskap og erfaring om •
samfunnsinstitusjoner, slik at
barna kan oppleve tilhørighet til
nærmiljøet.
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Bruker naturen nært barnehagen og er selv med
på å velge turmål
Opplevelser gjennom aktiviteter og lek utenfor
barnehagen.
Bøker brukes til å utvide barnas erfaringer
Høre samisk sang, musikk, bilder, kultur
Snakker om trafikk, regler og oppførsel når vi er
på tur
Drar på utstillinger og forestillinger tilpasset
deres alderstrinn. Det kan være på Flymuseet,
Stormen eller Nordlandsmuseet, eller andre
plasser.
Tarkus- trafikkopplegg brukes. Biblioteket.
Dramalek og rollelek.
Deltar på turer til Sølvsuper behandlingshjem,
gjennom at vi er livsglede-barnehage.
Snakker om kongefamilien, leser og ser på bilder
av dem
Synger samiske sanger og har tema om
urbefolkningens tradisjonelle kultur, klær og
matretter
Vi snakker om FN-dagen, og naturlig da er
temaet” barn i andre land” gjennom FORUT.
Vi er en Livsgledebarnehage og besøker eldre på
Sølvsuper helse og velferdssenter.

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
«Gjennom kroppslige aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne.»
«Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å
utvikle en sunn kropp»
Det fysiske innemiljø i vår barnehage er tilrettelagt for veksling mellom aktivitet og hvile,
og barna kan boltre seg under lek. Barnehagen har fokus på et sunt kosthold og at
måltidene skal være en trivelig stund for alle. Personalet sitter ved bordet sammen med
barna. Det skal være progresjon i utfordringene i utelek og på turer. De eldste skal f.eks.
oppleve mer uvær, mørketid og holke, enn de yngste Og de er mer ute og på lengre turer
etter hvert som de blir eldre.

Alder
1 år

2 år

3 år
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Mål
Kjenner navnet på de ulike
kroppsdelene i ansiktet.
Beveger seg til musikk og
sangleker
Spiser uten hjelp

Arbeidsmåte
• Får hjelp til å vaske hendene før måltid
• Pekebøker og sanger som benevner de
ulike kroppsdelene til barna
• Bruke tid på stell – av – og påkledningsstundene
• Fysisk lek ute og inne
• Øve på å spise selv
• Sanger med bevegelser
• Snakke om avvenning av bleie, do-trening
Sitter på toalettet selv
Begynnende interesse for
• Motiveres av personalet for påkledning av
påkledning av enkle plagg
enkle plagg
Spiser all mat selv
• Motoriske utfordringer
God kroppsbeherskelse Drikker • Grovmotorisk lek ute og inne
av vanlig kopp Kjenner til ulike • Turer i nærområdet
matvarer som frukt, pålegg,
• Øver på å smøre maten selv
brød, melk osv Bruker kroppen • Få oppleve og kjenne på ”farlige” ting som å
allsidig – eksempelvis hopper,
hoppe, henge, klatre
løper, klatrer, kryper, danser
• Samlingsstunder
•
• Allsidig bevegelse og fysisk lek på barnehagens
Kjenner egen kropp
uteområde, på turer og i gymsal
Smører maten selv
•
Snakke om hygiene
Går på do
•
Lære om hvordan kroppen fungerer gjennom
Vasker hendene selv
erfaring og samtaler
Kler på seg selv med hjelp
• Vi snakker om seksualitet på en enkel måte
Behersker ulendt terreng
• Turer i fjære, skog og mark
Begynnende forståelse av
hvordan kroppen fungerer
Leker enkel regellek

3—4
år

4-5
år

Kjenner egen kropp
Smører maten selv
Går på do
Vasker hendene selv
Kler på seg selv med hjelp
Behersker ulendt terreng
Begynnende forståelse av hvordan
kroppen fungerer
Leker enkel regellek
Har gode erfaringer med å bruke
kroppen gjennom ulike aktiviteter
og motoriske utfordringer.
Kler på seg selv.
Klipper selv med saks.
Deltar på regelleker.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
5-6 år Forstår og respekterer at vi ikke er •
like
Mestrer å klatre i trær
Har begynnende kunnskap om hva •
et sunt kosthold er
Har et godt forhold til kroppen sin,
og kjenner til hva den tåler (f.eks.
tørste, kulde, belastning)

