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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I 

LØKTA BARNEHAGE  

 

Vi er en kommunal en-avdelings barnehage som startet opp i 

1987. Barnehagen ligger praktfullt til i naturskjønne Røsvik 

ved kirka. I barnehageåret 2015/2016 vil det være 

minimum 14 barn (20 plasser) hos oss i Løkta barnehage. Vi 

har stabile og dyktige ansatte der det å være spontan er en 

selvfølgelig væremåte i møte med barna.  

 

I stedet for å ha et tema for hver måned har vi i år, som i 

fjor, valgt å ha fokus på årstidene. Valget er også gjort 

med bakgrunn i satsingsområdet vårt. Vi vil bruke naturen 

og dens mulighet i alle årstider, både inne og ute. Vi 

kommer ikke til å ha ukeplaner og månedsplaner, men 

planlegger underveis og tar utgangspunkt i barnas initiativ 

og interesser. Vi blir å dele ut et kvartalsbrev, dette er en 

del av vår dokumentasjon. I barnehagen skal det være en 

god blanding av barnestyrte og voksenledete aktiviteter. 

Dette gjør hverdagen mer spontan og gir rom for barns 

medvirkning.   

  

Fra barnehagen er det kun kort vei til forskjellige 

turområder som vi benytter oss av; blant annet fjæra, 

skogen, fjellet, lysløypa og gapahuk. Uteplassen vår har et 

variert terreng, med både skog og bakker. Vi har også en 

stor utelekeplass hvor barna kan boltre seg. Leker, sykler 
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og idrettsutstyr er lett tilgjengelig, slik at barna kan hente 

det de ønsker å bruke. Vi har også snekkerbod i lekeskuret 

vårt. Der kan barna øve seg på praktiske og motoriske 

ferdigheter og gleden ved å lage noe med hendene.  

 

Inneområdet skal stimulere og inspirere til lek og aktivitet, 

nysgjerrighet og kreativitet. Det innebærer at barna må 

kunne se og nå leker og utstyr selv. Barna har mulighet til å 

utfolde seg i gymrommet vårt, hvor vi har forskjellig 

utstyr. De andre rommene våre er utformet med hensyn til 

blant annet barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 

etniske og kulturelle bakgrunn. Det fysiske miljøet skal 

være utfordrende, gi mulighet for konsentrasjon, ro og 

hvile; og inneholde en estetisk dimensjon.   

 

I barnehagen skal personalet være tilstede der barna leker 

og oppholder seg. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 

ferdigheter. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte 

utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter.  Vi legger 

til rette for barns selvhjulpenhet, både gjennom at de får 

delta i alle hverdagsaktiviteter, og at barn hjelper 

hverandre. Omsorg skal prege alle situasjoner i 

hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer 

i stell, måltider og påkledning.  
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Vi serverer variert frokost, lunsj og frukt i barnehagen. Vi 

spiser frokost 8.00, lunsj ca. 11.00 og frukt ca. 14.00. Da vi 

ofte går på tur eller starter med ulike aktiviteter ønsker vi 

at barna kommer før 09.30. For at barna skal trives ute er 

det viktig med gode klær og sko til de ulike årstidene. 

Barnehagen har ikke låneklær, vi ringer-dere bringer.  Det 

er alltid minst to barn som er med og hjelper til med å 

forberede måltider, rydde opp, pakke tursekk, 
dokumentere dagen/uka og andre gjøremål. Personalet 

avvikler pauser som er til det beste for barna, disse er ikke 

klokkestyrte. Barnehagen er mobilfri sone.  

 

Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse handler om å være i lag, og å gjøre ting 

sammen i ulike situasjoner på en positiv måte. Dette 

kommer til uttrykk og læres når barn er sammen med andre 

barn og voksne. Sosial kompetanse består av flere 

elementer. Disse er blant annet; empati, holdninger, 

samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll og 

ansvarlighet.  

 

Det må også være aksept for å utrykke negative følelser i 

barnehagen, og personalet må hjelpe barna å mestre disse 

følelsene. Enhver situasjon er ulik og krever at vi som 

voksne utøver skjønn og faglighet i møte med alle 

utfordringer. Barna vil gjennom å være sammen med andre 

bli utfordret til å mestre balansen mellom det å hevde seg 

selv, og å kunne ta hensyn til andre. Personalet må støtte 



5 
 

barna i dette. Barna skal bli i stand til å kunne utvikle evnen 

til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I 

barnehagehverdagen skal vi gi tid og rom for barns 

medvirkning. På denne måten kan barna bli motiverte til å 

påvirke sin egen hverdag. Dette kan for eksempel være 

gjennom aktiv deltakelse i hverdagsaktiviteter. Omsorg i 

barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet 

og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Personalet 

må da være bevisst egen væremåte og ens ansvar som 

rollemodell.  

