
1 
 

Ny årsplan 
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Rammeplan for barnehagen. 

 Rammeplanen for barnehagens innhold 

og oppgaver er en forskrift til 

barnehageloven og utarbeidet av 

kunnskapsdepartementet. Formålet med 

rammeplanen 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 barnehager 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 

de syv fagområdene som barnehagene 

skal basere sitt pedagogiske tilbud på. 

 

 

DE 7 FAGOMRÅDENE 

❖ Kommunikasjon, språk og tekst. 

❖ Kropp, bevegelse, mat og helse. 

❖ Kunst, kultur og kreativitet. 

❖ Natur, miljø og teknologi 

❖ Antall, rom og form. 

❖ Etikk, religion og filosofi. 

❖ Nærmiljø og samfunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal jobbe bevisst og aktivt med rammeplanen slik at den er en integrert del av barnehagens virksomhet. Årsplanen synliggjør hvordan vi 

jobber med rammeplanen i vår barnehage. Oppgavene og fokusområdene er mange, men barnehageloven gir allikevel den enkelte barnehage 

frihet i å velge driftsform og fokusområder innenfor rammene. Vi har utelek, friluftsliv og nærmiljø som vårt satsingsområde, og jobbing med 

rammeplanens innhold og oppgaver skjer i like stor grad ute som inne hos oss. 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig 

utvikling og helse. 

Fagområdene skal ses i sammenheng, og er flettet inn i hverdagsaktivitetene, turene, leken, men også mer voksenstyrte aktiviteter som 

samlingsstunder. Vi har en plan som skal sikre sammenhengen mellom fagområdene, men også progresjonen i tilbudet til barna etter hvert 

som de blir eldre. Planen ivaretar både innholdet på turer og når barna er i barnehagen.       

                                                               

 Du finner planen som omfatter arbeidet med Rammeplanens 7 fagområder som vedlegg nr. 4 

 

./. Du finner planen som omfatter arbeidet med Rammeplanens 7 fagområder som vedlegg nr. 4 
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Årsplanen bygger på:  

• Lov om barnehager  

• Rammeplan for barnehager 

 • Oppvekstplan i Bodø kommune  

• Standard for kvalitet i Bodø kommunes barnehager  

• Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen - Sosial og helsedirektoratet                                                                                                                                                                 

Forbehold om endringer. 

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom barnehage, foreldre og 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. 

Årsplanens funksjoner:  

• Et arbeidsredskap for barnehagepersonalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 

 • Vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.  

• Vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. ( se vedlegg nr.10   ) 

 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 

 

 

 

 

 

 

Kompetanseløftet- en mer inkluderende praksis i barnehager  

Alle barnehager i kommunen jobber med satsningen «Tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehagen» som bygger direkte på 

Stortingsmelding 6, kapittel 1. Regjeringen satser på kunnskap og utdanning, et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter at flere 

deltar i arbeidslivet og står lenger i arbeid. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap bidrar til at flere barn og unge oppnår sine mål 

og ambisjoner. I Hunstad Øst barnehage jobber personalet med dette hver eneste dag, vi jobber for at alle barna skal være inkludert 

og få medvirke i sin egen hverdag. Barn skal oppleve å lære, leke, utvikle seg og mestre. Trygge rammer er viktig. Trygge barn som 

trives, lærer bedre. Dette er ei satsning som vi skal jobbe med i flere år fremover, og vi jobber med å implementere det i 

barnehagehverdagen vår. 
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Hunstad Øst barnehages 

pedagogiske                             

grunnsyn/ verdiene våre        
Grunnsynet er personalets plattform i 

barnehagearbeidet. Personalet er barnehagens 

viktigste ressurs. Bevisstgjøring av personalets 

rolle i barnehagen har betydning for kvaliteten i 

innhold, samhandling og samspill.                               

• Personalet er tydelige  

• Vi mener at klare grenser er en 

viktig del i arbeidet og samspillet 

med barna. 

• Vi er overbevist om at tydelig 

grensesetting sammen med faste 

rutiner skaper trygghet for både barn 

og voksne- og samspillet alle 

imellom. 

• Personalet er rollemodeller for 

barna. Det vi gjør betyr like mye som 

det vi sier. 

• Vi støtter og veileder barna 

gjennom lek og arbeid ved selv å 

være aktiv, engasjert og handlende i 

nært samspill med enkeltbarn og 

grupper av barn. 

