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Rammeplan for barnehagen
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barneha-
geloven og utarbeidet av kunnskapsdepartementet. Formålet med ramme-pla-
nen er å regulere barnehagens innhold på en slik måte at det blir et likeverdig 
tilbud i barnehagene uavhengig av hvor i landet de ligger. Alle barne- 
hager er godkjent i henhold til denne forskriften. Rammeplanen fastsetter at 
barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Den  
inneholder overordnede bestemmelser og føringer på innholdet i barnehagen. 
Blant disse er fagområdene barnehagene skal basere sitt pedagogiske tilbud 
på.  

Kommunikasjon, språk og tekst. 
Vi er tydelige rollemodeller i bruk av talespråk og kroppsspråk, oppmuntre til å lytte 
og samtale.
Vi bruker bøker, eventyr, fortelling, dramatisering, rim, regler, sanger og sangleker.

Kropp, bevegelse, mat og helse. 
Vi organiserer hverdagen med god balanse mellom ro, aktivitet og måltider.
Vi lager gode rutiner som lærer barna hygienevaner.
Vi legger til rette slik at barna får utfoldet seg allsidig ved fysisk aktivitet.

Kunst kultur og kreativitet.
Barnehagen motiverer barna til å uttrykke seg og gi dem muligheter til å finne sine 
egne uttrykksformer
Vi lar barna få tilgang på f eks bøker, bilder, instrumenter og formingsmateriell.
De voksne skal stimulere til fantasi, kreativitet og skaperglede.

Natur, miljø og teknologi. 
Vi bidrar til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og undre seg over naturens 
mangfold.
Vi lærer barna å verne om miljøet.
Vi benytter nærmiljøet for at barna skal iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter 
og planter.

Antall, rom og form. 
Vi lar barna oppleve glede ved å utforske og leke med tall, former og mønster.
Sammen med barna resonnerer og undrer vi oss om likheter, ulikheter, størrelser og 
antall.
Vi lar barna få tilgang på ulike typer spill, materiell, leker, klosser.

Etikk, religion og filosofi. 
Legger til rette for at barna får tid og rom til å undre seg sammen med en voksen 
omkring religiøse, filosofiske og etiske spørsmål.
Skaper et klima der barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 
som toleranse, ærlighet, rettferdighet og respekt.
Vi markerer kristne høytider.

Nærmiljø og samfunn
Vi gjør oss kjent i nærmiljøet. Barnehagen er en livsgledebarnehage og deltar på 
denne måten aktivt i samfunnet. Barna får være med på markering av samefolkets 
dag. FN dagen markeres i barnehagen hvert år i år samler vi inn til REDD BARNA. 
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August

September

Hvilket utstyr trenger barnet?

Barn i barnehagen lever et aktivt liv. De 
trenger klær til all slags vær og føre. I Bodø har 
vi veldig varierende vær og alle barn uansett 
alder trenger klær og utstyr som gjør det mulig 
for barnet å være med ut. Barna må også ha 
tilstrekkelig skiftetøy hvis de må skifte klær. 
Barna trenger: 
2 fulle skift med undertøy
2 sett med "inneklær"
ulltøysett/fleecesett etter årstid
regntøy
vindtett utetøy
varmt utetøy 
regntøy 
luer, votter og hals/buff etter årstid. 
Godt skotøy tilpasset årstid. 

Gjenbruk og arv av klær og utstyr vil gjøre det 
langt billigere å skaffe seg utstyr. Alt trenger 
ikke å være nytt. Det er også miljøvennlig å 
gjenbruke! 
Husk å MERKE alle klær!

16. - 18. august er barnehagen stengt 
for planleggingsdager. Første  
ordinære barnehagedag er torsdag 
19. august. 

Uke 38 (20. - 24.9.): 
Brannvernuka. 
En uke i september setter vi av til 
å snakke med barna om brannvern 
og sikkerhet. Vi bruker et opplegg 
som heter Brannbamsen Bjørnis se 
https://brannbamsen.no/
Og vi har brann-/evakueringsøvelse.

Tema: Jeg, familien min,  
samfunn og verden. 
I starten av et nytt barnehageår er det mye nytt for alle barna å 
forholde seg til. De skal bli kjent med nye mennesker, nye steder, 
nye rutiner og møter nye krav og forventninger. Dette gjelder 
for alle barna på høsten. 

Relasjoner, rutiner og trygghet er viktig i starten og med dette 
som en trygg base kan vi følge barna videre. Ut sammen med de 
andre barna i barnehagen, i nærmiljøet og samfunnet ellers. 

