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Forord 

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 nødvendig i forhold til barnegruppe, personale, organisering og innhold i planen. 

• Årsplanen er et dokument som skal beskrive barnehagen sitt innhold og målsettinger 

• Det skal være et arbeidsdokument for personalet i barnehagen til å styre virksomheten i den retningen som er bestemt 

• Planen er ett utgangspunkt for foreldrene til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

• Den er grunnlaget for den kommunale/fylkeskommunale tilsynet med barnehagen 

• Den skal være informasjon til eier, samarbeidsparter og andre interesserte 

• Årsplanen skal godkjennes og fastsettes i Skolemiljøutvalget hver høst 

 

Årsplanen er fastsatt og godkjent av Skolemiljøutvalget ved Skaug oppvekstsenter 25.10.21. 

Barnehageloven  

§ 1. Formål (01.08.10) 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 
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Verdigrunnlag 
Ved Skaug oppvekstsenter vil vi arbeide for et godt samspill med barna, mellom voksne og barn og mellom de voksne i barnehagen. Vi vil gi barna gode 
opplevelser gjennom lek og mestring. Vi legger opp til at det gis tid og rom for fri og tilrettelagt lek i barnehagehverdagen. Det er derfor viktig med trygge 
voksne som tilpasser seg og deltar i leken på barns premisser. Lek er positivt i forhold til samspill og samhørighet. I alle barnegrupper vil det være store 
individuelle forskjeller hos barna og de voksne i barnehagen må sørge for at alle blir inkludert og får være med i leken. I vår barnehage legger vi vekt på at 
barna skal få utfolde seg kreativt og få bruke sin fantasi aktivt. Barn lærer av hverandre gjennom lek og leken er en viktig kilde til vennskap og gode 
relasjoner. Vi mener også at leken er tillitsskapende mellom både voksne og barn i barnehagen. 

Omsorg og kjærlighet er en av de viktigste verdiene vi bygger på ved vårt oppvekstsenter. Alle barn skal føle seg sett og hørt, og alltid kunne finne et trygt 

fang å sitte på eller ei hand å holde i, og høre gode og varmende ord.   

Glede og humor er smittsomt. Vi ønsker å møte barna med godt humør som gir videre grobunn for godt samspill, lek og moro. 

Danning er ei helhetlig påvirkning fra samfunnet gjennom hele livet – veien fram til «det gode mennesket». Alle inntrykk fra omgivelsene omdannes i deg – 

blir gjort til ditt – og du blir den du er. Oppdragelse er en del av danningsprosessen, men i motsetning til oppdragelse skal barnet være mere deltakende i 

egen oppvekst, være medspiller og ha medvirkning. Vi må gi barna opplevelser slik at de i samspill med andre får danne egne erfaringer ut fra opplevelsene. 

Danning går begge veier, de voksne må lytte til barna og være på deres nivå – ikke bare «fylle på». 

Barnehagen er en arena der barnet står i fokus. Barnet skal føle trygghet og trivsel i barnehagen, skape relasjoner og danne vennskap. Vi må derfor arbeide 

bevisst og over tid med følelser og evne til å kunne uttrykke seg verbalt. Barn er født nysgjerrig og med utforskertrang. Vi ønsker å styrke denne, utforske 

sammen med barna og finne svar på spørsmål vi lurer på. Mestringsfølelsen er viktig for barn. Positiv oppmerksomhet rundt barnet og det som barnet er 

interessert i, er viktig. Filosofering over ulike aspekter kommer spontant, og vi voksne i barnehagen skal bidra til videre fundering.  

 

 

 

 

 



5 
 

Ved Skaug oppvekstsenter har vi to avdelinger i barnehagen, avdelingen for de minste barna er Skaugtua og avdelingen for de største barna er Steigtind.  