• Personalet er som barna- ulike.                                       

Ved å respektere hverandres særpreg, 

bidrar vi til å utvikle og ivareta 

barnas evne til medmenneskelighet, 

toleranse og omsorg                                                         

 

 

 

Dagliglivet i barnehagen. 

Barnehagedagen er full av lek og aktiviteter – inne, ute og på tur. Noen av aktivitetene 

velger barna selv ut fra lyst eller interesse, mens andre aktiviteter blir tilrettelagt av de 

voksne.  

En stor del av dagen består av hverdagsaktiviteter som av/påkledning, måltid, toalett, 

bleieskift og rydding inne/ute. Barna oppmuntres til å hjelpe til og klare mest mulig selv – 

«æ klare det sjøl». Disse aktivitetene gir rom til den” gode samtalen”, omsorg og 

oppmerksomhet. Dette setter krav til voksne som omsorgspersoner, inspiratorer og 

veiledere (jfr. barnehagens pedagogiske grunnsyn). 

Vi har en ukeplan som i størst mulig grad gir rom for lek og fri aktivitet. 

 

./. Du finner ukeplanen som vedlegg nr. 1- Du finner planen som omfatter arbeidet med 

Rammeplanens 7 fagområder som vedlegg nr. 4 

 

 

 
Personelt er rollemodeller for barna. Gjennom vår måte å være på, gir vi barna 

standard for hvordan de skal oppføre seg mot andre – både overfor personalet og 

andre barn. Barnet skal trives i barnehagen. Personalet skal være nære, trygge, 

omsorgsfulle voksne som er til stede for barnet. Barnet skal ses, høres og 

respekteres. 

Vi skal vise respekt for ulikheter – ikke bare i ord, men også i handling. Vi skal ha 

det artig sammen, ha humoren til stede i hverdagen. Barna elsker at vi voksne ler, og 

de ler ofte og gjerne sammen med oss. Latter, lek, rutiner og grenser fremmer trivsel 

og trygghet hos både barn og voksne, og virker konfliktforebyggende 

Vi arbeider aktivt og målrettet for å fokusere på betydningen av voksenrollen. 

 

 De generelle tiltakene enkle og er beskrevet i” Tiltaksplanen for voksenrollen i 

barnehagen”. Se vedlegg nr. 2. 

. 
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 Barnehagens 

åpningstid: 07.00-

16.30  

 

August                           

Oppstart og 

tilvenning                                      

 

September 

Onsdag 14.09.22 

Foreldrekaffe ute            

Utebarnehage i 

lavvo (26.09-

30.09-Uke 39) 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSTART: 

Alle foreldre/foresatte blir invitert til en oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen. På samtalen forteller pedagogisk leder 

litt om avdelingen og barnehagen, samt hva som 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 sammen med oss. Da får barnet en 

mulighet til å bli litt kjent med avdelingen og uteområdet før tilvenning starter. Når det er tid for tilvenning, kommer barnet 

sammen med en eller begge foreldrene. Den første dagen er kort, besøket er kanskje på 1-2 timer. Barnet får mulighet til å se seg 

om på avdelingen, hilse på personalet og de andre barna. Pedagogisk leder avtaler fortløpende med foreldrene hvordan neste dag 

blir. 

Lavvo-uker 

Hver høst og vår gir vi tilbud om Lavvouker. 

Barnehagen flyttes ut av huset og inn i lavvo. 

Lavvoen blir satt opp i spennende 

naturområde- ikke langt fra barnehagen. 

Muligheter for fine naturopplevelser er gode. 

Lavvobarnehagen følger normal åpningstid fra 

kl.07.00-16.30. Barna må bringes og hentes 

ved lavvoen. Det er de 2 eldste års gruppene 

som blir prioritert. 
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 FRILUFSLIV, UTELEK OG UTEAKTIVITETER. 

• Barnehagens driftsform og satsingsområde er nærmiljø, friluftsliv, utelek og 

uteaktiviteter. Vi er ute hver dag i all slags vær, og uteaktivitetene er tilpasset barnas 

alder. 

• Uteaktivitetene skal være spennende og utfordrende, og gi barna gode muligheter og 

opplevelser for variert lek i all slags vær. 

• Et personal som er aktive og deltagende er en forutsetning.  

• Personalet skal være til stede for barna, fordelt rundt på hele uteområdet. 