Tema for høsten starter med barnet og de nærmeste omgivelsene 
før vi begir oss ut i "verden". Her blir også internasjonale dager, 
solidaritet og kjennskap til andre land en naturlig del. 

Målet med høsten og oppstarten er å sikre at barna er trygge 
og trives i barnehagen, bidra til at de etablerer gode relasjoner 
til andre barn og til personalet. Med denne tryggheten som 
base skal vi ut i verden, lære om hverandre og få en begynnende 
forståelse av samfunnet omkring oss.

Foreldre og foresatte oppfordres til å holde kontaktinformas-
jon om sitt barn oppdatert på "Barnehageportalen". Innlogging 
skjer ved bruk av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 

Barnehageportalen: https://bodo.ist-asp.com
l Logg inn ved å klikke på: "Logg inn med ID-porten"
l Her kan du fylle inn og endre opplysningene om ditt barn

Barnehageportalen

Oktober
Internasjonal måned 

Skolens høstferie er i uke 41

FN - dagen markeres
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Tilvenning/tilknytning

I Engmark barnehage er vi opptatt av at alle barna skal få en god start. Derfor bruker 
vi mye tid på tilvenningen. 

Vi starter på våren hvor foreldrene blir invitert på en oppstartsamtale med peda-
gogisk leder. På oppstartsamtalen forteller pedagogisk leder litt om avdelingen 
og barnehagen, og hva som kan forventes under tilvenningsperioden. Foreldrene 
forteller om barnet. God kommunikasjon og et godt samarbeid med foreldrene er 
viktig. 

I løpet av sommeren er det også fint om dere kommer på besøk i barnehagen og leker 
litt. Da har barnet mulighet til å bli kjent med avdelingen og uteområdet før tilven-
ningen. 

Når det er tid for tilvenning, kommer barnet til barnehagen sammen med en eller 
begge foreldrene. Første dagen er et kort besøk på kanskje bare en time. Barnet får 
mulighet til å se seg om på avdelingen og hilse på personalet og de andre barna. 

Foreldrenes rolle i tilvenningen er å være støttende for barnets utforsking av sine nye 
omgivelser og å være barnets sikre havn når det blir usikkert og ønsker beskyttelse. 
Målet med tilvenningsperioden er å hjelpe barnet til å etablere en trygg tilknytning 
til de voksne som skal ha ansvaret for barnet i barnehagen. 

Pedagogisk leder og personalet på avdelingen avtaler fortløpende med foreldrene 
hvordan neste dag blir. 

Målet er at barnet skal være lengre tid i barnehagen for hver dag som går og etter ett 
par dager prøve seg litt uten foreldrene tilstede. Når det er tid for å gå i fra barnet, 
er det viktig at foreldre/foresatte sier klart og tydelig «hadet» og gjør avskjeden så 
kort som mulig. Om foreldrene sniker seg ut, vil barnet bli utrygt og tilvenningen ta 
lengre tid. 

Barnehagen ringer eller sender melding i løpet av dagen for å fortelle hvordan det 
går, og vi oppfordrer også de foresatte til å ringe/sende melding til oss. Vi oppfor-
drer foreldrene til å være tilgjengelige de første ukene/første måneden og gi barna så 
korte dager som mulig. Overgangsobjekter som smokk, koseklut, bamse ol er fint å 
ha under tilvenningen. 

I Engmark barnehage jobber vi etter en metode som kalles Circle of security, Tryg-
ghetssirkelen. Metoden går ut på å forstå barnets behov og skape trygge og gode 
relasjoner. Barnet søker trygghet hos foreldrene(trygg base), samtidig som det har en 
naturlig trang til og utforske omgivelsene(bevege seg bort fra den trygge basen). 

Vi ønsker at foreldrene går inn i rollen som den trygge basen og holder seg i ro under 
tilvenningen. Så kan barnet selv komme og gå som det vil. Når foreldre/foresatte er 
på samme sted, vil barnet hele tiden vite hvor de er og  slipper å lete. 
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Bodøs kommunale barnehager har følgende visjon:  

 

En god start gjør barnet 
trygt, glad og smart.  

