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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 foreldrene muligheten til å kunne påvirke og ha kjennskap til innholdet i 
barnehagen. 

Planen er også et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og den 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. 

Årsplanen bygger på Barnehageloven (2006), Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver (2017), Lokal handlingsplan for sikkerhet i Bodø kommune (pkt. 5.1.3.) 
og Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (Sosial- og Helsedirektoratet). 
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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. Kjerringøy barnehage v/ Kjerringøy oppvekstsenter: 

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 deretter 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. Fram til august 1992 hadde barnehagen          
6 timers åpningstid fra kl. 08.15 – 14.15.  

Bodø kommune overtok som eier av barnehagen 1. august 1992. Den ene 
lærerboligen var tilrettelagt for drift, og barnehagen flyttet inn. Det var nå etablert en 
heldags barnehage med 9 timers åpningstid fra kl. 07.30 – 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, sto den nye, flotte barnehagen 
vår klar til innflytting. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser. Barnehagen er 
sammen med skolen en del av Kjerringøy oppvekstsenter.  

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 
nysgjerrighet. Gjennom utforskning, 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, kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Disse er naturlige samarbeidsarenaer for oss, og 
det er et sterkt ønske fra foreldregruppen om at nærmiljøet brukes ofte, både planlagt 
og spontant. 

Zahls vandresti omslutter barnehagen og knytter oss sammen med hele 
sentrumsområdet. Næringslivet og organisasjoner i sentrum er lett tilgjengelig 
gjennom Kjerringøy Bryggehotell, Kjerringøy Handelsted, dagligvarebutikken 
Matkroken Kjerringøy, Kjerringøy kirke, Kjerringøy ysteri/ Markens grøde, Zahlfjøsen, 
RamSalten våtmarkssenter og Karl Erik Harr-muséet. 

 

 



Zahls vandresti byr på mange spennende muligheter med estetiske uttrykk som 
labyrint, vannharpe, skulpturer, jekta og en replika av en gammel torvsjå. 

I Zahlfjøsen har vi tilgang på kunstutstillinger og RamSalten våtmarkssenter. 
Våtmarkssenteret er en nær samarbeidspartner for barnehage og skole når det 
kommer til naturforvaltning og utforskning.  

Vi er omgitt av et rikt og variert kulturlandskap. Vi har fjæra, strender, dyrket mark, 
beitemark, skog, fjell, hav og bebyggelse med både nye og historiske bygninger i 
umiddelbar nærhet.  

Barnehagen har sitt eget referanseområde i skogen som kalles «Tordenskogen». 

På Bo-Godt kan barna få nær kontakt med den eldre generasjon.  

Det er et godt samarbeidsklima mellom oppvekstsenteret og aktørene i nærmiljøet, 
og det gir mulighet til utforsking, bruk og undring på barnas premisser. 

 

3. Pedagogisk grunnsyn: 

Vår visjon er: Grip dagen! Det betyr at hver eneste dag for barna innebærer 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. 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 
egen 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 og 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 etter regler. Samtidig er leken den beste arenaen 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. 

 

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 innvirkning i sosial sammenheng.  



Vi vil at barna skal oppleve å ha innflytelse i egen hverdag. De skal føle at vi hører, 
ser dem og behandler dem med respekt. Alle barn skal få oppleve tilknytning og 
felleskap, og å kjenne at de kan være med å bestemme selv og uttrykke egne 
ønsker. 

Vi må være lyttende og åpne for barnas uttrykk. De minste uttrykker seg på sin måte 
uten å ha språk. Barns følelsesmessige uttrykk skal tas på alvor. Barna må 
oppmuntres til å uttrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Barna skal få 
komme med egne idéer 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 løse 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 for 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 bor i et område med et stort og variert mangfold i naturen. Vi har rike 
naturomgivelser rundt oss, og det gir oss mange muligheter for å bruke den som 
læringsarena.  

 Vi følger naturen gjennom alle årstidene: Hvordan endrer naturen seg? Hva 
skjer med planter og dyr? 

 Vi bruker forskjellige sanger, fortellinger og dikt om naturen som 
språkstimulering. 