Skaugtua: 

Mathilde 30.01.21 

 
 
 
 
 

Theodor10.06.20 Jan 11.02.20 Oline 29.07.19 Ingeborg  

19.07.19 

 

Sigrid 23.03.19 
    

 

 

Ansatte: 

Therese Jakobsen 
Assistent 

100 % 

John Egil Jenssen 
Assistent 

100 % 

Anniken Sæthre 
Pedagogisk leder 

100%  

Cathrine Johansen 
Pedagogisk leder 

100% 

Frid Lie 
Rektor/Styrer 

 25 % 
 

Toril Mulstrand 
Assistent 

100% 

Hilde Lind 
Assistent 

100% 
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Steigtind:  

 
 
 

 

Bendik 
Marino12.12.18 

 

Olai 23.10.2018 

 

Birk 01.10.2018 

 

Frida 15.09.2018

 

Håkon S 
29.06.2018 

 

Augusta 02.04.18

 

Mina 02.02.2018 

 

William 05.10.17 

 

Håkon H14.09.17 

 

Brage 04.09.17

 

Erik 04.07.2017 

 

Amund 
31.05.2017 

 

Iver Magnus 

28.09.16 

Matheo 04.02.16 

 

Albert 27.09.16 

 

Aksel 16.09.16 

 

Sofie 21.07.16

 

Iver 02.05.16 

 

Bjørn 02.05.16

 

Emilie 13.03.16
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Hverdagen i barnehagen 

Dagsrytmen er en plan over dagen som gjentar seg. Det er viktig for barn at det finners en rytme i barnehagehverdagen, dette fordi barns oppfattelse av tid 

er vag. En slik rytme kan være med på å gi barna et tidsperspektiv og struktur på dagen. Dette er dagsrytmen i hovedtrekk, men vi gir også rom for innspill 

og spontanitet. 

06.55  
 

Barnehagen åpner. Barna har med egen matpakke. 
 Vi har en koselig og rolig frokost sammen.                                                                                                                                                       

Mål: Skape et sosialt fellesskap med en hyggelig atmosfære. 
Lære alminnelig bordskikk.  

08.30  Frokosten avsluttes  

09.00  Frilek ute eller inne 
 

 

Mål: Barna får mulighet til å knytte relasjoner med andre 
barn. De får utviklet sin fantasi og nysgjerrighet i ulike former 
for lek og på egne premisser. 

09.30 
10.20 
10.30 

Ulike planlagte aktiviteter starter 
 

Samlingsstund for Steigtind 

Mål: I samlingsstunden får barna kjenne på samhold og 
fellesskap i gruppen gjennom lek, formingsaktiviteter, 
turglede. Se ellers; De syv fagfelt. 

10.30 
 

11.00 

 Lunch 
Barna får mat i barnehagen. Vi dekker på bordet og spiser sammen. 

 

Mål: Måltidene er også en viktig del av språk og 
begrepsutviklingen hos barna.  
Mål: Spise god og sunn mat, smøre på maten selv, bli 
selvstendig, gode samtaler rundt matbordet, bordskikk 

11.30                   Barna går ut, og det er sovetid for de minste 
 

 Mål: I utetid blir barna kjent på tvers av avdelingene. De får 
utviklet seg motorisk ved å bruke kroppen; allsidig lek og ulike 
aktiviteter. 

13.30 
14.00 

 «Andremåltid»  
Et lettere måltid bestående av frukt, knekkebrød, litt havregryn e.l. 

Mål: Et lite pusterom i leken slik at magen får et mellommåltid 
før det er middag. 

14.30 Frilek 
 

Mål: Voksne skal legge til rette for spennende lek. Det må gis 
tid og rom for dette. 

16.30  Barnehagen stenger  

Mandag Tirsdag Onsdag 
 

Torsdag Fredag 

Møtedag for avdelingene  Turdag Aktiviteter på tvers av 
avdelingene  
 

Åpen aktivitet ut fra 
barnegrupper og vær 

Kosemat 
Fri lek og lek i grupper. 
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Læring 

Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og 

gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehagelovens § 2, Barnehagens innhold). 

