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1. 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 og pedagogisk leder i samarbeid med personalet.
Årsplanen bygger på Barnehageloven (2006), Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver (2017) og Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
(Helsedirektoratet).

2. 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.

3. 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 som kalles «Hesthagen».
Det er et godt samarbeidsklima mellom oppvekstsenteret og aktørene i nærmiljøet,
og det gir mulighet til utforsking, bruk og undring på barnas premisser.

4. Pedagogisk grunnsyn
4.1 Et godt psykososialt barnehagemiljø
‘’I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og
å være i positivt samspill med barn og voksne.’’ Rammeplanen 2017 s. 22/ 23.
I Kjerringøy barnehage har vi spesielt fokus på det psykososiale miljøet. Vi ønsker å
fremme gjensidig respekt mellom barn/ barn og barn/ voksne. Vi jobber kontinuerlig
med voksenrollen for å være tydelige og trygge omsorgspersoner for barna.
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 til stede 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, og 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
vi kan glemme klokka og ta oss god tid
vi tør å være til stede i nuet, vise interesse og ta barna på alvor når de
kommer til oss
vi ser barnas blikk og kroppsspråk
vi er observante overfor barna og deres uttrykk og griper tak i dette.

‘’Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.’’ Rammeplanen
2017, s. 23.

Vennskap og egenverd er viktig, og vi bestreber oss på at alle skal føle seg
verdsatte og inkluderte i barnegruppa og fellesskapet. Slik jobber vi for å oppnå dette
målet:





vi er støttende i barnas initiativ til samspill, vi hjelper til og bidrar til at barna
opplever vennskap og lærer å beholde venner
vi jobber med følelser, støtter barna i å ta andres perspektiv og reflekterer
over andres følelser og meninger
vi setter fellesgruppas normer og grenser, men samtidig støtter vi barna i å
sette sine egne grenser og vise respekt for andres
vi sørger for at barn opplever glede over å være en del av felleskapet; vi
styrker denne følelsen ved å skape felles positive erfaringer og opplevelser

Dersom et barn opplever krenkelser eller nedsettende atferd mot seg er det viktig at
de voksne er observante og til stede.
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.
Det er nulltoleranse for mobbeatferd i Kjerringøy barnehage. Bodø kommune
har utarbeidet en felles plan for dette; «Plan for å sikre barn et godt
psykososialt miljø i barnehagen». Denne planen vil vi arbeide med i
personalet dette barnehageåret.

4.2 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.

4.3 Barns medvirkning
‘’Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og
oppmuntre til at barna kan få gitt utrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet.’’ Jf. Barnehageloven §1 og § 3, Grunnloven §104 og FNs
barnekonvensjon art.12 nr. 1; Rammeplanen 2017 s. 27.
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.
‘’Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap der alle får
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk
deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.’’ Rammeplanen 2017 s. 8/ 9.
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 og meninger.
Vi observerer og er opptatt av barnas aktuelle interesser, slik at vi kan planlegge ut
fra hva som engasjerer barna.
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.
Barna skal bidra til barnehagens pedagogiske innhold med aktiv deltakelse i
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barnehagen skal legge
vekt på barnas synspunkt og meninger i forhold til barns alder og modenhet.
I Kjerringøy barnehage har vi barnesamtaler med barna over tre år for å høre
hvordan de har det i barnehagen, og hva de interesserer seg for. Slik medvirker
barna formelt i sin barnehagehverdag.