• Materiell og utstyr skal være tilgjengelig for ute bruk, og barna skal oppmuntres til å ta 

det i bruk. Vi håper dette skal motivere til lek som setter fantasi, samarbeid, glede og 

vennskap i sentrum.  

 

i                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

HUSKELISTE 

FRILUFTSBARN:                           

• Vinterdress med strikk til å ha 

under fottøy 

• Overtrekkdress/parkdress med 

strikk til å ha under fottøy 

• Regntøy med strikk til å ha under 

fottøy 

• God lue som dekker ørene og 

gjerne kinn 

• Votter (2-3 par), romslige som 

kan trekkes over dressermene 

• Tynne ull votter som kan brukes 

under vottene 

• Regnvotter 

• Votteklype ved behov 

• Hals/buff 

• Ull lester (2-3 par) 

• Ullgenser og ullbukse til å ha på 

under dress og regntøy. 

• Fottøy til tørt, vått, varmt og 

kaldt vær 

 ( Nesna- ladder er gode å ha når 

gradestokken kryper til mange 

minus) 

NB! Merk alle klærne til barna med 

barnets navn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har valgt en barnehage som er mye ute året rundt i allslags vær. Det er viktig for 

barns trivsel og mulighet for utfoldelse at hun/han har klær som passer til vått, kaldt, 

tørt og varmt vær.  

 

TURGRUPPER 

• Barna i de tre eldste årsklassene har turdager 2 dager i uken.  

• Hver års gruppe har egne turgruppe med faste turdager hver uke. 

• Vepsebolet: 5-6 åringer- turdager på fredag 

• Maurtua: 4-5 åringer- turdager på fredag sammen med Vepsebolet 

• Hakkespettene: 3-4 åringer- turdager på tirsdag  

• Småtassene: 1-2 åringer 

• Under langtidsplanlegging for fagområder beskrives innhold, sammenheng 

og progresjon for turene etter hvert som barna blir eldre. 

• Hver onsdag er det turdager for alle barna. Barna blandes i aldersadekvate 

grupper fra 3-5 år. Småtassene er tilbake i barnehagen og har hele 

barnehagen og lekeplassen for seg selv. 
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OKTOBER 

Trafikksikkerhetsuke –uke 40 

Trafikksikkerhetsuke med ekstra fokus på 

enkel trafikk-opplæring som regler for 

fotgjenger, refleks, bussvettregler, sikring i 

bil 

 

 

DEN INTERNASJONALE FN DAGEN 

 

24 oktober 

NOVEMBER 

Planleggingsdag fredag 18.11.22 

Da er barnehagen stengt 

 

                                                     

 

TRAFIKKSIKKERHET 

Hunstad Øst barnehage er godkjent som «Trafikksikker barnehage» fra 2014. Kriteriene for godkjenning er                                                                                                   

utarbeidet av Trygg Trafikk, og har 3 temaer som barnehagen skal jobbe med: 

• Trafikksikkerhet i barnehagen generelt. 

• Trafikkopplæring i og utenfor barnehagen. 

• Samarbeid mellom barnehage og hjem. 

 

Barnehagen gjennomfører en trafikksikkerhetsuke i begynnelsen av barnehageåret. Denne uka er 

plattformen for trafikksikkerhetsarbeidet gjennom året – ute, inne og på tur.  

 

Trafikkopplæring i vår barnehage er bl.a. innarbeidet i planen som omfatter arbeidet med  

Rammeplanens 7 fagområder – fagområde nr. 6” Nærmiljø og samfunn”. 

 

./. Du finner planen som omfatter arbeidet med Rammeplanens 7 fagområder som vedlegg nr. 4 og 

handlingsplanen for trafikksikker barnehage som vedlegg nr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN DAGEN 

Internasjonal uke med FN - dagen 24. oktober. Vi markerer med samtaler, flagg, kart, etc. Fokus på 

nasjonaliteter som er representert i vår barnehage. 
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LEK: 

 

 

 

 

 

   

                                                             

                                                                                                 

 

 

 

 

  

  

                                                                               

 

 

                                                                                                                                      

  

Øv d 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   

Bru  hele seg   

Øv d   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: 
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DESEMBER 

Åpningtid i julen: 

23.desember åpent som 

vanlig 

 

27- 30 desember: 

Kl . 09.00-15.00. Utvidet 

åpningstid etter avtale med 

de foreldrene som har 

behov for det. 