 

 

 

 

 

Barnehagene i Bodø deler visjonen om en god start. Vi skal arbeide for 
at barna i barnehagen skal føle trygghet og glede. Vi skal også arbeide 
for at de skal oppleve læring og utvikling i barnehagen. Barnehagens 
pedagogiske plattform bygger på de kommunale barnehagens felles 
visjon. 
En god start
Når vi i barnehagen snakker om en god start tenker vi gjerne på tilvenningen. Opp-
startsamtaler, tilvenningsperioden med foreldrene hvor vi bruker metoden Tryg-
ghetssirkelen samt en rolig og rutinepreget høst bidrar til dette. Trygghet for forel-
drene gjør at oppstarten blir bedre for barna. Vår jobb er å sikre at de voksne stoler 
på at vi leverer et godt tilbud til barna. 

En god barnehagestart gir også grunnlag for veien videre. Et barn som er møtt i 
barnehagen med omsorg, anerkjennelse, respekt og ivaretakelse går ut i livet med en 
positiv ballast videre. 

Noen barn har vanskelige forhold i hjemmet av ulike årsaker. For disse barna spesielt 
er barnehagen et viktig supplement til hjemmet. En trygg hverdag i barnehagen er en 
av beskyttelsesfaktorene for barn i faresonen. 

Trygge barn
For at barn skal kunne leke og utvikle seg er det viktig at de føler seg trygg. Person-
alet kan bidra til at barna blir trygge ved å være tilsted, støtte og veilede. Barna må 
også føle at de blir sett og hørt og at de er viktig for personalet og de andre barna. 
Det er viktig at barna får bruke tid på å bli trygg og gjerne få lov til å knytte seg til én 
eller få personer av gangen. Gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid med 
foreldrene, blir foreldrene trygge. Når foreldrene er trygge, blir barna trygge.
 

Når barna opplever faste rutiner skaper det forutsigbarhet og de vet hva som skal 
skje. Dette er også en god måte å skape trygghet på. 

Har det vært en vanskelig morgen sender vi melding eller ringer foreldrene etter kort 
tid for å fortelle hvordan det går. 

Glade barn
Et godt miljø i barnehagen påvirker barnas trivsel. Humor, glede, tull og tøys er vik-
tig og personalet er gode rollemodeller. Når personalet har en god tone seg imellom, 
og stemningen er bra, vil det smitte over på barna. 

Barn har gode dager, dårlige dager og vanlige dager som oss voksne. Det kan være 
ting som skjer i hjemmet som det er viktig at vi får vite om. Foreldre bør være åpne 
om hva som skjer hjemme, for eksempel ved samlivsbrudd, dødsfall, en dårlig start 
på morgenen eller andre hendelser som påvirker barnet og familien. 

Smarte barn
Å være smart handler om både teoretisk kunnskap og sosial intelligens. I barneha-
gen handler det om å være i utvikling, lære av hverandre og klare å tilpasse seg. Barn 
tilegner seg kunnskaper og utvikler seg gjennom lek.  

De kommunale barnehagene bruker KidPlan som kommunikasjons-
plattform mellom barnehagen og hjemmet. Alle nye barn blir lagt inn 
i systemet sammen med kontaktinformasjon til de voksne. KidPlan 
er en applikasjon som kan lastes ned fra Apple app-store eller Google 
play. 

I appen kan foreldre/foresatte legge inn fravær 
med fraværsgrunn, melde om ferie og få meldinger 
og generell informasjon fra barnehagen.  

Vi bruker også epostadressen her for å sende ut 
fellesinformasjon til foreldregruppa. 

KidPlan
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Barnehagen startet høsten 2019 opp med aldersinndelte 
grupper en formiddag hver uke. Målet med gruppene er 
å bidra til et inkluderende miljø i barnehagen hvor barna 
kjenner hverandre og leker sammen uavhengig av hvilken 
avdeling de går på. 

Arbeidsmetodene er organiserte aktiviteter og frilek. 
Gruppene skjer samtidig  og de voksne er fordelt på grup-
pene i henhold til gruppens størrelse slik at vi ivaretar 
bemanningsnormen også når det er grupper. 

Fra høsten 2021 tar vi opp igjen denne delen av det peda-
gogiske tilbudet så framt smittevernhensyn tillater det. 

Smittevern
Som en følge av coronapandemien er 
smittevern blitt en enda viktigere del 
av hverdagen i barnehagen. Smittever-
net reguleres etter "trafikklysmodellen". 

Det er krav til håndhygiene og renhold i alle 
nivåene. På gult og rødt nivå påvirkes også det 
pedagogiske tilbudet. Det vil opplyses fortløpende 
hvilket smittevernnivå barnehagen er på og hvilke 
følger dette har for brukerne. 