4.4 Lek
‘’Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens verdi skal anerkjennes.
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.’’ Rammeplanen 2017
s.20.
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.
Leken er en frivillig aktivitet som begynner, utvikler seg og slutter når og hvordan
man selv vil. Den er tett forbundet med trivsel og trygghet. En god lek oppstår ikke
hvis barnet ikke har det bra. Mangel på lek er et klart signal for oss voksne for å
sette i gang tiltak til å hjelpe barnet.
Som voksen i barnehagen skal vi involvere oss i leken på barnas premisser, vise
nysgjerrighet og ta del i barnas verden. Vi tilrettelegger leken ved å organisere rom,
tid og materialer som vekker interesser for ulike typer lek. Vi observerer, veileder og
støtter leken derfor den stopper opp. Vi sørger for at alle barna er invitert med i
felleskapet.
Inne og utelek
Til inneleken benytter vi hele barnehagearealet. Vi har tre rom og et fellesareal med
flere kroker med forskjellige leketema. Dette gir oss mulighet til lek i små
lekegrupper, noe som skaper uforstyrret og rolig lek.
Leker og materiell byttes fra tid til annen med hensyn til både barnas interesser og
for å friske opp leken.
Ett rom er spesiell tilegnet til bevegelseslek. Barna som trenger å hvile kan få ro i et
av de andre rommene eller kan slappe av i sofaen.
I uteleken bruker vi hele barnehagens uteområde. Barna leker like mye i tilrettelagte
områder (sandkassa, dukkestua, lekeplassen med sine lekeapparater og ballbingen)
og med uteleker, som i skogen og med naturlige materialer.
Voksenrollen i uteleken er å følge med og hjelpe til hvis leken stopper, og passe på
barnas sikkerhet. Barna har full frihet til å bestemme type lek, samt å lage naturlige
lekegrupper, så lenge ingen barn utestenges fra leken.
Inne og utelek er fordelt på faste tidspunkter i løpet av dagen. Vi ser et stort utbytte i
balansen mellom de to typene lek.

På den måten skaper og følger vi rutiner, som vi ser på som veldig viktig for barnas
trygghet og trivsel. Slik kan barna ‘’planlegge’’ sin tid, forutse hva som kommer, og få
ro i kroppen når de trenger det.
Dette er også en mulighet for både rolige aktiviteter og aktiviteter med mye
bevegelse. Ut av vår erfaring og faglige kompetanse kan vi konkludere med at en
ubalanse mellom ute- og innelek, altså for lang tid i en av de to typene lek, kan
skape tretthet, uro, og frustrasjon hos barn.
Slik er leken fordelt på inne- og utelek:



Innelek fra åpningstid til lunsj.
Utelek fra etter lunsj til andremåltid/ stengetid (med hensyn til barnas behov
og været).

Lekegrupper er små grupper der barn, vanligvis samlet rundt en voksen, er i felles
lek/ aktivitet. Dette er den formen for lek vi som oftest har i vår barnehage. Når en
voksen etablerer en lek eller barna starter det selv, samt at en voksen følger tett med
i ett rolig og avskjermet område, blir det enklere for barna å forstå sammenhengen i
leken og følge et leketema.
Den voksne får god oversikt over leken og kan i ro observere samhandlingen mellom
barna, for deretter eventuelt å bidra støttende på en hensiktsmessig måte. Barn
velger sine lekevenner selv, eller voksne samler barn i forhold til et på forhånd
planlagt mål. Dette kan ha til hensikt å støtte de utvalgte barn i leken, og å skape
bedre relasjoner mellom barn eller et annet aktuelt mål.
4.5 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.





Vi blir kjent med naturens ressurser - planter og dyr som mat; grønne
planter som kilde til oksygen; hvorfor er vann så viktig?
Vi lærer å ta vare på naturen ved å rydde i naturen og vise respekt for
dyre- og planteliv.
Barna får større fysiske utfordringer.

4.6 Språk
‘’Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn
skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig
språkutvikling.’’ Rammeplanen 2017 s.23
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.
Personalet følger med og støtter barn som har utfordringer i sin språkutvikling.
Barnets språkutvikling kartlegges gjennom verktøyet TRAS og Alle Med.

TRAS er et observasjonsmateriale som
består av et skjema der åtte områder som er
av betydning for språkutvikling tenkes
observert. Områdene er samspill
kommunikasjon, oppmerksomhet,
språkforståelse, språklig bevissthet og
produksjon knyttet til lyd-, ord- og
setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et
visuelt bilde av barns språk- og
samspillsferdighet, oppgavene er
aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva
en kan forvente ut fra barnets alder.
Hensikten med å observere barns språk er
å se hvor langt de har kommet i
utviklingen, for så å møte barna der de er –
enten de har kommet langt eller kort. Målet
er at TRAS skal bidra til at barn som
strever med sin språktilegnelse skal få
adekvat hjelp på et tidlig stadium i
utviklingen.