34

Allsidig bevegelse og fysisk lek på barnehagens
uteområde, på turer og i gymsal
Snakke om hygiene
Lære om hvordan kroppen fungerer gjennom
erfaring og samtaler
Vi snakker om seksualitet på en enkel måte
Turer i fjære, skog og mark

Skigåing, aking, ballspill, sykling og sangleker.
Personaler følger tett opp og legger til rette for at
barna skal kle på seg selv.
Det blir vektlagt at barnas forslag til aktiviteter
blir fulgt opp. Dette skal det legges til rette for å
bli fulgt opp.
Finmotoriske aktiviteter som klipping og liming
skal det planlegges til.
Personalet legger til rette for at alle skal ha noe de
mestrer motorisk, og at kroppslig lek er trygt men
utfordrende
Turer i ulendt terreng

ANTALL, ROM OG FORM
«Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin
matematiske kompetanse»
Dette fagområdet brukes i all slags lek og i hverdagssituasjoner som f.eks. påkledning
og borddekking. Barna måler, sorterer og eksperimenterer i leken. Uteleken er en fin
arena for dette fagområdet, f.eks. sammenligne korte og lange pinner, telle kongler,
sortere steiner etter vekt og størrelse, skrive med pinne i sanden, orientering eller å
lage og bruke skattekart.
Alde
Mål
r
1 år
Er begynt å sortere leker i
kasser.
Er introdusert med tallbegreper
opp til 5 Kjenner igjen sin
egen plass i garderoben og ved
bordet

2 år

3 år

Arbeidsmåte
•
•
•
•

•
•
•
Kjenner tallbegreper opp til 5
•
Forstår at det fins ulike størrelser •
Klassifiserer leker
•
Kan dekke på/leke med
•
lekekopper
Teller litt
Enkel konstruksjonslek
•
•
•
•
•
•

Begynner å forstå
mengdebegreper og
preposisjoner
Teller
Snakker om matematiske begrep, •
og bruker dem i leken
•
•
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Personalet er med og sorterer leker sammen med
barna
Bøker om tall og mengder som er lett
tilgjengelige for barna
Teller barnas egne fingre og tær
Være med å rydde og sortere leker,
systematisering
Lek med former, putteboks
Erfare og utforske leker med form og mønster
Grovmotorisk lek
Duplobygging-symmetri og størrelse
Puttekasser- form og størrelse
Lek med puslespill, Duplo og lignende
Samtale under f.eks måltid, påkledning,
samlingsstund (over/under, liten/stor,
høyre/venstre, mer/mindre osv
Teller
Lek med lekekopper/”dekke på”
Er med på å dele opp frukt og fordele til alle
Garderobesituasjonen har mange matematiske
begreper, personalet utnytter dette bevisst
Puslespill, perler og lignende
Bygge med Lego, eller andre konstruksjonsleker
etter barnas ønsker, og sortere for eksempel
klossene etter ener-toer, treer mengder og firer
mengder ved hjelp av øynene på klossene.
Lager geometriske mønstre ved hjelp av leker,
naturmaterialer og annet
Personalet bruker preposisjoner som eks over,
under, ved siden av i situasjoner det er naturlig
Går på tur

3—4
år

Begynner å forstå mengdebegreper •
og preposisjoner
Teller
Snakker om matematiske begrep,
•
og bruker dem i leken
•

4-5
år

•
Kjenner navn på ukedager, og lære •
seg rekkefølgen av dem.
•
Lære seg om årstider og måneder.
Lære om romfølelse.
•
•

•
5-6 år Forstår begreper innenfor vekt,
volum, antall, rom og form, og
bruker dem i det daglige
Kjenner begreper innenfor måling •
og veiing-rom
Kjenner igjen og skriver
•
tallbegreper opp til 10
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Bygge med Lego, eller andre konstruksjonsleker
etter barnas ønsker, og sortere for eksempel
klossene etter ener-toer, treer mengder og firer
mengder ved hjelp av øynene på klossene.
Lager geometriske mønstre ved hjelp av leker,
naturmaterialer og annet
Personalet bruker preposisjoner som eks over,
under, ved siden av i situasjoner det er naturlig
Går på tur
Spille spill med tall og mengder, som ludo, yatzy.
Konstruksjonsleker som utfordrer barna på
matematiske utfordringer.
Samtale om antall, størrelser, størst, minst osv.
Kle på dukker, passer denne buksen på denne
dukken.
Førskolegruppa jobber ukentlig med begrepene
mengder, størrelse, vekt, volum, antall, rom og
form, og tallene 1-10
Designe egne produkter i ulike former, i ulike
mønstre og størrelser
Måling og veiing i leken