Rammeplanen for barnehagen legger 
føringer for at barnehagene skal arbeide 
med tema som fremmer respekt for men-
neskeverd. 

Barnehagen skal bygge på varierte impulser, 
opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, 
nasjonale og internasjonale perspektiver. 

I oktober arbeider vi med med mangfold og in-
ternasjonal kunnskap. Barnehagen oppretter en 
innsamlingsaksjon til inntekt for Redd Barnas 
internasjonale arbeid. 

I denne perioden har vi også fokus på FNs 
barnekonvensjon og hvilke rettigheter barn har i 
de landene som har ratifisert konvensjonen. 

I Norge er barnekonvensjonen en del av norsk 
lov. 

Aldersinndelte grupper

Hver vår drar vi ut av barnehagen og driver barnehagen 
som utebarnehage i en ukes tid. Vi har lavvu, hengekøyer 
og turutstyr med oss. Barna leveres og hentes ute og vi er 
på turer eller utflukter med et greit tilgjengelig turområde 
på Tverlandet som utgangspunkt. 

Målet med denne uken er å gi barna opplevelsen det er 
å være ute på tur flere dager på rad. Et skifte i omgivelser 
kan føre til at barna leker med andre barn enn vanlig og 
etablerer nye vennskap. 

Lavvouker
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November
Pysjamasfest

19. november 
PLANLEGGINGSDAG.  
Barnhagen er stengt. 

Uteområdet vårt er stort og variert. I tillegg benytter vi oss 
ofte av de fine turområdene vi har i umiddelbar nærhet. Vi har 
Havgulheia (Haggelheia) rett bak Storenga som er en super 
akebakke om vinteren, og et passelig turmål for de yngste. Her 
har vi laget et referanseområde med gapahuk. Dette kaller vi 
Revehiet. Ellers er skog og fjære, butikker, Bo- og servicesen-
tret og lekeplasser innen rekkevidde. 

Vi har bygget opp et område med gapahuk og diverse 
lekeutstyr som vi kaller Elgen. Elgen er et populært turmål.

En tur er så mangt. Når vi går på tur i barnehagen er ikke det 
viktigste hvor vi går, men hva vi opplever. Målet med turen 
er forskjellig fra gang til gang og fra gruppe til gruppe. På tur 
følger vi barnas interesser og initiativ. Vi stopper opp ved det 
vi ser, snakker om det og utforsker det nærmere. 

De yngste barna får være mest i barnehagen og turene går 
til områder i umiddelbar nærhet. Etter hvert som barna blir 
eldre, bruker vi en stadig større del av nærmiljøet. 

Turer i og utenfor barnehagen

Desember
Julebord for barna. 

Nissefest. 

Luciamarkering på TBSS. 

Tema: Vinter, advent 
og jul. 

Vinteren gjør vanligvis sitt inntog i midten 
av oktober/starten av november i Bodø. 
Overgangen fra høst til vinter er like spen-
nende og innholdsrik som overgangen fra 
vinter til vår og sommer. Snø, bare grener, 
dyr som går i dvale og nye aktiviteter både 
ute og inne gjør denne årstiden både spen-
nende og annerledes. 

Mål: I denne perioden skal vi bli kjent med 
årstiden vinter. Vi skal bli kjent med noen 
tradisjoner i adventstiden og julen. Barne-
hagen skal være en rolig og hyggelig periode 
som en motvekt på "julestress". 

Bruke undring som virkemiddel for å tenke 
over det som skjer i naturen. Tilby forming-
saktiviteter i førjulstida og ha adventsstunder 
med jul og juletradisjoner som tema. 
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Øvet seg på å håndtere konflikter 

Utviklet kreativitet og fantasi 

Utviklet sine evner til å kommunisere 

Lært seg nye ord og uttrykk 

Lært seg nye ord og uttrykk 

Brukt hele seg 

Øvd på motoriske ferdigheter 

Tatt hensyn til andre 

Øvd på turtaking 

Øvd på å vise impulskontroll 

Ventet på tur 

Tatt initiativ og uttrykt egne ønsker 

Lyttet til andres forslag 

Hatt det gøy! 