I barnehagens rammeplan er det 7 fagområder barna skal bli kjent med, og hvert område dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre alene. 

Ofte vil det være at de representeres samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.  For hvert fagområde er det 

formulert et mål for arbeidet for å fremme barnas opplevelser og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelse 

og læring er satt opp som prosessmål. Det er selve læringsmålet og arbeidsmetodene barna skal bli kjent med.  

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetninger og øvrige forutsetninger.  
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7 fagområder: 

Kommunikasjon, 

språk og 

tekst 

Natur, miljø og 

teknolgi 
Etikk, religion 

og filosofi 
Kropp, 

bevegelse, mat og 

helse 

Antall, rom og 

form 
Kunst, kultur og 

kreativitet 
Nærmiljø og samfunn 

Som del av denne 

utviklingen vil det 

blant annet bli lest 

bøker, 

fortellinger, rim, 

regler og sanger.  

Vi vil aktivt legge 

til rett for 
språkstimulering 

og begreper 

gjennom planlagte 

og spontane 

aktiviteter for 

eksempel gjennom 

farge som tema.    

Barn som er 

tospråklige vil få 

anerkjennelse også 

for sitt andrespråk. 

Vi vil oppleve 

naturen ved å 

være ute og 

oppleve vær eller 

samtale om vær. 

Vi skal legge til 

rette for god ute 

lek, og 

opplevelsesrike 

turer.  Sammen 

med barna vil vi 

utforske naturen, 

å bli 

oppmerksomme 

på mangfoldet av 

dyr og insekter. 

Med undring vil vi 

se og sanse 

floraen; frukt, 

bær, planter, 

skjell og steiner 

m.m. 

Barnehagen vil 

legge god etikk og 

empati til grunn for 

den sosialisering 

som skjer 

barnehagemiljøet.  

Vi vil sammen 

undre oss over små 

ting og store ting i 

livet. I tråd med 

rammeplanen vil vi 

markere høytider 

som bl.a. jul og 

påske, og sammen 

med resten av 

oppvektsenteret 

overvære 

julegudstjeneste i 

gymsalen. I år som i 

fjor vil vi sammen 

markere FN- dagen, 

vi vil spise 

påskefrokost, og 

samles til 

avslutning med 

grilling til 

sommeren igjen.    

Vi vil skape 

bevissthet om 

egen kropp, sunn 

mat, tilby barna å 

smake på ulik 

mat.  Lære om 

god hygiene og 

bordskikk.            

I barnehagen vil 

barna kunne 

utfolde seg fysisk 

gjennom bl.a. lek, 

turer, 

badeaktiviteter, 

gymsalaktivitet. 

Og vi vil legge til 

rette for 

motoriske 

aktiviteter, fra 

sykling til perling 

Personalet ønsker å 

styrke og utvikle det 

nysgjerrige barnet. 

Ved å ta frem 

pedagogiske leker, 

bl.a. byggemagneter 

/duplo / puslespill vil 

vi kunne stimulere 

barnet til å lage 

matematiske 

mønstre og se 

matematiske 

sammenhenger og 

sortere.  

En naturlig del av 

barnehagehverdagen 

består i å se, samtale, 

lese og synge om tall 

og telling.  Blant 

annet teller vi til tre 

(samtidig som vi 

viser med fingrene) 

for å begynne 

matsangen samtidig.        

Gjennom spontane og 

planlagte aktiviteter som 

forming, tegning, 

maling, musikk 

dramatisering, og dans, 

vil barna oppleve kunst 

og kultur som en del av 

barnehagehverdagen og 

barnehagemiljøet. Vi vil 

hente mange av impulsene 

for dette arbeidet i årets 

tema; farger.  

Barna vil også få være 

med på kulturelle innslag 

som rikskonserter og bl.a. 

ballettforestilling.   