ALLE MED er et observasjonsskjema som dekker
barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek,
sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og
sansemotorisk utvikling.
ALLE MED-skjemaet er enkelt å bruke og lett å forstå.
Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det
mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og
fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om
sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse.
Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av
førskolelærerne som selv arbeider, og har
erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er.

5. Barnehagens pedagogiske innhold

5.1 Omsorg
‘’Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati
og nestekjærlighet.’’ Rammeplanen 2017 s. 19.
I Kjerringøy barnehage ser vi hvert enkelt barn som et unikt individ. Omsorg betyr at
voksne skal tilnærme seg barn i samsvar med deres ulike behov. Voksne skal alltid
være tilgjengelige for barn, sensitive, vise empati og forutsigbarhet. Vi møter barn
med respekt, og vi viser tydelig at vi bryr oss om dem. Barna skal være bevisst på at
de har støtte i voksne, og at de kan søke trøst og hjelp når som helst de trenger det.
På den måten kan vi tilfredsstille både barnas fysiske og psykiske behov. Det er
viktig for oss at barna opplever voksne som trygge og tillitsfulle. Tillit er noe som vi
bygger opp fra barnets første barnehagedag, og som er en forutsetning for gode og
omsorgsfulle relasjoner mellom barn og voksne, noe som igjen utvikles videre til
relasjoner mellom barn og barn.

5.2 Danning
‘’Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden
og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske felleskap.’’ Rammeplanen 2017 s. 21.
Danning skjer i samspill med omgivelsene og sammen med andre, og er en
forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er en kontinuerlig
prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne
handlinger og væremåter.
Den handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger og skal sette barna i stand
til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere, stille spørsmål og yte
motstand.
For å fremme disse evner hos barn, skal vi jobbe med å bygge opp barnas
selvfølelse. Å gi barna god selvfølelse ligger i grunnen av danningsprosessen. For
oss betyr det at vi skal være voksne som er til stede, som skal vise respekt og
interesse for hva barna har å si, svare på og stille spørsmål, være en god
samtalepartner og veileder. Ikke minst skal vi utfordre barn med nye erfaringer og
støtte dem til å finne sine egne løsninger.

5.3 Læring
‘’I barnehagen skal barna oppleve stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst
til å leke, utforske, lære og mestre.’’ Rammeplanen 2017 s. 22.
Læring hos barn skjer i alle daglige situasjoner. Barna lærer i leken, ved matbordet,
gjennom påkledning, ute i naturen og nærmiljøet. De lærer om seg selv, om andre
mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring.
I Kjerringøy barnehage jobber vi med læring gjennom hele dagen. Vi er opptatt av at
barna lærer i alle situasjoner, og for oss er de uformelle læringssituasjoner like
viktige for barnas utvikling som de formelle.
Leken er den sentrale aktiviteten i barnehagen, og vi sørger for å skape nok tid til
god og kvalitetsfylt lek i løpet av hverdagen.
Ved å prioritere læring gjennom lek:







gir vi rom for fantasien der barna skaper sin egen verden, ved å sette seg selv
i forskjellige roller, lærer om å være noen andre, eller lærer mer om å være
akkurat den man er, og bevisstgjør forskjellen mellom fantasi og virkelighet.
lærer de å bygge opp relasjoner med andre barn og skaper vennskap. I lek og
samspill med andre legges grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter. Barna
erfarer hvordan man omgås andre mennesker, de lærer om samspill,
konfliktløsning og hvordan regulere egne følelser.
skapes opplevelser og erfaringer som styrker selvoppfattelsen og selvtilliten.
utvikles språk og motoriske ferdigheter.

Barnehagens fagområder ‘’gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for
barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en
gjennomgående del av barnehagens innhold.’’ Rammeplanen 2017 s. 47.
Barnehagens områder for læring er delt inn i syv fagområder. Disse syv
fagområdene ligner på de fagene som barna møter på skolen. Fagområdene vil
sjelden opptre isolert. Barnehagens arbeidsform er oftest tverrfaglig, slik at flere
fagområder møtes ofte samtidig i lek, i temaopplegg, i hverdagsaktivitetene i
barnehagen eller på tur utenfor barnehagen.
Vi arbeider med de ulike fagområder både i formelle (voksenledende, planlagte
aktiviteter) og uformelle læringssituasjoner (frilek, hverdagssituasjoner som måltider
og påkledning, omsorgssituasjoner). Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart
skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk
hensikt. Vi setter alle fagområdene i en sammenheng slik at de blir en del av vårt
daglige innhold.