 Vi går på tur og er ute i all slags vær. 
 Barna leker i snø, sand, på gress og med vann. 
 Vi samler forskjellige naturmaterialer som steiner, skjell, blader og bruker det i 

matematikk og som kunstmaterialer. 
 Barna blir kjent med planter og dyr rundt oss. 
 Barna blir kjent med egen kropp. 
 Vi bruker sansene for å føle naturen: Vi hører på regn og vind, kjenner lukter 

av skogen, sjø og blomster, og vi føler på regn og snø. 
 Vi bruker oppslagsverk og faktabøker sammen med barna. 
 Barna får 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 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 den daglige kommunikasjonen med barna. 

For de minste barna er det å arbeide med begreper som klesplagg, kroppsdeler og 
pålegg ved matbordet. De 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 fokuset på språklyder og mer målrettet arbeid omkring språk 
og tekst. Barnets språkutvikling kartlegges gjennom verktøyet TRAS og Alle Med. 

 

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. 
 Barnet møtes med forståelse, respekt, vennlighet og forutsigbarhet. 
 Barnet får mestre nye ferdigheter, både praktiske og teoretiske, og stimuleres 

til nysgjerrighet. 
 Barnet får bygge sosiale relasjoner på tvers av aldersgrupper. 
 Alle er likeverdige deltakere og bidragsytere i fellesskapet. 
 Barnet får positiv respons etter fravær. 
 Barnet møtes med positive forventninger og krav, og gis respons. 
 Barnet møtes med klare grenser og tydelige voksne som er bevisst sin rolle. 

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

 

Relasjonen til de voksne 

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 at skal prege relasjonen mellom barna i barnehagen og seg 
selv:  

De voksne skal være vennlige, prøve å forstå barna, prøve å ta barnas perspektiv 
når det forteller og i det barna gjør. De skal ta seg tid, være tilstede der det skjer/ der 



barna er, skape tillit slik at barna tør komme til den voksne og lytte til det barna vil 
fortelle gjennom ord og kroppsspråk. Dersom barna søker vår støtte, må man vise de 
at de blir sett og hørt, inkludere dem, være oppriktig interessert, være nysgjerrig og 
ta del i barnas interesser. Lytte til det de forteller og har opplevd, være leken 
sammen med barna, vise at man er ekstra nysgjerrig etter at barna har vært borte en 
periode.                                                                                                                             
Samtidig er det viktig at man som voksen er en tydelig voksen med klare 
forventninger til barna. 

En god relasjon mellom barn og voksen 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. At vi tør å være tilstede i nuet, vise interesse og ta 
barna på alvor når de kommer til oss, se blikket og kroppsspråket deres, være 
observante overfor barna og deres uttrykk og gripe tak i dette. 

 

Et trygt og godt læringsmiljø 

Dersom et barn opplever krenkelser eller nedsettende atferd mot seg er det viktig at 
de voksne er observante og tilstede. Personalet har dette synet på den voksnes rolle 
i slike tilfeller: 

Vi setter oss ned og snakker med barna, får barna til å ta den andres perspektiv, 
snakker sammen og øver på gode måter å være mot hverandre. Vi voksne må bruke 
tid på å få fram og utforske hva som var forløpet til hendelsen. Vi hjelper barna med 
å sette ord på situasjonen dersom de ikke klarer det selv. Situasjoner følges opp ved 
å anerkjenne og rose ønsket atferd. De voksne informerer hverandre og drøfter 
hvordan vi følger opp barna videre. Vi innrømmer, unnskylder og er ydmyke overfor 
barna dersom vi selv har tatt feil. 

Vi voksne må også tørre å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger dersom en 
voksen er nedlatende mot barna eller ikke klarer å ta barnas perspektiv. Foresatte og 
leder kontaktes alltid ved mistanke om mobbing. 

 

 

 

 

 

 



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 tilrettelagt for fysisk aktivitet både innen- og utendørs. 
Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende aktivitet: 
Fysisk aktivitet, kosthold, hygiene, sosial kompetanse, arbeid med følelser og 
hvordan man kan uttrykke seg.  