 

Barna skal bli kjent 

med sin egen 

barnehage- ute, 

inne,og nærmiljøet 

rundt. De vil også lære 

å ta avgjørelser i 

hverdagen ved å bruke 

litteratur og media vil 

vi utvide barnas 

erfaringer og læring. 

Barna skal få 

kjennskap til 

menneskerettighetene, 

spesielt 

barnekonvensjonen. 

Vi vil også utvide 

barnas forståelse for 

kulturelle likheter og 

forskjeller.  
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Lek 

Rammeplanen for barnehagen (2017) er et av de viktigste arbeidsdokumenter barnehager og personalet har å rette seg etter. Lek har en sentral plass i 

Rammeplanen under punkt 3:  

«Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek.» 

I barnehagen legger vi opp til at det skal gis tid og rom for fri og tilrettelagt lek i barnehagehverdagen. Det er derfor viktig med trygge voksne som tilpasser 

seg og deltar i leken på barnas premisser. Lek er positivt i forhold til samspill og samhørighet. I alle barnegrupper vil det alltid være store individuelle 

forskjeller hos barna; de voksne i barnehagen skal også tilrettelegge for de barna som er reserverte i forhold til leken, og sørge for at disse blir inkludert. I 

vår barnehage legger vi vekt på at barna skal få utfolde seg kreativt og få bruke sin fantasi aktivt. Barn lærer av og om hverandre gjennom lek, og leken en 

viktig kilde til vennskap og gode relasjoner. Vi mener også at leken er tillitsskapende mellom både voksne og barn i barnehagen.  

Leken har en særskilt viktig betydning for barn fordi de bruker leken til å utvikle seg.  Det finnes mange lekeformer, og hver lekeform har noe dannende og 

lærende ved seg. Vi mener lek er læring for livet og derfor vil vi belyse noen av disse lekeformene.  De minste har en egen form for lek: tumblelek, der det 

kan virke som at de bare springer sammen, og gjerne etterligner hverandre. For barn uten eller med lite språk kan dette være en form å kommunisere på og 

skape samhold i barnegruppen. I øvelselek kan barn blant annet ”feie” gulvet slik de ser at voksne gjør. For barna ligger gleden i å mestre noe en voksen gjør. 

Fysisk lek der barna løper rundt, de klatrer på noe, de sklir eller aker, er med på å fremme motorikken og vil også føre til samhørighet. Rollelek er en form for 

lek som gjerne litt eldre barn leker, der barn trer inn i en rolle og later som. Rolleleken er spesielt viktig fordi barn faktisk prøver ut det de ser i samfunnet. 

De kan se ulike sider ved å være ”noen andre” og på denne måten lære seg å se ting fra ulike synsvinkler, også få innsikt i sin egen identitet. Dette bidrar til å 

øke barnas forståelse for hvordan andre har det, og de kan lettere sette seg inn i hvordan andre tenker og føler. Barn vil også i rollelek kunne dra inn ting de 

har fra sitt virkelige liv, og derved kan de bearbeide episoder på en ufarlig måte. En annen betydningsfull lekeform er konstruksjonslek.  Når barna 

konstruerer /bygger med noe, eksempelvis lego, klosser, sand i sandkassen, plastelinafigur.  I konstruksjonslek eksperimenterer barn, de utforsker 

masse/form/materiale, og bak dette ligger det mye problemløsning av matematiske art, og utvikling av sanser og finmotoriske ferdigheter.   



11 
 

Også regler og sangleker kan være med på bygge opp barns matematiske ferdigheter, som for eksempel tallrekken. Det er også med på å utvikle språk og 

begrepsforståelse. 