 

Et godt læringsmiljø i barnehagen krever et aktivt, tydelig 

og inkluderende personale. Vi skal gi hverandre 

tilbakemeldinger daglig og systematisk, både for å «rose» 

og hjelpe hverandre.  Vi ser på det som en selvfølge at 

barna også kan gi tilbakemeldinger til de voksne.  Det 

handler om å vise sammenhengen mellom praksis og teori, og 

å skille praktiske og pedagogiske begrunnelser. Barna, som 

de voksne, skal også ha mulighet til å kunne uttale seg om 

barnehagens innhold og andre forhold. Barns medvirkning i 

barnehagen er avhengig av alder, funksjonsnivå og 

modenhet; de må få oppleve å være en del av et fellesskap, 

men også få utrykke egne intensjoner. Sosial kompetanse er 

ikke et satsingsområde, men noe vi jobber med kontinuerlig. 

Sosial kompetanse utvikles gjennom handlinger og 

opplevelser, derfor er det viktig at alle barn får varierte 

samspillerfaringer. 
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Språklig kompetanse 

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og 

positive erfaringer ved å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel. Felles opplevelser og aktiviteter gir 

unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. Se 3.1 

Kommunikasjon, språk og tekst hvordan vi jobber med 

dette.  

 

Barnehagen som kulturarena 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for 

barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får 

oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap.  

Befolkingen i Norge er preget av språklig kulturelt og 

religiøst mangfold. Derfor er det viktig at barna får 

uttrykke seg gjennom mange «språk». 

I barnehagen vår har vi barn fra tre ulike land, Norge, 

Polen og Kina, som er med på å prege vår kultur i 

barnehagen. Ved at barna møter ulike kulturer og 

tradisjoner legger vi grunnlaget for respektfull 

samhandling med ulike etniske grupper. 

Vi tar med oss ulike tradisjoner videre samtidig som vi er 

åpne for nye. Dette gjør vi i samspill med hverandre 

Vi markerer den samiske nasjonaldagen i februar og 

snakker om samenes kultur. Vi 

leser/dramatiserer/forteller eventyr og vi tar også del i 

det som skjer i lokalmiljøet.  
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Personalet må reflektere over egne holdninger og 

handlinger og tenke på hva vi formidler som 

kulturformidlere.  

Satsningsområdet  

«Helsefremmende barnehage»  

Vi har en folkehelselov i Norge. Folkehelsearbeidet skal 

fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

 

En helsefremmende barnehage fremmer trivsel og sunn 

livsførsel gjennom: 

1. Daglig fysisk aktivitet – minimum 1 time pr. dag 

2. Mat – Statens anbefalinger for kosthold 

3. Naturopplevelse – Robuste barn 

4. Systematisk evaluering av egen virksomhet  

5. Utveksling av erfaringer og eksempler med andre 

barnehager 

Som pilotbarnehage i Sørfold kommune er vi med i ett 

nettverk sammen med 9 andre barnehager i Salten. Med 

utgangspunkt i temaet «høsting» skal vi lage et temahefte 

hvor vi skal dokumentere høstingsaktiviteter, med bilder og 

notater. Vi kan bruke for eksempel urter, bær, sopp, 

grønnsaker, skjell, tang, fisk, vilt/kjøtt osv. gjerne med 

bearbeiding, konservering og sosiale måltid.  
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I barnehagen ivaretas satsingsområdet best i barnas 

uterom, på turer og med tilrettelagte aktiviteter, som for 

eksempel i gymrommet vårt. Alle barn skal få oppleve glede 

ved bevegelse, mestring og fysisk aktivitet.  

Vi har fokus på kosthold; sunn mat, og gode opplevelser 

under måltidet er viktig for oss. Barna lager i samarbeid 

med de voksne maten vi spiser i barnehagen. Barnehagen 

skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode 

vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, 

hygiene, aktivitet og hvile. 

 

Robuste barn får vi også ved å gi barna gode 

naturopplevelser. Disse opplevelsene gir dem en vesentlig 

betydning for deres verdisyn, holdninger og atferd senere i 

livet. Positive opplevelser og en følelse av tilhørighet til 

naturen legger grunnlaget for natur- og 

miljøvernholdninger. 