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
«Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av
muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking
og kommunikasjon»
I Bjerkenga Miljøbarnehage ønsker vi å ha mange forskjellige innfallsvinkler til dette
fagområdet. Det være seg lek, musikk, dans, ulike formingsaktiviteter, litteratur eller
opplevelser utenfor barnehagen.
Alder Mål
Arbeidsmåte
 Leker med maling hvor de selv velger
1 år
Leker med ulike typer
farger og utforming
formingsmateriell Kjenner
 Sang
noen sanger
Føler glede av å høre, utøve og  Musikk
oppleve musikk Danser/beveger  Billedbøker
 Vi bruker ulike instrumenter som også
seg til musikk Ser i bøker
ungene får prøve
 Øve på lytting, iakttagelse og uttrykke seg
med lyd og bevegelse
 Observere andre barn i lek, f,eks når de
danser eller maler – lærer av hverandre
 Sanger med bevegelser
 Male med pensel og tegne med
2 år
Kjenner ulike
fargeblyanter
formingsmateriell

Ulike teknikker i formingsaktiviteter.
Kjenner flere sanger
 Sang og sangleker
Danser
”Leser” i bøker
 Danse
 Øver på å lytte
 Puslespill
 Billedbøker med noe tekst
 Symbollek (f.eks. servere kaffe på ”leke”)
3 år
Kjenner ulike sangleker knyttet  Personalet introduserer barna for estetiske
og kreative uttrykksformer
til barnekulturen Deltar i
 Ser i bøker, bruker internett og opplevelser
formingsaktiviteter med glede
utenfor barnehagen for å få nye inntrykk
Behersker å male med pensel
 Sangleker
Behersker å tegne med blyant
Bruker sin fantasi og kreativitet  Har instrumenter tilgjengelige
 Personalet leser eventyr og fortellinger
til å skape
 Bygger med f.eks. klosser, steiner, kongler
Går inn i roller i leken
 Har utkledningsutstyr tilgjengelig
Synger
Bruker internett for å finne ut av  Bruk av pc/nettbrett (f.eks. finne
informasjon om ulike tema)
ting

3—4
år

4-5
år

Kjenner ulike sangleker knyttet
til barnekulturen
Deltar i formingsaktiviteter med
glede
Behersker å male med pensel
Behersker å tegne med blyant
Bruker sin fantasi og kreativitet
til å skape
Går inn i roller i leken
Synger
Barna skal bli kjent med byens
kjente bygninger og arkitektur.
Bana får ta del i kulturelle
aktiviteter innen kunstformer
som dans, sang, tekst og
forming.
Barna får ta del i konserter og
forestillinger.

















5-6 år Har funnet sine egne
uttrykksformer i lek og
skapende virksomhet
Kjennskap til bruk av nettbrett,
pc, telefon(digitale hjelpemidler)







Personalet introduserer barna for estetiske
og kreative uttrykksformer
Ser i bøker, bruker internett og opplevelser
utenfor barnehagen for å få nye inntrykk
Sangleker
Har instrumenter tilgjengelige
Personalet leser eventyr og fortellinger
Bygger med f.eks. klosser, steiner, kongler
Har utkledningsutstyr tilgjengelig
Turer i byen for å se på ulike arkitekturer
og bygninger.
Dra rundt å se på kjente kunstverk som
byen har å by på.
Prosjekter som har fokus på forming, dans,
og sang.
Delta på konsert på torget i forbindelse
med Musikkfest uka i Bodø.
Biblioteket hvor det er forestilling.
Barna dikter egne eventyr og fortellinger
sammen med personalet.
Dra på kino.
Dramatiserer egne fortellinger
Bøker med fortellinger fra eget lokalmiljø
og landsdel
Turer i lokalmiljøet
Møte med ulike kulturminner og
landskap i lokalmiljøet
Møte med kunstnere enten «i live» eller gjennom
litteratur/internett, musikk og lignende

Årsplan for Bjerkenga miljøbarnehage 2020 - 2021
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