Positive egenskaper som lek fører til: 

• Fremmer motoriske ferdigheter 

• Skjerper sansene/persepsjon 

• Fremmer utrykk av emisjoner 

• Fremmer empati 

• Fremmer deling; turtaking og harmoni 

• Fremmer evnen til å lage orden og rekkefølge 

• Bedrer evnen til å utsette behovsoppfyllelse 

• Gir vekst i ordforrådet/begrepsforståelse 

• Gir bedre konsentrasjon 

• Fremmer fleksibilitet 

• Fremmer evnen til å ta roller 

• Løsningsorientert  

• Utvider fantasi, kreativitet 

• Fremmer sosial kompetanse 
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Ergonomi og pedagogikk 

Vi har vært med i et prosjekt om ergonomi og pedagogikk som handler om barns utvikling og medvirkning og de voksnes helse. Målet er å ha en 

helsefremmende arbeidsplass for liten og stor. Dette gjør vi ved at barna utfordres til å prøve mest mulig sjøl, slik at de får oppleve mestringsfølelsen. Barna 

er med på å dekke/ta av bordet, de smører på maten sin ved måltider, de kler på seg selv i garderoben osv. Vi voksne er støttespillere som hjelper til ved 

behov, men vi er veldig bevisst på å gi barnet tid til å prøve sjøl.  

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Vi har vært med i ei satsning for å sikre et godt og trygt miljø for alle barna på oppvekstsentret. Målet i satsningen har vært å: 
- Utvikle kompetanse om hvordan utvikle og opprettholde et godt og trygt barnehage og skolemiljø 
- Utvikle kompetanse om hvordan forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser 
- Øke kompetanse om hva som skal til for å oppfylle kravene i regelverket om barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser 
 
Kosthold 

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap om kosthold. Ved oppvekstsentret får barna lunsj og 

ett lett måltid på slutten av dagen. Hver fredag lager de ansatte «kosemat» med utgangspunkt i sunne matvarer, slik som grovt mel, fisk, grønnsaker etc. 

Utskeielser som f.eks pizza kan forekomme. 

Barns medvirkning ved Skaug oppvekstsenter 

Barns medvirkning er lovfestet i barnehageloven § 3. og i FNs barnekonvensjon. Barns medvirkning er ikke det samme som å la barnet velge fritt og la de 

gjøre som de vil. Medvirkning i barnehagen handler om å bli spurt, lyttet til og akseptert. Som personale vil vi lytte til barnet gjennom språk, mimikk og 

kroppsspråk. Personalet legger stor vekt på at barna selv skal få delta i barnehagehverdagen på egne premisser. Det får de for eksempel med å være med på 

å velge matsang, eller velge seg ulike aktiviteter som puslespill/bøker eller kanskje en sanglek i fanget til en voksen. Vi vil ta tak i og gå nærmere innpå det 

barna selv viser interesse for. Hvis barna for eksempel blir opptatt av ei kråke ute, vil vi sammen kunne lete etter kråka, lage spontane sanger om kråka, se 

på bilder av kråka på internett, faktabøker m.m. Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barnet selv kan ha synspunkter på hva de har behov for. Barn 

må få mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv.      
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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) Vi bruker alltid refleksvest når vi forlater barnehagens område, både på tur 
i nærmiljøet og ved lengre turer. Oppvekstsentret har egen trafikksikkerhetsplan. I denne planen oppfordrer vi de voksne til: 
 

❖ Å RYGGE BILEN INNTIL GJERDET/VEGGEN NÅR DU PARKERER. 
❖ Å LUKKE PORTEN NÅR DU GÅR GJENNOM DEN. 
❖ Å SIKRE DEG OG DITT BARN FORSKRIFTSMESSIG I BILEN. 
❖ Å STOPPE BILEN MENS DU ER INNE PÅ SENTERET. 