 

 

Vanlig åpent fra 2.januar. 

 

 

 

 

 

 

 

Hver mandag i desember er det adventsstund 

Onsdag 07.12 er det juleverksted 

Mandag 12.12 er det generalprøve på Lucia 

Tirsdag 13.12 er det Lucia tog med foreldrekaffe 

Torsdag 15.12 er det nissefest for barna 

Onsdag 16.12 er det nissefest 

 Advent i 

barnehagen. 

Samfunnet preges i stadig større grad 

av at julen og julebudskapet 

forsvinner. Julen og særlig 

adventstiden blir en kommersiell 

høytid hvor gaver og kjøpepress 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 

adventtiden. Barna skal få være med å 

bake, markere Lucia, delta på nissefest 

og få utfolde seg med 

formingsaktiviteter. 
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JANUAR 

Solfest. Vi feirer at sola er kommet til 

Hunstad 

FEBRUAR 

Uke 6: samisk uke. Barna blir 

introduseres for og kjent med samisk 

kultur og tradisjoner. Dette avsluttes ved 

at vi   markere samefolkets dag den 

06.02.23 

Onsdag 22.02.23: Karneval i barnehagen, 

med katta i sekken, sambamusikk og 

felles samlingsstund 

MARS 

Uke 11 og 12 er det Brannvernuke her i 

barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

Kosthold  

Barnehagen skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og 

kunnskaper når det gjelder kosthold og helse.   

Barna har med egen matpakke til frokost, og når det er tur dager. Barnehagen 

servere lunsj og 2 måltid. 2 måltid består av brød/knekkebrød og et variert utvalg 

av frukt. Vi lager varmmat i barnehagen så ofte vi har anledning til det. 

Det serveres” tradisjonell” hverdagskost ved lunsj   

Barnehagen følger helsedirektoratets retningslinjer for mat, måltider og kosthold. 

Vi vektlegger et sunt og variert kosthold. Hvis barna ønsker å feire bursdagen sin 

i barnehagen, kan foreldrene ta med frukt hvis de ønsker det. Frukten blir dandert 

pent på fat, og servert på barnets avdeling 

 

 

Helsefremmende 

barnehage 

Hunstad Øst 

barnehage er 

godkjent som en 

helsefremmende 

barnehage. 

Helsefremmende 

barnehage skal bidra 

til god helse, trivsel 

og gode holdninger 

hos barn og 

personale 
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Barnas Verneombud 

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og 

oppdages. Rammeplanen 2017, s. 11 

 

 

 

 

BARNAS VERNEOMBUD: Vold og seksuelle overgrep mot barn er et stort folkehelseproblem, og barnehageansatte står i en unik posisjon til 

å identifisere og hjelpe utsatte barn. I henhold til lov og rammeplan skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt 

for mobbing og omsorgssvikt, og vite hvordan dette skal forebygges og oppdages. Barnas verneombud er derfor ikke noe nytt som pålegges 

barnehagen, men det kan bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som barnehagen allerede har. 

 «Stine Sofies Stiftelse» har utviklet en barnehagepakke om temaet som har som mål å styrke barnehageansatte sin handlingskompetanse til å 

handle på bekymringer om vold og seksuelle overgrep. Et annet mål er at barnehagene skal bli kompetente til å jobbe selvstendig og systematisk 

med tematikken gjennom året. Personalet jobber nå med å lage et års hjul som skal inneholde metoder og fagstoff om temaet.  

HVA ER BARNAS VERNEOMBUD?  

• Barnas verneombud skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse til, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.  

• Barnas verneombud skal ha ekstra kompetanse om sårbare barn. 

• Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.  

• Barnas verneombud skal være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn.  

• Barnas verneombud skal ha kunnskap om mobbing og utenfor skap i barnehagen. 

• Barnas verneombud skal bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.  

 

 

Barnehagelovens §22 sier at ansatte i barnehage er pliktige til å melde ifra til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn 

blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Vi har også, ifølge straffelovens § 196, avvergingsplikt. Enkelte former for vold eller 

overgrep er så alvorlige at du har en lovpålagt plikt til å søke å avverge at de skjer. Plikten utløses idet du får kunnskap om at 

handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje 
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BARN VI BEKYMRER OSS FOR 

      Barn utvikler seg individuelt og i ulikt tempo. Noen ganger trenger barn ekstra støtte og hjelp 

      for kunne klare seg i hverdagen og sammen med andre. Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen.  