 

Lek, læring og danning 

 

Barnehagen skal legge til rette for variert lek. Det er viktig 

at alle får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre 

samspillet med andre barn i lek. Leken er mangfoldig og blir 

uttrykt på mange ulike måter. Barnekulturelle tradisjoner 

overføres fra eldre til yngre barn, humor og kreativitet 

utrykkes både muntlig og kroppslig. Barna utforsker og 

skaffer seg kunnskap og innsikt på mange områder gjennom 
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lek både ute og inne. Uteleken er viktig i alle årstider under 

alle værforhold.  

 

I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap 

med hverandre, ofte på tvers av alder, og språklig og 

kulturell ulikhet. Dette legger grunnlaget for barns trivsel, 

læring og sosial kompetanse. Man må være særlig 

oppmerksom på barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor 

eller ødelegger andres lek. Personalet skal være tilgjengelig 

og støtte, inspirere og oppmuntre barn i deres lek. 

 

Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer i ulike 

situasjoner. Personalet må være nysgjerrig og undre seg 

sammen med barna; og vekke interesse hos de som sjelden 

oppsøker disse situasjonene. Vi har både formelle og 

uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er 

planlagt og ledet an av personalet, mens de uformelle er 

hverdagsaktiviteter, lek og her og nå situasjoner. 

Fagområdene knyttes til de formelle og uformelle 

læringssituasjonene. Hvordan personalet handler og møter 

barns læringserfaringer er viktig. Vi tar barns interesser 

og spørsmål på alvor, og finner svar og ny kunnskap sammen.  

 

Danning handler blant annet om å utvikle evnen til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning i 

barnehagen skal forankres i verdiene i formålet, som er 

likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og 

solidaritet. Disse verdiene skal også legges til grunn for 
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omsorg, lek og læring i barnehagen.  Gjennom gode 

danningsprosesser skal barns evne til å forholde seg 

prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv 

som et verdifullt medlem av et større fellesskap utvikles. 

 

Fagområdene 

Flere områder vil ofte være representert samtidig i et 

temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og 

turer i nærmiljøet. For hvert fagområde er det formulert 

mål for arbeidet med å fremme barns utvikling og læring, 

og personalets ansvar er presisert. Aktivitetene tilpasses 

barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og 

andre forutsetninger. Foreldre inviteres til medvirkning. 

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst 

- Høytlesning 

- Samtaler rundt måltidet 

- Samtaler rundt opplevelser, tanker og følelser  

- Samtale rundt tekst og bilder  

- Sangstund, rim og regler, tulle med ord, «mitt skip 

er lastet med…» 

- Skrive og regne på pc/spille 

- Leke skrive 

- Telle/sortere, lese, diktere tekst (skrive på 

flippover) 

- Bøker tilgjengelig i barnas høyde, ikke for mange og 

bytte ut jevnlig 
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Personalets ansvar: 

Skape et språkstimulerende miljø for alle barn, oppmuntre 

barn til å lytte, samtale, leke med ord, språk og sang. Skape 

et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og 

glede ved høytlesning. Hjelpe og oppmuntre barna til å få 

erfaringer som øker ordforrådet og begrepsforståelsen. 

Personalet må oppmuntre to- og flerspråklige til å være 

språklig aktive, og støtte barn med kommunikasjonsvansker, 

som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling. 
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3.2 Kropp, bevegelse og helse 

- Lære om menneskekroppen gjennom bøker, 

brettspill, tegning og sansemotorisk trening etc. 

- Gymrom (madrasser, tjukkas, ribbevegg, bandy, 

ballspill etc.) 

- Klatre i trær, tau og klatrestativ. Hoppe tau, 

balansere, hinderløype 

- Bruke naturen aktivt 

 

 

Personalets ansvar:  

God veksling mellom aktivitet og hvile, sovetid for de 

minste og legge til rette for at også større barn får roe 
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ned/hvile. Rolige aktiviteter kan også være å lytte til 

musikk, lydbok etc. Personalet har også ansvar for å legge 

til rette for/stimulere til aktiviteter som får opp pulsen. 

Alle har ansvar for å introdusere barna for 

aktiviteter/legge til rette for en aktiv utelek. Personalet 

skal være tilstedeværende og aktive sammen med barna. 

3.3 Kunst, kultur og kreativitet 

- instrumenter skal være tilgjengelig daglig 

- utkledningsutstyr skal være tilgjengelig, ikke for 

mye- bytt heller ofte 

- rikelig, variert materiale og verktøy til kunst og 

håndverk. Bruk gjerne mattørker og tørk 

naturmaterialer som bær, frukt, planter etc. 