Opplevd glede og mestring 

Utviklet selvfølelsen sin 

Brukt fantasien 

Opplevd empati 

Opplevd motgang og små tap 

Lært om regler og normer 

Vært en del av et fellesskap 

Brukt matematiske begreper 

Når barnet ditt sier:  

"I dag har jeg bare lekt"… 

DA HAR BARNET: 

Lek

Leken er barnets hovedaktivitet. Gjennom leken utforsker barna verden, hverandre og lærer om hvem de selv er. For å leke må barnet først finne noen å leke med. Så 
må man bli enig med de andre om  hva man skal leke, hvilke roller man har i leken og hva leken egentlig går ut på. Når leken så har kommet godt i gang, må barna sammen 
huske at det vi gjør nå er på liksom og hele tiden være åpen for å kunne justere roller, mål og midler for at leken skal fortsette. Dette krever innlevelse, fantasi, kommunikas-
jon og evne til å vente på tur. Barn som har vanskelig for å kommunisere har også vanskelig for å få innpass i lek. Vi ser også at barn bearbeider inntrykk gjennom leken. Slike 
inntrykk kommer fra opplevelser, hendelser og relasjoner de har ellers i livet. Slik gir livet næring til leken og barna lærer noe om livet ved å få tid til å leke. 
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Desember 2021

Samfunnet preges i stadig større grad av at julen og julebudskapet forsvinner. 
Julen og særlig adventstiden blir en kommersiell høytid hvor gaver og kjøpe-
press fyller både nyheter og hverdagen i hjemmene.  
 
Vi ønsker at markeringen i førjulsperioden skal være et hyggelig og rolig  
alternativ til den kommersielle julefeiringen vi ser omkring oss i samfunnet. 

I barnehagen skal barna få oppleve spenning, forventning og glede ved advent-
tiden. Barna skal få være med å bake, markere lucia, delta på nissefest og få 
utfolde seg med formingsaktiviteter. 

Barnehagen deltar også på adventssamling i  
Tverlandet kirke.

Advent i barnehagen

Åpningstider i julen
 
23. desember åpent som vanlig 
24. desember stenger barnehagen kl. 
12.00 hvis vi har åpent. 

27. - 30. desember: vanlig åpnings-
tid i samarbeid med foresatte

31. desember stenger barnehagen kl. 
12.00 hvis vi har åpent. 

Vanlig åpningstid fra og med 4. 
januar.  

Julekort fra 1921
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“Elgungan”  

Den eldste aldersgruppa i barnehagen har et eget opplegg som de får delta 
på. I år er gruppa på 26 barn. De fleste av disse barna begynner på skolen i 
lag. Smittevernhensyn må tas i forbindelse med felles opplevelser og det å bli 
kjent på tvers.  Vi tar det som det kommer i år.  

Vi lager regler sammen med barna om hvordan vi skal ha det i gruppa, 
hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal være mot hverandre, rekke opp 
hånda, vente på tur, osv. Vi har også trafikkopplæring og bruker her et opple-
gg som heter ”Naffen”. 
 
En del handler om å lære seg noen sangleker og regelleker. Her lærer barna seg 
å vente på tur, å følge regler i leken, å innordne seg etter de andre, og vinne 
/ tape. Vi øver også ulike kategorier: jentenavn, guttenavn, klær, mat, leker, 
møbler osv.
 
Mens en annen del handler om å øve på sosiale ferdigheter. 
Vi fokuserer også på at nå som de er eldst i barnehagen er det viktig at de 
passer på de små barna, hjelper dem f. eks i påkledning, rydding, trøster osv. 

Vi bruker «Truls og Trine», et opplegg som fremmer sosial kompetanse hos 
barn. Hensikten er å fremme barnas sosiale kompetanse og bidra til å skape et 
inkluderende og positivt miljø i barnehagen. 
 
Ved hjelp av dette materiellet kan vi gjøre det til noe spennende og morsomt, 
samtidig som det er bevisstgjørende for barna og hjelper til med å motvirke 
mobbing, utestengning og problematferd. 
 

“Musungan”  

Den yngste aldersgruppa i barnehagen har oftest nok med å bli kjente med 
å være sammen med andre barn og voksne de ikke kjenner fra før. Her har vi 
stort fokus på nærhet, trygghet og omsorgsfunksjoner. 

“Revungan”  
Etter de første to årene har barnet lært flere grunnleggende ferdigheter. 
Språket begynner å utvikles og de leker mer og mer sosial lek. Den sosiale 
kompetansen og evnen til å ta vare på andre utvikles. Revungan får større 
ansvar for seg selv og må gradvis mestre mer av hverdagen på egen hånd. 