Vi har utarbeidet progresjonsplan som beskriver hvordan vi jobber med hvert
fagområde.

Barnas medvirkning i læring: Ved at vi voksne følger opp barns nysgjerrighet og
undring, lar vi barna medvirke i sin egen læring. Når barn får muligheten til å
medvirke kan lysten til å tilegne seg ny kunnskap bli mye større. 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. Barnas ideer, forslag og tanker skal tas på alvor, og dette
skal gjenspeiles både i planlegging og i praksis.

5.4. Progresjonsplan

‘’Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve
fremgang. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av
pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og
ferdigheter.’’ Rammeplanen 2017, s. 44.
Progresjonsplan utarbeides for å sikre rammeplanens krav innenfor de syv
fagområdene og som hjelp i alderstilpasset opplæring. Den beskriver hvordan vi i
Kjerringøy barnehage jobber med de syv fagområder i forhold til alder. De yngste
barna skal ha et litt annerledes tilbud og opplevelser enn de eldste, alt etter
modning, alder, interesse og barnas egne ønsker.
Progresjonsplan skal benyttes som arbeidsredskap for de voksne. Å skrive en
konkret plan kan bli utfordrende siden vi vil ta barnas innspill og meninger som
utgangspunkt i arbeidet vårt, og siden barnehagehverdagen lever og er i stadig
endring. Derfor kan det skje at noen av våre mål ikke nås, men i stedet for kan det
dukke opp andre mål underveis. Likevel, så langt det lar seg gjøre, vil vi prøve å
realisere vår progresjonsplan, og evaluere den underveis.

‘’Barna skal utvide kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom
undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og
utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med
fagområdene.’’ Rammeplanen 2017 s. 47.

Fagområde

Alder 1-3

Alder 3-6

-Den daglige samtalen i
hverdagssituasjoner som måltid,
påkledning, bleieskift, turer etc.
- Samlingsstund, der vi bruker sanger,
Kommunikasjon, rim, regler, fortellinger og eventyr
språk og tekst
- 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

- 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

- 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

-Daglig uteaktivitet: Variert terreng og
aktivitet
- Grovmotoriske øvelser
- Finmotoriske 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, varme, kulde
- Kunne navn på ulike kroppsdeler
- Videreutvikle selvstendighet
- Etablere god selvoppfatning

- 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

- 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
- 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

Kunst, kultur og
kreativitet

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

Antall, rom og
form

Etikk, religion og
filosofi

Nærmiljø og
samfunn

- Holde barnehagen ren både ute og
inne
- Ta vare på utstyr og leker
- Erfare ulike værforhold gjennom å
være ute i all slags vær
- Bruke enkle eventyr og regler med
telling
- Kims lek, puslespill med farger og
geometriske figurer
- Kroppens plassering i rommet
- Dekke bord og delta i matlaging
- Duploklosser
- Barna er med og rydder etter lek:
sortering, klassifisering
- Måle høyder
- Undring i hverdagen
- Ta vare på hverandre og det vi
omgir oss med, både ute og inne
- Markere høytider
- Markere FN-dag

- Bli kjent i nærmiljøet
- Markere Samefolkets dag og 17. mai
- Brannøvelser

- Observere været og årstidene
- Påkledning etter vær
- Eksperimenter ute og inne
- 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
- 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
- Turer i nærmiljøet
- Brannøvelser
- Markere og lære om Samefolkets dag
og 17. mai
- Bli kjent med Våtmarkssenteret og
butikken
- Samarbeid med skolen: God
overgang barnehage – skole
- Trafikkopplæring

5.5. Digital praksis
Vi benytter Bee-bot for å gi barna en begynnende forståelse for retningsbestemt
språk, programmering, samarbeid, turtaking, kommunikasjon, problemløsning og
logisk tenkning. Vi benytter også iPad til å ta bilder med, og til å skanne QR-koder på
sangkort slik at vi får melodien på sangen.