- møte kunst og kulturuttrykk gjennom teater, musikk 

og dans i og utenfor barnehagen 

- møte ulike kulturer gjennom litteratur, 

matopplevelser og andre aktiviteter 
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Personalets ansvar:  

Skape tilstrekkelig rom for både voksenledete og 

barnestyrte aktiviteter. Personalet skal være 

oppmerksomme i forhold til måten barna uttrykker seg, vis 

respekt og motiver dem til å uttrykke seg på sin egen, 

personlige måte! Oppfordre barn til å utforske de estetiske 

områdene. Vær engasjert og delaktig i sang, dans og drama. 

3.4 Natur, miljø og teknikk 

 friluftsaktiviteter 

 studere planter, dyr, landskap, årstider og vær 

 miljøvern; plukke søppel sammen med barna. 

Samtale om miljøvern og bærekraftig utvikling 

 lek med tekniske leker (Newton utstyr) 

 matproduksjon (gressløk, sukkererter, 

gulerøtter, tang og tare, bær, sopp, fisk etc.) 

 sortere søppel 
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Personalets ansvar:  

Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og 

forutsetninger. Stimulere barna til å oppleve og iaktta med 

alle sanser. Undre deg sammen med barna over fenomener i 

naturen og teknologi. Være en rollemodell i hvordan man 

uttaler seg og handler om miljøvern og bærekraftig 

utvikling. La barna få innsikt i matvareproduksjon, 

begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død og 

vær aktiv i nærområdet og de muligheter det gir 

(friluftsaktiviteter, iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, 

insekter og planter etc.) 

3.5 Etikk, religion og filosofi 

 høytidsmarkeringer  

 bøker om emnene 

 kirkevandring 

 markering av Lucia 

 adventssamling 
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Personalets ansvar:  

Hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive 

løsninger. Være et forbilde for barna og opptre slik at 

barna kan få støtte i egen identitet og respekt for 

hverandre. Skape rom for undring, ettertanke og samtaler. 

Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. 

Still spørsmål til barna, ikke vær redd for ikke å ha alle 

svar. 

3.6 Nærmiljø og samfunn 

 Besøke kirka 

 Besøke gammelgården 

 Besøke sykehjem 

 Besøke kystfortet 

 Besøke skolen 

 Besøke fjære, skog og fjell 

 Få delta i hverdagsaktiviteter i barnehagen 

 Trafikkopplæring 

 Markering av samefolkets dag 

 Brannvern 

 Markere FN dagen 

 Barnehagedagen 

 Sommerfest 

 Besøke ulike arbeidsplasser i nærmiljøet 
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Personalets ansvar  

La barna få kjennskap til samene gjennom fortellinger, sagn 

og annet. Bidra til at barna møter verden med tillit og 

nysgjerrighet. La barnas medvirke i barnehagen og i 

utforsking og oppdagelse av nærmiljøet. Være oppdatert og 

opptatt av samfunnet og vise interesse for de mulighetene 

som ligger i nærmiljøet. Styrke barna i at de er viktige og 

verdifulle for fellesskapet i barnehagen. Gi barna 

begynnende kunnskap om betydningen av 

menneskerettighetene (spesielt barnekonvensjonen). 

Motvirke mobbing og rasisme, arbeide med likestilling 

mellom jenter og gutter. Bruke litteratur og media for å 

utvide og utdype barnas erfaringer og læring, og bidra til 
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at barna kan forholde seg nysgjerrig og kritisk til det som 

formidles gjennom nyhetsbildet. 

3.7 Antall, rom og form 

 Newtonutstyr (spill og leker) 

 Tellemateriell 

 Klosser og byggestaver 

 Måling, veiing og telling i forbindelse med arbeid 

på kjøkkenet 

 Regning på pc 

 Yatzy, ludo og andre spill 

 Jobbe med former og klassifisering gjennom 

formingsaktiviteter og lek med naturmaterialer 

 Lego og duplo 

 Klokka 

 Måle og veie 

 Puslespill 

 Leke butikk 

 Snøforming 

 Temperatur 
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Personalets ansvar  

Når vi lager mat, dekker bord, rydder og sorterer, når vi 

skal finne ut hvor mange som er tilstede eller hvor mange 

dager det er igjen til jul, møter barna matematikk i en 

naturlig sammenheng. Personalet må være oppmerksom på 

det som skjer og bruke disse situasjonene til å fremme 

matematikklæring. Barna har ofte sitt eget språk og sine 

egne ord som de bruker i stedet for de korrekte 

matematiske begrepene. Da er det viktig at vi ikke 

korrigerer barnas språk, men at vi som er voksne bruker de 

riktige begrepene. Personalet må resonnere og undre seg 

sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall 
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og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap 

for logisk tenkning. Støtte og oppmuntre barn til å utvikle 

sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering 

og hverdagsaktiviteter. 