Dette er tema på foreldremøtene, og hjemmene involveres i arbeidet. 

 

Kosthold 

Barnehagen skal ifølge 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. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Praktisk 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 2020 – 2021:                       

 

10. – 12. august 2020 
20. november 2020 
6. april 2021 

 

MyKid: 

MyKid er barnehagens digitale system for informasjonsformidling til foreldregruppen. 
Her legges det ut måneds- og ukesplaner, dagsreferater, informasjon om kommende 
aktiviteter, bilder og nyhetsbrev. 

Vi benytter også dette systemet til å sende ut informasjon på e-post og SMS med 
påminnelser, samt annen aktuell informasjon.    

Vi legger inn bilder og video av barna etter tillatelse fra foreldre og foresatte.                                 

Foreldrenes telefonnummer legges inn i systemet, og man mottar passord til 
innlogging ved å taste inn sitt telefonnummer og klikke «send passord» under      
Logg inn-knappen øverst på siden. Andre kontaktpersoner kan også legges til barnet 
når man har logget inn.  

 

 

 



5. Barnehagens pedagogiske innhold:  

 

Vi kommer til å arbeide med digital kompetanse dette barnehageåret. Alle barna vil få 
kjennskap til enkel programmering med Bee-Bot, samt andre digitale verktøy. 

 

Årets rytme og faste tradisjoner.  

Tradisjoner, høytider og markeringer: 

 Bursdager markeres med flagg, bursdagskrone og bursdagssamling. 
 FN-dagen 24. oktober markeres med aktuelt tema og matlaging. 
 Luciafeiring: Foreldrekaffe med Luciatog, sang og lussekatter. 
 Advent: Adventsstund og adventskalender. 
 Jul: Vi baker, lager julepynt og julegaver og har nissefest. 
 Solfest 5. februar: Vi baker solboller. 
 Samefolkets dag 6. februar: Vi lager bidos og gahkko. 
 Karneval i februar: Vi kler oss ut, danser og «slår katta ut av sekken». 
 Påske: Vi lager påskepynt og har påskeeggjakt. Påskefrokost for foreldre. 
 Sommerfest: Avslutning med markering av førskolebarna som begynner på 

skolen. Førskolebarna lager sjokoladekake og gulrotkake, og de pynter.     

 
Måneds- og ukesplaner og dagsreferat skrives fortløpende på MyKid.  
 
Planen som følger viser hvordan vår barnehage arbeider for de ulike alderstrinnene 
med mål og intensjoner fra Rammeplanen og de syv fagområdene. 
 
De syv 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slik arbeider Kjerringøy barnehage med 1-3-åringene i forhold til de  
7 fagområdene i rammeplanen: 
 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 

-Den daglige samtalen i hverdagssituasjoner som måltid, 
påkledning, bleieskift, turer etc.  

- Samlingsstund, der vi bruker sanger, rim, regler, 
fortellinger og eventyr 

- Sette ord på det vi gjør 

- Sette ord på følelser 

- Egnede bøker tilgjengelig for høytlesning; pekebøker 

- Legge like mye vekt på det kroppslige språket, som det 
verbale 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

- Tilrettelagt innemiljø der det er rom for aktiv lek 

- Innendørs hinderløype 

- Balansetrening 

- Aktiviteter i gymsalen  

- Daglig uteaktivitet i variert terreng 

- Være ute i all slags vær 

- Sykling 

- Bruke hverdagssituasjoner, både ute og inne, for å 
sanse omgivelsene sine og gjøre seg varierte 
sanseerfaringer  

- Oppmuntre barn til å bli aktive i påkledning 

- Hygiene i hverdagen i forhold til mat og toalettbesøk 

- Barnehagen har fokus på sunt og variert kosthold 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

 

- Varierte formingsaktiviteter: male, tegne, klippe, lime, 
plastelina, trolldeig, perler etc. 