6. Tilvenning
Når barnet får plass i Kjerringøy barnehage begynner vi å lage en oppstartsperm.
Den inneholder velkomstbrev og samtaleskjema for oppstart der foreldrene kan fylle
inn opplysninger om barnet som forberedelse til oppstartsamtalen.
Permen inneholder også barnehagens dagsrytme, praktisk informasjon, utstyrslister
for de forskjellige årstidene, beskrivelse av hvordan man endrer opplysninger i
Barnehageportalen, vedtekter for kommunale barnehager, retningslinjer for kosthold
og aktivitet, Trafikksikkerhetsplan for Kjerringøy barnehage, Plan for å sikre barn et
godt psykososialt miljø i barnehagen og Kjerringøy barnehages gjeldende årsplan.
Vi avtaler en oppstartsamtale med foreldrene der barnehagen får opplysninger om
barnet og blir kjent med barnets rutiner. Foreldrene får informasjon om barnehagens
rutiner og bruk av kommunikasjonsverktøyet MyKid.
MyKid er barnehagens digitale system for informasjonsformidling til foreldregruppen.
Her legges det ut måneds- og ukeplaner, dagsreferater, informasjon om kommende
aktiviteter, bilder og nyhetsbrev.
Vi benytter også dette systemet til å sende ut informasjon på SMS med påminnelser,
samt annen aktuell informasjon.
Vi legger inn bilder og video av barna etter tillatelse fra foreldre og foresatte som gis
barnehagen når barnet begynner i barnehagen.
Foreldrenes telefonnummer legges inn i systemet. Foreldrene mottar passord til
innlogging ved å taste inn sitt telefonnummer og klikke «send passord» under
Logg inn-knappen øverst på siden.
På MyKid legges informasjon om kommende aktiviteter til foreldrene ut på
kalenderen Oppslagstavla, dokumenter legges som nyhetsbrev, det kommuniseres
via SMS med foreldrene og personalet skriver dagsreferat. Vi kommuniserer i tillegg
på telefon og ved bringing og henting.
På oppstartsamtalen snakker vi om det foreldrene har fylt inn i samtaleskjemaet og
skriver det inn oppstartskjemaet som skal ligge i barnets mappe i barnehagen. Vi
fyller ut informasjonsskjema, samtykke og tillatelser. Dette oppbevares i låst
arkivskap.
Vi avtaler at foreldrene deltar på tilvenning i barnehagen i minst tre dager. Første
dag har foreldrene ansvar for sitt eget barn, og en ansatt følger tett på og blir kjent
med barnet og foreldrene. Når barnet legges for å sove, kan foreldrene dra fra
barnehagen. Vi ringer foreldrene når barnet våkner. Andre dag følger foreldrene med
i nærheten av barnet, og når barnet legges for å sove kan de forlate barnehagen og
bli oppringt når barnet våkner. Dette gjentas tredje dag. Dersom barnet trenger mer
tid til tilvenning enn tre dager, og foreldrene har mulighet, er det selvfølgelig rom for
det.

Siden vi er få ansatte, får barnet møte oss alle og bli vant til oss fra første dag.
Vi vektlegger å bli kjent med barnet og sørge for trygge og forutsigbare rutiner i
forhold til nærhet, omsorg, trøst, mat, bleieskift og søvn den første tiden. Vi gir
barnet positive og spennende opplevelser som gjør at det får lyst til å komme i
barnehagen.
Vi bruker trygghetssirkelen som veiledning i tilvenningen.

