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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I STRAUMEN BARNEHAGE 
 
Straumen barnehage har 4 avdelinger med til sammen 72 plasser. Barnehagen startet opp i Idrettsveien i 1999.  
Vi åpner kl. 06.30 og stenger 16.30. Vi samarbeider med SFO, barn som har behov utover åpningstiden på SFO kan komme i barnehagen om ettermiddagen. 
Vår barnehage ligger på en fin plass et steinkast fra Straumen skole. Vi har fine lokaler, en stor og variert utelekeplass og kort vei til naturområdene. Når vi 
ikke er i barnehagen liker vi best å gå på tur i skogen, vi har mye skog og natur rundt oss på alle kanter. 
Sørfold kommune har helsefremmende barnehager som satsingsområde, områder som; bevegelse, naturopplevelser, tilhørighet og kosthold skal være en 
sentral del av hverdagen.  I dette ligger en forpliktelse om tiltak som styrker barnas psykiske og fysiske helse, selve livskvaliteten. 

 
Vår visjon er:  

En oppvekst med røtter og vinger, tilhørighet, trivsel og opplevelse for utvikling av hele mennesker.   
                                                                                      

Visjonen er vår felles plattform og et utgangspunkt for arbeidet vårt i barnehagen.  
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier som menneskeverd, åndsfrihet, 
solidaritet og nestekjærlighet jfr. Barnehageloven § 1. Alle er like mye verd og skal 
ha innflytelse på hverdagen. Vi jobber for å få barna til å mestre kunsten å omgås  
andre mennesker på en positiv måte. Samspill med andre mennesker er avgjørende  
for læring.  
Det er viktig for alle barn å oppleve gleden ved bevegelse.  
Mestring av fysiske aktiviteter gir en god følelse og selvtillit.  
Barna får være mye ute, de får bruke kroppen sin i variert natur,  
og de opplever naturen som kilde til gode opplevelser. 
 
 
 
 
Nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt barnehageår sammen,  
et spennende år med mange nye muligheter. 
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Innledning: Barnehagene i Sørfold har de siste årene hatt et spesielt fokus på rammeplanen, hvordan vi forstår og hvordan vi skal ivareta kravene som 
danner grunnlaget for barnehagedriften. Vi har spesielt arbeidet med verdier, barns medvirkning, danning, omsorg og læring, og de ulike fagområdene. Et 
kompetent personale er nødvendig, i dette ligger det både evne til å tilegne seg kunnskap, forstå og finne rett tilnærmingsmåte. Verdiene i rammeplanen skal 
være synlige i det daglige. Barn har rettigheter, de skal gis mulighet til deltakelse og medbestemmelse. Vi har utarbeidet retningslinjer på hvordan personalet 
skal arbeide, hva de skal legge vekt på og hvordan de skal gjøre det. Del 1 av årsplanen viser kravene som stilles til alle i personalgruppa.  
    
 
”Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen”. ( Rammeplan for barnehagen s. 32) 
       
Del 1:      
1. Slik jobber barnehagen med omsorg, danning, lek og læring                        
Dette skal  al le ansatte gjøre 
 

 
Vi  skal  (omsorg):  
	

Vi skal  ( lek,  læring, danning):  Vi  skal  (verdier):  

• Følge statlige retningslinjer for kosthold, 
inkludert å spise sammen med barna 

• Ikke tvinge barn til å spise opp, men 
unngå å kaste mat. 

• Sørge for at alle barn får søvn/ hvile i 
løpet av dagen. 

• Ta opp uhensiktsmessige klær og lignende 
med foreldre, uten at barna er til stede. 

• La barna bruke smokk kun når de sover/ 
hviler 

• Verner barn mot urett gjennom å ligge i 
forkant, legge til rette for små grupper etc. 
	

• Legge til rette for at barn får bruke alle 
sansene og at de får prøve og feile 

• Synliggjøre leken og leke selv 
• Unngå formidlingsopplegg 
• Anerkjenne alle følelser = ikke si: 

 ”det er ikke noe å bli sint for” 

 ”det går bra” 

 ”du må ikke si sånt, det er ikke pent” 

 ”sånn gjør vi ikke” 

• Ikke kast mat 
• Snakke om tro, sette ord på ulikheter 
• Spørre foreldre om livssyn 
• La barna hjelpe hverandre, også i 

konflikter 
• Snakke på samme måte til barn og voksne 
• Unngå faste plasser, grupper etc 
• Vurdere fortløpende egen språkbruk, 

holdninger, leker/ utstyr etc. jfr. kjønn 
 

 



5	
	

 

Vi  skal  (fysisk mil jø):  Vi  skal  ( inkluderende mil jø for 
al le):  