      Barnehagen har rutiner som skal sikre at barn vi bekymrer oss for får tidlig hjelp og at det handels i samarbeid med foreldrene.  

      Aktuelle samarbeidspartnere er helsestasjonen, sykehus, fagteam, PPT, BUP og barnevern  

 

TILTAKSPLANER 

     Vi bruker tiltaksplaner som metode for å jobbe konkret og målrettet med enkeltbarn eller barnegruppa. Tiltaksplanen ligger i bunn for en intensiv 

     målrettet arbeidsperiode med tydelige mål og gode tiltak. Tiltaksplanen evalueres fortløpende, og endres når det er nødvendig.  

     Vi bruker tiltaksplaner på små problemstillinger som kan løses allmennpedagogisk med hjelp av gode og bevisste voksne. 

     Foreldrene blir alltid informert når deres barn er involvert i en tiltaksplan. 

 

 KIDPLAN 

      De kommunale barnehagene bruker KIDplan som kommunikasjonsplattform mellom barnehage og hjem. Alle nye barn blir lagt inn i systemet   

sammen med kontaktinformasjon til de voksen. KIDplan er en applikasjon som kan lastes ned fra Appel 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 

epostadresser her for å sende ut felles informasjon til foreldregruppen 

 

TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) 

      Barnehagen er en viktig arena for språkstimulering og grunnleggende matematikkforståelse. Et godt grunnlag i tidlig alder er en viktig 

forutsetning for videre lese – skrive – og matematikkopplæring i skolen. Tidlig hjelp er god hjelp. 

Skjemaet som benyttes er et observasjonsskjema som fylles ut når vi er i tvil om barnets ståsted språklig og sosialt. I tillegg fyller vi det ut for 

alle skolebegynnerne.  Skjemaet blir gjennomgått med aktuelle foreldre på foreldresamtalene. Når barnet begynner på skolen, vil vi be 

foreldrene om tillatelse til at skolen får skjemaet. 
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APRIL 

Påselunsj for barna den siste 

fredag før påske 31.03.23 

Planleggingsdag tirsdag 

11.04.23. Da er barnehagen 

stengt 

 

MAI 

Uke 19: opprydning til 17 

mai 

Onsdag 24.05.23: 

Foreldrekaffe 

 

JUNI 

Uke 23 er det Lavvouke 

Avslutning for Vepsebolet med 

tur til Fauske. Dato fastsettes på 

vårplanen for Vepsebolet 

 

 

 

SOMMER I BARNEHAGEN 

Ferieavvikling for personalet i Hunstad Øst barnehage starter i uke 26-32. Foreldre får 

tilsendt «sommerferielapp» der dere skal krysse av sommerferien til barna slik at vi får 

en oversikt over når barna skal avvikle sin sommerferie. Denne oversikten danner 

grunnlag for vaktplan og for inntak av vikarer for ferien. Foreldre kan og legge inn 

ferien for barna i KIDplan. 

I uke 27 /28 stenger vi avdeling Marihøna, og de barna som er i barnehagen etter det blir 

sammenslått på avdeling Trollstua og Tusenbeinet 
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OVERGANGER 

Når barnet begynner i barnehagen 

Det er en stor overgang for barnet å begynne i barnehagen. Samarbeidet med foreldrene er en forutsetning for at overgangen skal bli best mulig 

for barnet, men også for foreldrene. Vi har jobbet fram en plan for tilvenning av nye barn og voksne som legger til rette for at barnet får en trygg 

og god start i barnehagen. 

 

 ./. Du finner planen som omfatter tilvenning av nye barn som vedlegg nr. 9  

 Overgang internt i barnehagen 

Noen ganger må barn skifte avdeling ved nytt barnehageår. Vi velger å la overgangen gå samtidig med at vi slår sammen avdelinger om 

sommeren. Avdelingene er åpne for barna gjennom resten av året, og derfor kan barnet besøke «gammel» avdeling og personale når det har lyst 

til det. Barna er kjente med alle i personalgruppa, og overgangen til annen avdeling går erfaringsmessig smertefritt. Foreldrene får en 

oppstartsamtale ved behov. 