 

Barn vi bekymrer oss for – tidlig tiltak/tverrfaglig samarbeid 

Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner som sikrer at barn vi bekymrer oss for får tidlig hjelp – og at det handles i 

samarbeid med foreldrene. «Områdebasisteamet/basisteamet» er en tilrettelagt arena med ulike fagpersoner som gir rom og mulighet for drøftinger om 

barn vi bekymrer oss for. I «områdebasisteamet/basisteamet» kan foreldre og barnehage diskutere ulike problemstillinger – og få hjelp, innspill og 

vurderinger fra ulike fagperspektiver. Foreldre må melde saker gjennom barnehagens styrer eller gjennom helsesøster på barnets helsestasjon. 

Andre aktuelle samarbeidsparter kan være PPT, BUP, sykehus, helsestasjon, barnehagekontorets fagteam, flyktningkontor, barnevern etc. 

Evaluering, vurdering og dokumentasjon 

For at barnehagen skal være en trygg plass for barna er det viktig med gode planer som jevnlig evalueres og revideres i personalgruppa. Mål, planer og 

evaluering må gjøres i fellesskap med hele personalgruppa slik at vi får en felles forståelse for det vi gjør. I samarbeid med foreldregruppa skal vi kunne se på 

det arbeidet vi har utført med kritiske øyne og til og gjøre endringer, dersom det er nødvendig. Samarbeid og evaluering skal ikke bare foregå på hver enkelt 

avdeling, men også skje på tvers av avdelingene. Barnehagen driver med aktiv dokumentasjon av det daglige arbeidet. Arbeidet dokumenteres og registres 

gjennom bilder og tekster fra dagliglivet. Blant annet lager «Revehiet» en avis som kommer ut digitalt en gang i måneden. 

I det daglige arbeidet har den pedagogiske leder ansvaret for å veilede sine assistenter, og styrer skal gi råd og veiledning ved behov 

Overgangen fra Skaugtua til Steigtind 

Vi legger til rette for at barna får en god overgang fra Skaugtua til Steigtind. Dette gjøres ved at barna besøker hverandre på tvers av avdelingene.  Barna blir 

kjent med de voksne på Steigtind i løpet av barnehageåret gjennom felles tid ute og at vi er samlet på starten og slutten av dagene. Dette gjør at barna 
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allerede har en relasjon til de voksne før de starter. I skoleferiene er Skaugtua, Steigtind og SFO samlet. Dette er positivt da overgangen fra Skaugtua til 

Steigtind ikke blir så brå. 

Videre har barna fått erfaring med å smøre mat selv og kle på seg selv før de starter på Steigtind. De ansatte har tett dialog angående overgangene og hvilke 

behov de forskjellige barna har før de starter det nye barnehageåret. 

De pedagogiske lederne har overgangssamtaler hvor de tilrettelegger for de barna som skal starte på Steigtind. Pedagogisk leder på Skaugtua kaller inn til 

overgangssamtale med foreldrene som blir gjennomført i løpet av mai. Innholdet i samtalen omhandler utvikling og forventninger til neste barnehageår. 

Overgang barnehage – skole 

En av fordelene vi har som et oppvekstsenter er at barna får en myk og trygg overgang til skolen og SFO. Barnehagen og skolen/SFO har samme ledelse, og 

personalet jobber godt og nært på tvers av avdelingene. Barna i barnehagen får relativt tidlig besøke SFO for å leke, utforske oppvekstsenteret og besøke 

venner de har der. Disse opplevelsene er oftest spontane og skjer på barnets premisser. Planlagte aktiviteter og samarbeid med skolen skjer gjennom hele 

året til barna som går på førskoleklubben. Det begynner tidlig om høsten med en «lek og lærdag», fortsetter så med «grønnsaksuppetur» til Marthafjæra 

med skolens elever og lærere, «fadderordning» med skolens 4.trinn og sosiale sammenkomster gjennom hele året. I desember inviteres førskolebarna til 

fadderklassen for koselige adventsstunder, og de får også spise nissegrøt sammen med fadderne sine. Klasselærer og pedagogisk leder på Steigtind fordeler 

førskolebarna til sine faddere basert på individuelle personligheter og bosted. 