7. Overgang fra barnehage til skole
Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i
forbindelse med skolestart.

Rutinen innbefatter:









Førskolebarna og foreldrene får et informasjonshefte «Gode tips til
skolebegynnere» før påske.
Foreldrene til skolebegynnerne får et hefte med spørsmål som de kan
forberede til overgangssamtalen med barnehagen. Barnehagen arrangerer
overgangssamtale mellom barnehage og foreldre med tema skolestart. Denne
gjennomføres i første del av mai måned.
Når overgangssamtalene med foreldrene er gjennomført, avtaler barnehagen
overgangssamtaler med kontaktlærer på skolen. Barnehagen gir kontaktlærer
nødvendig informasjon om barna slik at overgangen skal bli best mulig for
dem.
Kontaktlærer sender invitasjon til turdag sammen med medelever på skolen.
På Kjerringøy skole går elevene i 1.- 3. (4.) trinn sammen og deler klasserom
og aktiviteter.
Dagen etter får skolebegynnerne komme på førskoledag på skolen der de får
gjøre seg kjent med medelever, lærer, klasserommet og skolebygningen. De
får overbrakt skolesekken av rektor.
Skolen arrangerer foreldremøte etter skolestart.

Gode og nyttige tips til deg
som er skolebegynner,
foreldre og foresatte.

8. Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak som det
satses spesielt på i barnehagen er gå-trening og refleksbruk.
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 ukeplanene 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.

9. 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 § 46. 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.

10. Dokumentasjon, evaluering og vurdering
‘’Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å
oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det
pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og
utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet
kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om
hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller
kravene i barnehageloven og rammeplanen.’’ Rammeplanen 2017, s. 39.
‘’Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens
planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er
å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.’’
Rammeplanen 2017, s. 38.
I Kjerringøy barnehage dokumenteres ukeplaner og månedsplaner/ periodeplaner.
Det beskrives detaljert om aktuelle temaer og hvordan vi jobber med disse. Planene
oppbevares i skriftlig form i permer, og evalueres på personalmøter.
Som en form for oppsummering og evaluering av dagen skriver vi dagsreferater før
barnehagedagen er omme. Dagsreferat er en beskrivelse av dagens aktiviteter,
både de formelle og uformelle (samling, lek, tur, måltid). Disse føres over i et eget
dokument med dagsreferater for hver måned.
For å synligjøre våre planer til foreldrene bruker vi barnehagens digitale system for
informasjonsformidling til foreldregruppen; MyKid. Her legges det ut måneds- og
ukeplaner, dagsreferater, informasjon om kommende aktiviteter, bilder og
nyhetsbrev.
Personalet i barnehagen evaluerer og vurderer fortløpende i hverdagen, på
personalmøter og på planleggingsdagene. Vi samler informasjon om barnas trivsel,
interesser, ønsker, meninger og utvikling, gjennom daglig tett oppfølging og
observasjon av barnegruppa og hvert enkelt barn. Denne informasjonen bruker vi til
å reflektere over vårt arbeid, for eventuell utredning av tiltaksplan og som
utgangspunkt for videre planlegging.
Nyttig informasjon om hvert barns trivsel får vi ved gjennomføring av barnesamtaler.
Dette omfatter barn over 3 år, og gjennomføres hver høst. Vi stiller et sett spørsmål
som hjelper barnet å beskrive sin opplevelse av barnehagen (forhold til andre barn
og voksne, medvirkning og aktiviteter). Dette gir oss nærmere innsikt i barnas trivsel
i barnehagen, og dette evalueres på personalmøter. Barnesamtaler gjennomføres i
forkant av foreldresamtaler, og de blir vurdert sammen med foreldre.
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.

11. 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.
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. (Jfr. 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. (Jfr. Lov om barnehager § 4).
Foreldrenes medvirkning og samarbeid med barnehagen:














Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for at barnet skal trives i
barnehagen.
Vi skal sammen med foreldrene skape en sosial læringsarena som
setter gode spor. Det innebærer at vi har respekt, anerkjennelse og
forståelse for hverandre, slik at vi sammen sikrer god kommunikasjon.
Det er også viktig for oss at foreldrene tar seg tid til en prat med oss
når de bringer og henter barnet sitt i barnehagen. Det beste
møtestedet for å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage er
bringe- og hentesituasjonen.
Det er viktig at foreldrene engasjerer seg i innholdet i barnehagen, og
at de kommer med ærlige tilbakemeldinger på et så tidlig tidspunkt som
mulig.
Samarbeidet med foreldrene er lettere når foreldrene holder seg
oppdatert.
I barnehagen må vi være flinke til å lytte til foreldrene og gi informasjon
de har behov for. I tillegg vil vi at foreldrene leser informasjon som
sendes ut. Samarbeidet fungerer best når begge parter holder seg
oppdatert.
Vi har foreldresamtaler vår og høst.
Vi har kontakt med foreldrerepresentantene og legger til rette for et
aktivt foreldreråd.