 

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 mellom barnehage – skole/ SFO 

Barnehagen har etablert gode rutiner i overgangen barnehage - skole. Foreldrene vil alltid være en del av dette samarbeidet. Barnehagen fyller, i 

samarbeid med foreldrene, ut et skjema som forteller noe om barnets forventninger til skolen og som sier noe om hvem skolen skal møte. I 

samråd med foreldre gir barnehagen nødvendig informasjon om barnet til skolen  

 

 

. 
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EVALUERING 

Årlig foreldreundersøkelse: Fra og med 2017 har 

Barnehagekontoret bestemt at barnehagene skal bruke 

foreldreundersøkelsen utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for 

å måle foreldrenes fornøydhet i barnehagen. Foreldrene vil 

motta undersøkelsen digitalt i løpet av november måned. Her er 

informasjon om undersøkelsen:  

https://www.udir.no/tall-og-

forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-

barnehage/ 

Undersøkelsen vil gi oss tilbakemelding om foreldrenes grad av 

fornøydhet, og om det er områder som krever endringer. Er 

grunnlag for videre planlegging og tiltak. 

Årlig avdelingsevaluering: Avdelingspersonalet evaluerer 

barnehageåret med årsplanen som utgangspunkt. Vi vurderer 

innholdet i barnehagen ut fra prinsippet” Hva er bra – og hva 

kunne vært gjort annerledes / bedre”. Evalueringen gis ut til 

foreldrene på avdelingen. Er grunnlag for videre planlegging 

og tiltak. 

Evaluering av turgrupper: Skriftlig evaluering av 

turgruppene hver vår. Går til foreldrene på den enkelte 

turgruppe. Er grunnlag for videre planer og tiltak i den enkelte 

turgruppe. 

Evaluering av tradisjonsaktiviteter: Personalet evaluerer alle 

tradisjonsaktiviteter som foreldrekaffe, karneval,  

julemesse, nissefest etc.. Evalueringene er for internt bruk, og 

er grunnlag for ny planlegging av aktivitetene neste gang de 

gjennomføres 

Løpende evaluering/ vurdering: Fortløpende evaluering / 

vurdering av barnehagens innhold og metoder – både i forhold 

til barnegruppa og til enkeltbarnet gjennomføres i hht 

barnehagens møteplan. Det blir foretatt korrigeringer og 

endringer fortløpende ved behov 

 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
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Kontaktinfo Hunstad Øst barnehage: 

Styrer: 

Ann-Mari Arctander Fredriksen 755 56 330/ 

95133498 

ann.mari.a.fredriksen@bodo.kommune.no 

Trollstua                                          941 74 436 

Johan Jakobsen-                            pedagogisk leder 

Grete Ditlefsen-                             50% fagarbeider 

Isabel Asurguin Gundersen-        barnehagelærer 

Hilde Nesje-                                    50% fagarbeider                       

Tusenbeinet                                   941 71 015 

Lena Allstrin-                                   pedagogisk leder 

Anne-Bente Andersen-                 50% assistent 

Marit Wennberg-                            fagarbeider 

Mirjana Mirkovic-                           fagarbeider                                  

Marihøna                                        941 700 19 

Ståle Kjellås-                                    pedagogisk leder 

Dharma Singh Bhellay -                 barnehagelærer 

Christian Ellingsen-                        assistent 

Jenny Snäll Pirkkanen-                    assistent 

Gro Johnsen-                                  fagarbeider 

 

 

 

Foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget: jfr. 

Barnehageloven §4: 

«Foreldrerådet består av foreldre/ 

foresatte til alle barna og skal 

fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø.» 

 «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 består av 2 

foreldre/foresatte + 2 vara, og 2 

ansatte i barnehagen + 2 vara, 

slik at hver gruppe er likt 

representert. 

 

 

Årsplanen fastsettes av 

samarbeidsutvalget. 

Foreldrerepresentanter 

Marit Dahl Andersen- foreldre med 

barn på Marihøna 

Hanne Kristin Rokkan Iversen-    

foreldre med barn på Marihøna 

 

 

Barnehagens representanter   

Johan Jakobsen – Pedagogisk leder 

Trollstua 

Hilde Nesje- Fagarbeider Marihøna 

Vara: 

 Dharma Singh Bhellay- Barnehagelærer 

på Marihøna 

Mirjana Mirkovic- Fagarbeider Trollstua 

Sekretær: Ann-Mari Arctander 

Fredriksen (styrer) 

mailto:ann.mari.a.fredriksen@bodo.kommune.no