Utover våren kommer den påtroppende førsteklasselæreren ofte innom barnehagen på uformelle besøk. Læreren samtaler med barna og danner seg et 

inntrykk av hvert enkelt barn. På det mer formelle planet har læreren en overgangssamtale med den pedagogiske lederen på Steigtind. Dette skjer etter en 

«overgangssamtale» mellom den pedagogiske lederen og foreldrene om forventinger og hvordan sikre en så god overgang som mulig mellom barnehage og 

skole. Disse samtalene finner sted i begynnelsen av juni, på samme tid som skolen inviterer førskolebarna til en «prøveskoledag» der de blivende elevene 

møter hverandre og læreren i det som skal bli deres klasserom. Foreldrene får informasjon fra rektor mens eleven blir bedre kjent i sine nye omgivelser. 

Foreldresamarbeid 

Alle barnehagene er pålagt å opprette et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeid med barnas hjem. Det blir opprettet ett foreldreråd slik at 

barnas og foreldrenes interesser skal ivaretas. Det blir holdt to foreldremøter i året, og foreldrene får tilbud om to foreldresamtaler i året. Dette er den 

formelle kontakten mellom barnehagen og foreldre, men vi legger like stor vekt på den uformelle kontakten som vi får gjennom foreldremedvirkning, 

foreldrekaffe og den daglige kontakten mellom foreldre og barnehagen. Foreldremøtet på høsten er rektor ansvarlig for planlegging og gjennomføring, 

mens det på våren avtales mellom rektor og foreldrerepresentanten til barnehagen. 

Foreldre må gjerne komme med innspill i forhold til årsplan og til barnehagens pedagogiske virksomhet, eller barnehagen generelt. Vi tar gjerne imot 

samarbeid med foreldre / tips og ideer som vi kan benytte oss av i barnehagehverdagen.  
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Foreldreråd 
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. 
Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Det vil avholdes et foreldreråd i året, i forbindelse med foreldremøtet. Ved 
avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og ordinert flertallsvedtak gjelder. Vi henviser for øvrig til ”Forskrift om barnehagens 
foreldreråd”, utgitt av Barne- og familiedepartementet. 

Samarbeidsmiljøutvalget 
Samarbeidsutvalget(SMU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SMU består av representant for eier (Bodø kommune), 
foreldrerepresentanter fra barnehage og skole og representanter for personalet. 
Samarbeidmiljøets oppgaver er følgende: 

Sikre samarbeid mellom foreldre, personale og eier  
Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammene av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett. 
Behandle årsplanen til barnehagen 
Uttale seg om endringer i vedtektene 
Forelegge saker som er viktige for barnehagens virksomhet 
De har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelsen blir tatt 
Be om foreldrerådets syn i saker som er særlig viktige for foreldrene 
 

Samarbeidsmiljøutvalget 2021– 2022 
Leder for foreldreutvalget i barnehagen(FUB), Charlotte Mikkelborg Haug  
Vararepresentant, Gunn-Kristina Norlunn     
Representant fra barnehagen, Anniken Sæthre    
 

Beredskapsplan 
Oppvekstsenteret har både verneombud og brannvernleder. Vi har en beredskapsplan i barnehagen i tilfelle brann. Vi har minst to planlagte brannøvelser pr 
år. Det innebærer at alle barna deltar på en planlagt brannøvelse tidlig på høsten og derved blir kjent med rutiner for brann. Personalet har mange års 
erfaring i hvordan håndtere brannøvelser og føler seg godt drillet i dette. Om barnehagen blir skadet i brann, vil grendehuset tas i bruk som midlertidige 
lokaler. 
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Betalingsfri 
Om barnet har hatt fire uker med ferie i løpet av barnehageåret, er juli måned betalingsfri. Ferie utenom skolens ferier må varsles minimum to uker før 
ferien skal begynne for at det skal regnes som ferie. I forbindelse med skolens juleferie og påskeferie skal «ferieslipp» leveres innen svarfristen for at det 
skal regnes som ferie. Avvikling av sommerferie skal varsles tidligst mulig og senest innen 1.mai. Alle slike varsler skal skje på mail til avdelingens 
pedagogiske leder med mindre annet er spesielt avtalt 
 