- Dramatisering av eventyr 

- Lytte til musikk, lage egen musikk, synge og klappe 
rytmer 

- Begynnende kjennskap om farger og former 



 

 

 

Natur, miljø og teknologi 

 

 

- Daglig utelek og turer med fokus på årstider, dyr, fugler, 
bær, blomster 

- Lære å respektere naturen, dyr og planteliv 

- Lære om at søppel ikke hører hjemme i naturen: plukke 
søppel når vi er på tur  

- Holde barnehagen ren både ute og inne 

- Ta vare på utstyr og leker 

- Erfare ulike værforhold gjennom å være ute i all slags 
vær 

 

 

Antall, rom og form 

 

- Bruke enkle eventyr og regler med telling 

- Kims lek, puslespill med farger og geometriske figurer 

- Dekke bord og delta i matlaging 

- Duploklosser 

- Barna er med og rydder etter lek: sortering, 
klassifisering 

- Måle høyder 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

 

- Undring i hverdagen 

- Ta vare på hverandre og det vi omgir oss med, både ute 
og inne 

- Markere høytider 

- Markere FN-dag 

 

Nærmiljø og samfunn 

 

- Bli kjent i nærmiljøet 

- Markere Samefolkets dag og 17. mai 

- Brannøvelser 

 
 
 
 
 
 
 



Slik arbeider Kjerringøy barnehage med 3-6-åringene i forhold til de                   
7 fagområdene i rammeplanen: 
 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 

- Daglige samtaler rundt hverdagssituasjoner 

- Tilrettelegge for rollelek 

- Bokstaver og tall 

- Rim og regler 

- Høytlesning 

- Dramatisering 

- Tekstskaping f.eks. egne eventyr 

- Begrepstrening 

- Lyttetrening 

- Skriveforberedende aktiviteter 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

-Daglig uteaktivitet: Variert terreng og aktivitet 

- Grovmotoriske øvelser 

- Øve på å mestre på- og avkledning 

- Aktiviteter i gymsalen 

- Gjøre det interessant å være ute uansett vær 

- Håndvask og god hygiene 

- Bevisstgjøring på sunt og variert kosthold 

- Smøre egen mat 

- Lytte til kroppens signaler: Kjenne sult, tørst, trett, 
varm, kald 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

- Formingsaktiviteter ute og inne. Tilgjengelig materiell til 
kreativ utfoldelse 

- Drama og teater 



- Delta på utstillinger og konserter i nærmiljøet 

- Daglig bruk av sang og musikk 

- Lek med ulike naturmaterialer 

- Fremføre og presentere for andre 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi 

 

- Daglig utelek og fast turdag 

- Lære om dyr og planter. Hva lever og gror i nærmiljøet? 

- Lære om hvor maten vår kommer fra 

- Lytte til lyder i naturen 

- Lære oss å ta vare på naturen og rydde opp etter oss 

- Gjenbruk og sortering 

- Observere været og årstidene 

- Påkledning etter vær 

- Eksperimenter ute og inne 

 

 

 

 

Antall, rom og form 

 

- Klosser og brikker tilgjengelig 

- Spill og puslespill 

- Bruke vekt og måleutstyr 

- Konkreter til telling og sortering 

- Jobbe med former og plassering 

- Delta i matlaging og dekking av bord 

- Eksperimenter 

- Bruke årstider, fødselsdager, høytider og ukedager for å 
orientere oss i forhold til tid 

 

Etikk, religion og filosofi 

 

- Markere høytider 

- Markere FN-dagen 

- Lære om ulike kulturer og levesett, respekt og 



toleranse 

- Vennskap  

- Følelser 

- Konflikthåndtering 

- Lære å ta vare på leker og inventar 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

- Turer i nærmiljøet 

- Brannøvelser 

- Markere og lære om Samefolkets dag og 17. mai 

- Bli kjent med Våtmarkssenteret, ysteriet, butikken, 
fiskere og Bo-Godt 

- Samarbeid med skolen: God overgang barnehage – 
skole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Overgang fra barnehage til skole:  
 

Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i 
forbindelse med skolestart.  

Rutinen innbefatter blant annet: 

 Samtale mellom barnehage og 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 og foreldremøte. 