Vi sikrer også foreldrenes medvirkning ved å ta de med i arbeidet med årsplanen.
Dette gjør vi ved å sende en forespørsel til foreldrerepresentantene der vi spør om
foreldrene har innspill til ulike tema vi kan jobbe med gjennom året. Vi setter frist til
planleggingsdagene i august der vi reviderer årsplanen.
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) sier følgende:
«Foreldrene skal få informasjon fra barnehagen om aktuelle saker. Disse sakene
kan diskuteres i foreldrerådet og deretter tas til SU (Samarbeidsutvalget). Eksempler
på saker kan være behandling av spørsmål om foreldrebetaling utover maksprisen,
budsjett, regnskap, drift, arealutnyttelse, kvalitet i barnehagen, verdier,
brukerundersøkelser, bemanning, organisering av barnehagen, åpningstid,
sommerstengte barnehager, vikarbruk, psykososialt miljø og sikkerhet i barnehagen.
Foreldrene kan ha saker de vil ta opp med barnehagen. Det kan være vanskelig å
vite om en sak hører hjemme i foreldrerådet/ SU. En tommelfingerregel kan være:



Dersom saken bare gjelder ditt barn, kan du ta det opp med pedagogisk leder
eller styrer.
Dersom saken kan tenkes å gjelde flere barn/ foreldre eller er av mer
prinsipiell karakter, kan den tas opp i foreldrerådet/ SU».

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, på telefon og i
bringe- og hentesituasjonen.
I tillegg har barnehagen foreldresamtaler vår og høst, og to felles foreldremøter årlig.
Foreldremøtet på høsten er et informasjonsmøte, og på våren er det felles temamøte
for Kjerringøy oppvekstsenter.
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.

Samarbeidsutvalget 2021 – 2022:
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 2020-2022: (Valgt av og blant foreldrene på foreldremøte
17.09.2020).
Toril Johanne Staverløkk Henningsen
Annett Bergset

tlf. 464 25 380.
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. Personalets arbeidstid er da slutt, og barna må
da 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, månedsplaner, nyhetsbrev og meny.
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.

12. Helsefremmende barnehage
Kjerringøy barnehage er en helsefremmende barnehage. 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.
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.
Anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager får du lese ved å skanne
QR-koden nedenfor.

13. Praktisk informasjon

Åpningstider:
Daglig åpningstid
Julaften
Nyttårsaften
Onsdag før skjærtorsdag
Feriestengt

kl. 07.15 – 16.50
kl. 07.15 – 12.00
kl. 07.15 – 12.00
kl. 07.15 – 12.00
Uke 29 og 30

Planleggingsdager 2021 – 2022:
16. – 18. august 2021
19. november 2021
19. april 2022

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.
Samefolkets dag 6. februar: Vi lager bidos og gahkko.
Fastelavn: Vi lager fastelavnsris og baker fastelavnsboller.
Karneval i februar/ mars: Vi kler oss ut, danser og «slår katta ut av sekken».
Påske: Vi lager påskepynt og har påskeeggjakt.
Sommerfest: Avslutning med markering av førskolebarna som begynner på
skolen. Førskolebarna lager sjokoladekake og gulrotkake, og de pynter.

14. Barnegruppa
Høsten 2021 er det 10 barn i barnehagen. Fem barn er over 3 år og fem barn er
under 3 år. Det er 5 jenter og 5 gutter. Dette utgjør 15 ekvivalenter. Dette utgjør en
bemanning på 4,3 barn pr. årsverk. Den kommunale bemanningsnormen er 6,0 barn
pr. årsverk.

15. Personalet
Teamleder avd. barnehage
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Vikar
Tilkallingsvikar
Rektor Kjerringøy oppvekstsenter
Sekretær/ IKT-leder

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Marianne Olsen
Tajana Kragulj
Trine Larsen
Luca Mazza
Hege Haraldsvik
Eva Nohr
Øyvind Nohr Søderbom