“Ørnungan”  
De nest eldste barna har egne turer og aktiviteter. Blant annet tar vi 
"ørunungan" med oss på ballettforestilling når Pias ballettstudio har sin store 
forestilling om våren. Det er tradisjon i barnehagen at foreldrene til denne 
barnegruppen arrangerer 17. mai - markering i barnehagen. Inntektene fra 
dette arrangementet går uavkortet til avslutningstur for barna når de blir 
"Elgunger" til neste år. 

"Ekornungan"
De nest yngste i barnehagen får litt større utfordringer. Flere skal etter hvert 
bytte avdeling og de gjør seg bedre kjent med hele barnehagen. De er med på 
lengre turer og får utforske områdene omkring barnehagen. 

Progresjon i barnehagetilbudet
Barna i barnehagen skal ha et tilbud tilpasset det enkelte barnets 
alder og modenhet. De skal få ansvar som de kan mestre og  
opplevelser som er utviklende. For å synliggjøre dette har vi valgt 
å lage navn på alderstrinnene i barnehagen etter alder.
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januar

februar

mars

Kosthold
Barnehagen skal bidra til at barna kan tilegne seg 
gode vaner, holdninger og kunnskaper når det 
gjelder kosthold og helse.  

Barnehagen tilbyr smøremåltider 4 dager i uka, 
i tillegg til et lett ettermiddagsmåltid hver dag. 
Barna har med matpakke til turdagene, av prak-
tiske årsaker. 

Det serveres ”tradisjonell” hverdagskost ved 
måltidene.  

Barnehagen skal følge helsedirektoratets  
retningslinjer for måltider og kosthold. Vi 
vektlegger et sunt og variert kosthold og derfor 
ønsker vi ikke at foreldre tar med kake, is o.l. til 
fødselsdagene. 

Uke 4: Solfest
En av dagene i uke 4 har vi solfest, vi 
gir beskjed dagen i forveien. 

Eventyr og fortellinger.

Eventyrfest

Vinterferie uke 9

Felles aktivitetsdag uke 10

Samefolkets dag
Søndag 6. februar, det blir marker-
ing i barnehagen i forbindelse med 
denne dagen. 

Bamsefest

Tema: Eventyr og fortelling

På våren skal vi fokusere på eventyr og fortellinger. Vi møter 
våren med spennende historier og fabler fra nært og fjernt. I 
denne perioden skal vi ha solfest og eventyrfest. 

Arbeidsformene skal være lesing, fortelling og dramatisering. 

Målet med temaet er å stimulere barns kreativitetet, fantasi og 
fortellerevne og å ha det morsomt. 

Det vil være litt forskjell avdelingene mellom hvordan de 
arbeider med temaet og hvilke aktiviteter dette genererer. 
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Alle barn, uansett alder, modenhet og 
funksjonsnivå har rett til å medvirke i sin 
barnehagehverdag. Personalet er pliktig til 
å legge til rette slik at alle barna får delta 
aktivt i planlegging og vurdering av barne-
hagehverdagen. 
Personalet må være lydhør for barnas ulike 
måter og uttrykke seg på. Det være seg 
verbalt, kroppsspråk, blikk og andre 
følelsesmessige uttrykk. Vi må også være 
oppmerksom for de barna som ikke roper 
høyest.  

Medvirkningen skal tilpasses barnets alder, 
modenhet, individuelle forutsetninger og 
behov. Barna skal få erfare at personalet tar 
deres meninger på alvor og gir dem rom til å 
uttrykke seg ut fra egne premisser. 
Samtidig er det viktig at personalet ikke 
overlater barna et ansvar de ikke er moden 
nok til å ta.    

I Engmark barnehage har vi også fokus på 
at barna skal «klar det sjøl». Vi oppfordrer 
barna til å være mest mulig selvhjulpne. Om 
de trenger noe, så kan de hente det selv, 
hjelpe til under måltidene med å hente mat 
på kjøkkenet, smøre maten sin selv, finne 
frem klær og sko når vi skal ut osv.
Denne typen medvirkning bidrar til 
bevisstgjøring rundt seg selv, gir mestrings-
følelse og motorisk-, språklig og psykisk ut-
vikling. Barnas sosiale kompetanse utvikles, 
i tillegg til at barnas selvbilde styrkes. 

Barns medvirkning
Bursdagsbarnet blir satt ekstra 
i fokus denne dagen og vi 
heiser flagget for dem.  

Bursdagsbarnet får krone 
og kappe på seg i samlings-
stunden og vi synger bursdags-
sang. 

I forbindelse med bursdager 
er det ofte at noen vil levere ut 
invitasjoner til barna. 