 

7. 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 for virksomheten. Trafikksikkerhetsplanen ligger på MyKid, og 
den er tema på foreldremøter.  

I barnegruppa arbeides det med det pedagogiske opplegget Tarkus. Det er et 
trafikkopplæringsopplegg fra Trygg Trafikk. Tarkus er et beltedyr som vi tar med oss 
inn i samlingsstunden. Det vises på måneds- og ukesplanene når vi arbeider med 
Tarkus. 

Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna 
opplever trafikk når de kommer til og drar fra barnehagen, når vi er på tur, gjennom 
lek og observasjon av hva de voksne gjør. 

 

 

 

 

 

 

 



8. 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, Fagteamet/ Lavterskel, BUP, 
sykehus, helsestasjon, flyktningkontor og barnevern. 

Som offentlig aktør har vi plikt til å melde fra og gi opplysninger til barnevernet når 
det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for 
omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 
Opplysningsplikten, også kalt meldeplikten, vil si at vi er pålagt å varsle 
barnevernstjenesten 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. 

  

9. Evaluering og vurdering:  

Personalet i barnehagen evaluerer fortløpende i hverdagen, på personalmøter 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 
foreldrerepresentantene. 

 

 

  

 



10. 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 i bringe- og hentesituasjonen.  

I tillegg har barnehagen én 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 fellesinteresser 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 2020 – 2021: 

Kjerringøy oppvekstsenter har felles samarbeidsutvalg (SU) for skolen og 
barnehagen. Det avholdes tre SU-møter hvert år. Sakslister og referater ligger på 
MyKid. All kommunikasjon er digital. Foreldrerepresentantene er med i FAU. Én er 
med i SU. 

Foreldrerepresentanter: (Valgt av og blant foreldrene på foreldremøte 17.09.2020). 

Toril Johanne Staverløkk Henningsen    tlf. 464 25 380. 

Annett Bergset                                        tlf. 938 66 277. 

Representanter fra barnehagens ansatte i SU: 

Marianne Olsen                                                                                                     
Tajana Kragulj (vara) 



Forventninger til foreldre og foresatte: 

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

 Barna er kommet til senest 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. Barna må komme før slik at de blir 
ferdige å spise til kl. 09.00. 

 Barnehagen stenger kl. 16.50. Da må barna være hentet. 
 Klær og skiftetøy er i orden etter vær og årstid. Det ligger et forslag på MyKid 

over anbefalt utstyr til de ulike årstidene. 
 Alle klær merkes med navn. 
 Hold dere orientert om informasjonen som deles på MyKid. Følg med på 

dagsreferater, ukeplaner og nyhetsbrev. 
 Legg inn ferier og fridager på MyKid så tidlig som mulig. 
 Hovedferie på sommeren varsles 8 uker på forhånd. Ellers i året varsles ferie 

én uke før.  
 Dersom barnet er sykt, registrer barnet som sykt på MyKid. Send gjerne en 

SMS eller ring oss dersom dere vil gi mer info om barnets sykdom. 
 Dersom barnet har omgangssyke eller andre meget smittsomme sykdommer 

må vi få beskjed om det. 
 Hvis det er noe dere lurer på, er bekymret for eller uenige i, ta det direkte opp 

med oss. 

 

11. Barnegruppa: 

Høsten 2020 er det 11 barn i barnehagen. Ni barn er over 3 år og to barn under 3 år. 
Det er 6 jenter og 5 gutter. Dette utgjør 13 ekvivalenter. Dette utgjør en bemanning 
på 3,7 barn pr. årsverk. Den kommunale bemanningsnormen er 6,0 barn pr. årsverk. 

 

 

12. Personalet: 

         

Teamleder avd. barnehage 100 % Marianne Olsen 
Pedagogisk leder 100 % Tajana Kragulj 
Fagarbeider 100 % Trine Larsen 
Vikar 100 % Luca Mazza 
Tilkallingsvikar  Hege Haraldsvik 
Rektor/ leder Kjerringøy oppvekstsenter 100 % Eva Nohr og Tore Markussen 
Sekretær/ IKT-leder 100 % Øyvind Nohr Søderbom 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