Overgang barnehage-skole 

«Det er av stor betydning at overgangen fra barnehage til 

skole oppleves som god for barnet og for foreldrene. Å 

styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er viktig 

for å legge til rette for et helhetlig utdanningsløp» 

Hvert år lager Løkta barnehage og Røsvik skole en 

partnerskapsavtale og en plan for overgang barnehage-

skole. Planen blir utlevert før jul, hvorav besøkene gjøres 

etter nyttår. 

Samarbeidspartnere 

Løkta barnehage har ett godt samarbeid med mange, blant 

annet; helsestasjonen, BUP, PPT, barnehagene og skolene i 

Sørfold kommune, enhetene i Sørfold kommune, 

næringslivet, med flere.  

Foreldresamarbeid 

Foreldresamarbeid er både formelle og uformelle møter. 

Foreldrene og personalet har et felles ansvar for barnas 

trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem 

og familie skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre 
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skal sikres innflytelse og medvirkning gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg.  

Foreldreråd  

Alle foreldre / foresatte utgjør foreldrerådet. Leder og 

nestleder er foreldrenes representanter i barnehagens 

samarbeidsutvalg. Det skal fremme fellesinteresser og 

bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og 

foreldregruppen. 

Dokumentasjon 

Vi dokumenterer på tavla og ved hjelp av bilder. Dette er 

for å gi foreldre informasjon hva barn opplever, lærer og 

gjør i barnehagen. Barn og voksne dokumenterer sammen. Vi 

deler også ut et kvartalsbrev til foreldrene. Spør oss 

gjerne om dere lurer på noe. 

Samarbeidsutvalget  

Er et samarbeidsorgan mellom kommunen, ansatte og en 

representant for foreldrene, styrer er sekretær. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ. Eier skal sørge for 

å fremme saker. 

 

Foreldremøter  

Det settes opp ett møte i september og ett i mai, hvor 

hovedoppgavene er informasjon fra barnehagen samt valg 
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av foreldreråd i mai. Førskoleklubben har et foreldremøte 

på våren, hvor det blant er info om skolestart. 

 

Foreldresamtaler 

Det legges til rette for en foreldresamtale pr. barn pr. år 

fra barnehagens side i november. Dersom behov/ønske tar 

vi gjerne flere samtaler. Førskolebarna har en 

foreldresamtale i april/mai, der er både foreldre og barnet 

tilstede.  

Daglig kontakt med foreldrene  

Den daglige kontakten vi har med foreldre og foresatte er 

den viktigste. Vi skal være imøtekommende og positive. 

Foreldrene informerer de ansatte om det vi må vite og 

ansatte informerer foreldrene om barnets dag i 

barnehagen.  

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi 

ønsker et nært og åpent samarbeid. Et godt samarbeid 

mellom personale og foreldrene er det beste 

utgangspunktet for arbeidet med barna.  

Planleggingsdager 

Personalet har i alt 5 planleggingsdager i løpet av året. 13. 

og 14. august, 20.november, 4.januar og 29.mars. Merk dere 

disse på et tidlig tidspunkt så dere slipper å komme til 

stengt barnehage. Dette er svært viktige dager for oss i 
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personalet. Her får vi samkjøre arbeidet vårt, tenke 

langsiktig og utvikle oss faglig. Vi jobber med 

forberedelser i barnehagen eller går på kurs.   

 

 

Samarbeidsutvalget 

 

Foreldrenes 

representant 

Marthe Wold 

Vara: Tixiang 

Vassvik 

Kommunens 

representant 

Karl Simonsen 

Ann Kristin 

Olafsen 

Personalets 

representant/sekretær 

Monica Hansen/Liss-

Mona Abrahamsen 
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Personalet i Løkta barnehage  

Liss-Mona Abrahamsen, styrer 

Malin Eriksson, pedagogisk leder 

Monica Hansen, fagarbeider 

Renate Storeide, fagarbeider 

Tina Myrli er fast vikar hos oss 

Liss-Mona     Monica  

 

 

Renate                                              Malin      

  

Velkommen til oss  

Lykke til med barnehageoppholdet 2015-2016  

 