Dette vil vi at skjer privat og 
ikke i barnehagen for å unngå 
at noen barn føler seg holdt 
utenfor.  

Bursdag Overganger
Både det å begynne i barnehage og på skole/SFO kan oppleves som store om-
veltninger for barn. Barna skal oppleve overgangene på en god måte og møte det 
nye med trygghet, nysgjerrighet og tro på egne evner. Godt samarbeid mellom 
foreldre, barnehage og skole bidrar til å gjøre dette arbeidet lettere.

Overgang fra hjem til barnehage
I tilvenningsperioden skal barnehagen tilpasse rutiner og organisere tid og 
rom slik at barnet skal bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 
og de andre barna. Personalet skal gi tett oppfølging slik at barna kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Foreldre inviteres til oppstart-
samtale i juni. Barn og foreldre er velkommen på besøk i løpet av sommeren.

Overgang mellom avdelinger
Overgang mellom avdelinger skjer helst i f b m nytt barnehageår, når avdelinger 
slås sammen i ferieperioden. Barn som skal skifte avdeling, kan nå gå over til sin 
nye avdeling og barnets eiendeler blir flyttet over. Barnet blir kjent med nytt 
personal og overføringssamtale mellom pedagogiske ledere avholdes.

Overgang mellom barnehager
Barnehagene i Bodø har felles rutiner for overføring mellom barnehagene. I 
samråd med foreldrene sørger vi for at den nye barnehagen får vite litt om barna 
før de starter. 

Overgang fra barnehage til skole/SFO
Barnehagen har følgende rutiner for samarbeid med skolen i forbindelse med 
skolestart: 
l Samtale pedagogisk leder - foreldre med tema skolestart. Bodø kommune har 
utarbeidet et skjema som fylles ut.  Barnet er tilstede deler av samtalen. 
l I samråd med foreldrene har vi en samtale med skolen angående overgangen. 
l Tverlandet skole kommer på besøk i Elgungegruppa. 
l Skolen inviterer til førskoledag i mai.
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april

mai

juni

Åpningstider i Påsken
Onsdag 13. april stenger vi 12.00
Torsdag 14. april: Stengt
Fredag 18. april: Stengt
Mandag 18. april: Stengt

Uke 14 Påskefrokost.
Foreldre og søsken inviteres til å 
spise frokost i barnehagen. Med 
forbehold om smittevernsituas-
jonen. 
Tirsdag: Nyenga og Lilleenga
Onsdag: Storenga

19.4. Planleggingsdag,  
Barnehagen er STENGT

Miljøvern, Ruskenaksjon og søp-
pelsanking. 

Avslutning for "Elgungene".
Hvert år lager vi en markering for 
barna som skal begynne på skolen. 
Mer informasjon kommer ut fra de 
som har ansvar for gruppa. 

Tema: Kroppen min
Vi jobber med følelser, gode og dårlige hemmeligheter og 
hvilke grenser som gjelder for ens egen kropp. Målet med 
denne perioden er at barna skal bli trygge på sin egen kropp, 
forsterke en positiv oppfatning av seg selv og å bli kjent med 
egne følelser. De skal vite hva som er gode og dårlige hem-
meligheter og ha et språk for å kunne fortelle om det hvis de 
opplever noe som er ugreit. 

Tema: Miljøvern
På våren endrer naturen seg igjen. Vi følger årstidene og ser 
på det som spirer og gror. Hvordan kan vi bidra til å ta vare på 
naturen og mijøet vårt? 

Vi lærer om grunnleggende forutsetninger for bærekraft og om 
hvorfor vi skal ta vare på miljøet. 

Vi bruker Ugla og naturvaktene. har ryddedager og søp-
pelsanking samt en fellesmarkering hvor vi har miljøvern og 
naturvaktene som innhold. 
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Åpningstider 

Hverdager kl. 7.00 til kl. 16.30. Julaften, nyttårsaften og dagen 
før skjærtorsdag, stenger barnehagen kl. 12.00. 

Planleggingsdager
Barnehagen er stengt følgende dager dette barnehageåret: 

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

Trafikksikker barnehage
Engmark barnehage er godkjent som trafikksik-
ker barnehage. Vi jobber kontinuerlig med dette. 
I samarbeid med foreldrene ønsker vi å utvikle 
barnas evne til å ferdes i trafikken på en trygg og 
fornuftig måte. 
Barnehagen oppfordrer alle brukere og besøkende 
til barnehagen om å være gode rollemodeller. Vær 
spesielt oppmerksom på ferdsel på barnehagens 
parkeringsplass, forskriftsmessig sikring av barn i bil, bruk av syk-
kelhjelm og refleks. 
Tomgangskjøring på parkeringplassen er forbudt!