Sykdom 
Hvis barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, kontakter personalet foreldrene. Husk derfor alltid å gi barnehagen eventuelle nye telefonnummer til jobb 
og hjem/mobil. På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile før de kommer i barnehagen. 
De mest vanlige plagene i barnehagen er nese/halsinfeksjoner, øyekatarr/betennelse og omgangssyke. De barna som får det må holdes hjemme da dette er 
veldig smittsomt. Her ber vi dere hjelpe til og stopper smitten så fort som mulig. Erfaringsmessig går dette «runde på runde» om syke barn ikke er skikkelig 
frisk før de kommer tilbake igjen. Dersom barnet har feber, skal det ha vært feberfri i 24 timer når det kommer. Ved omgangssyke skal det gå 48 timer fra 
det kastet opp/hatt diarè til de kommer tilbake igjen.  
Til informasjon bruker barnehagen Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger ved barns sykdom: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=644
1:82617::0:6446:10:::0:0 
Om ditt barn ikke kommer i barnehagen fordi det skal ha fri eller er syk, må dere gi beskjed. Så slipper vi å vente på noen som ikke kommer. 
 
Klær og sko 
Alt av klær og skotøy skal være merket med barnets navn. Hvert barn har to kurver merket ved sitt navn i garderoben. I den nederste hvite kurven legger 
foreldre sammen med barnet sitt det som barnet skal kle på seg for utelek den aktuelle dagen. I den øverste kurven legger man skifteklær som barnet bytter 
til ved behov. Erfaringen vår tilsier at der bør det til enhver tid ligge to klesskift. I klimarommet har også barnet en kurv ved plassen sin der. I den ønsker vi å 
finne et ekstra sett av klær som barnet kan bytte ved behov) når det blir vått og vi er mye ute. Vi anmoder dere foreldre om å se at barnet har det som er 
nødvendig slik at barnet får en optimalt god dag i barnehagen. Tøy som ikke er merket, legges i ei eske i klimarommet. Denne tømmes ved oppstart av nytt 
barnehageår, til jul og til påske. Barnehagen erstatter ikke klær, fottøy eller gjenstander som er mistet. Dette gjelder også for tap på turer. Personalet gjør 
sitt ytterste for at det ikke skal oppstå tap. Husk å merke matbokser og andre gjenstander som tas med til barnehagen. Umerkede klær og sko oppbevares i 
ei kasse i klimarommet. Innholdet i denne fjernes første barnehagedag i nytt kalenderår og siste barnehagedag før oppstart av nytt barnehageår. 

Bursdagsfeiring 
Barnet får egen krone og bursdagskappe og vi synger bursdagssangen. Vi gjør ekstra stas på bursdagsbarnet som får sitte i midten mens vi sender opp 
«raketter», og hvor barnet blir slengt av de voksne. Det er ikke ønskelig at dere bruker hyllene til de andre barna i barnehagen til bursdagsinvitasjoner, 
pakker o.l.  Det er ikke alltid like kjekt/enkelt å forklare for den/de som ikke får.  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=6441:82617::0:6446:10:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=6441:82617::0:6446:10:::0:0
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Forsikring  
Barnet er forsikret den tiden det oppholder seg i barnehagen. 

Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021 
19. november - 21 
27. mai - 22 
 

Til informasjon har barnehagen hvert år planlegging i uke 33, mandag til onsdag.  

 

 

 

Vedlegg: Progresjonsplan for de sju fagområdene i rammeplanen. 