Før ferien har vi en avslutningsfest 
bare for Elgungene på ettermid-
dagstid i barnehagen. 

I uke 26 - 32 avvikles det ferie i 
barnehagen. I forkant av somme-
ren sendes det ut en henvendelse 
til foreldrene med tilbakemelding 
slik at vi kan få oversikt over når 
barna har ferie. Oversikten danner 
utgangspunkt for vaktplaner og 
inntak av vikarer for ferien. 

I løpet av sommerferieperioden 
leies det inn vikarer for å dekke 
opp for feriefraværet i den grad 

Sommerbarnehage
Sommer! Herlige dager fylt av utelek, varme og vannspredere? Eller 
10 grader, tåke/regn og overskyet? Uavhengig av været skal som-
meren i barnehagen være morsom og hyggelig. Samtidig som vi må 
avvikle ferie. 

det er nødvendig. Vi forsøker så 
godt vi kan å bruke vikarer som er 
kjente for barna og bruke de samme 
menneskene over tid slik at de blir 
kjente med oss, barna og etterhvert 
foreldrene. 

I deler av sommeren slår avdelin-
gene seg sammen og driver i samar-
beid med hverandre. Det kan være 
to og to avdelinger eller flere. Dette 
avgjøres blant annet av hvor mange 
barn som er på avdelingene. Infor-
masjon om dette sendes ut i forkant. 



Personalets representanter: 
Heidi Hansen
Anniken Westmann
Merete Berg
Trine Guldahl

vara:
Linda Nyhamn
Anne Marie Kristoffersen

Foreldrenes representanter
Bertine E. Bygdevoll (Hestehoven/Blåklokka)
vara: Marte Gifstad Stendel
Per-Stian Ekroll (Prestekragen/Tiriltunga)
vara: Andreas Kopland Berger
Karina Knutzen (Skogstjerna/Smørblomsten)
Vara: Victoria Hafsmo
Linn Haugrud (Rødkløveren/Hvitveisen)
Vara: Johannes Ovesen Lindberg

Sekretær for utvalget er styrer. Styrer har møteplikt 
og uttalerett men ikke stemmerett. 

KONTAKTINFO
Styrer 
Erlend Nilssen,   992 24 791
erlend.nilssen@bodo.kommune.no

Pedagogisk konsulent
Ingri Høyer,   905 80 983
ingri.hoyer@bodo.kommune.no

Storenga  
Smørblomsten   479 07 004
Skogstjerna   479 04 928
Hvitveisen  479 04 326
Rødkløveren  479 04 271

Lilleenga  
Hestehoven  480 05 326
Blåklokka  479 07 183

Nyenga 
Prestekragen  911 96 520
Tiriltunga  911 95 689

Samarbeidsutvalg (SU)
SU, skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består 
av 4 foreldre / foresatte (pluss vara) og 4 ansatte i 
barnehagen (pluss vara), 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 barneha-
ger § 4). 
Foreldrerepresentantene er talspersoner for alle 
foreldrene i barnehagen. Personalrepresentantene er 
talspersoner for hele personalgruppa.

Engmark barnehage – en Livsgledebarnehage.
Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er re-
ligiøst og politisk uavhengig og arbeider for at alle eldre skal 
ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser 
skal den enkeltes sosiale, åndelige og kulturelle behov stimul-
eres; gi de eldre en helsefremmende effekt. Livsglede for Eldre 
er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

Engmark barnehage har over mange år, jevnlig besøkt de eldre 
som bor på Tverlandet bo- og servisesenter/TBSS. I samarbeid 
med TBSS er vi en livsgledebarnehage, og skal besøke dem 
på Mølla kafe annenhver uke. Våre storavdelinger bidrar hver 
sin gang med sang og bevegelse på "månedens sang". Noen av 
barnehagebarna treffer sine besteforeldre der – gjerne som 
gjester og oldeforeldre som beboere. Spennende og gode 
møter. Slik er barna med på å gi de eldre en god og innholdsrik 
alderdom.

De eldre og de som arbeider der, setter stor pris på våre besøk. 
Dette er gjensidig og for barnehagen er det også en fin måte å 
få bidra i nærmiljøet på og vise  
samfunnsengasjement.

Høsten 2021 besøker vi bo- og servicesenteret to ganger i 
måneden fram til jul. 