Vi  skal  (foreldresamarbeid.):  

 

• Ha det ryddig, systematisk og vakkert 
• Leker og utstyr skal oppbevares slik at 

barna skal kunne håndtere mest mulig selv 
• Vurdere leker og utstyr mht funksjon, 

mengde etc 
• Kvalitetssikre leker og utstyr 

 

• Ha en fleksibel dagsrytme 
• La barna få tid og mulighet til å hjelpe 

hverandre 
• Snakke pent om hverandre, både barn og 

voksne 
 

• Forvente at foreldre gjør så godt de kan 
• Gi begge foreldre samme skriftlige info 
• Inkludere barn i samtalen i garderoben 
• Skape forståelse for ting vi må gjøre som 

er lovbestemt 
• Tenke barns beste foran foreldres beste 
• Ta rykter alvorlig og spørre de det gjelder 
• Veilede foreldre der vi ser behov for det 

 
 
2. Slik legger vi til rette for barns medvirkning i barnehage 

Vi skal  (barns medvirkning):  
• Hjelpe barn forfra med øyekontakt 
• Tenke at hver gang vi hjelper et barn med noe det kunne gjort 

selv, hemmer vi utviklingen. 
• Ta med barn på alle praktiske gjøremål 
• Legge fysisk til rette for selvhjulpenhet 
• La flest mulig aktiviteter være frivillig 
• La barn godkjenne bilder av seg selv 
• Be barna om hjelp til å løse egne og andres utfordringer (ilp, 

støy på avd. med mer) 
• Ha systematiske barnesamtaler 
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3. Slik følger barnehagen opp barnehagen bestemmelser om innhold i barnehagene: 
 
Sosial kompetanse; er å vite hva som er lurt å gjøre, og når det er lurt å gjøre det. Personalet skal bli mer bevisst egen sosial kompetanse og hvordan være 
gode rollemodeller for barna. Personalet skal møte barna med tillit og respekt, bidra til trivsel og glede. Gjennom fellesskap med jevnaldrende får barna støtte 
og hjelp til å etablere vennskap, øke sine samspillsferdigheter og få en begynnende forståelse av demokratiske prinsipper. Opplevelse av egenverd og 
tilhørighet og positivt fellesskap skal prege hverdagen. Barnehagen skal motvike utviklingen problematferd og mobbing. 
 
 
 
 
Språklig kompetanse; Småbarnsalderen er grunnleggende for utviklingen av  
språklige ferdigheter. Barnehagen skal gi barna varierte og positive erfaringer  
med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning  
og for å gi uttrykk for egne følelser og tanker. Et godt utviklet morsmål danner  
grunnlag for videre språkutvikling, leseferdigheter og skriftspråket. 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen som kulturarena; vi er alle en del av et fellesskap, tilhørighet styrkes gjennom felles identitet og erfaringer. Både nasjonal og lokal kultur skal 
gjenspeiles i barnehagens virksomhet, det handler både om arv og tradisjoner. Vi skal også være åpen for andre lands kultur og bidra til å skape vår egen. 
Barna skal få kjennskap til ulike høytider, delta på lokale arrangementer og møte kultur gjennom bøker, musikk og kreative aktiviteter. Barna skal få uttrykke 
seg gjennom sitt eget språk og med ulike tilnærmingsmåter.  
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Lek og glede.  
”Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen”. ( Rammeplan for barnehagen s. 32) 
 
Leken har en stor plass i barnehagen. Rammeplanen kaller lek en grunnleggende livs –  
og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er  
grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Lek er en måte å være  
i livet på, en livsfunksjon og en viktig del av barnets sosialisering. Lek er et mål i seg  
selv, ikke kun et middel for å oppnå bestemte mål. Leken kan også være problemløsende,  
barna kan bearbeide inntrykk og få ny erfaring. Ved at leken deles med andre, skaper den  
også fellesskap og tilknytning. I leken lærer de å dele, gi og ta i mot instrukser og ta  
andres perspektiv. De leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og  
forutsetninger. I samhandling legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 
 
”Barnehagen skal legge til rette fysisk og organisatorisk til rette for variert lek.  
Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.  
Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre  
barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode  
erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.  
 
 
 
”Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis  
særskilt oppfølging.”  
(Barnehageloven og forskrifter. Med forarbeid og kommentarer s. 183) 
 
 
 

Lekesola, kilde: 
Elgen barnehage 
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Fagområdene: 
Rammeplanen har i alt 7 ulike fagområder, men i barnehagen opptrer de ulike fagområdene sjelden isolert. Barnehagen tar utgangspunkt i hele mennesket. 
Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål, læring skjer underveis i prosessen. Barn har ulike behov og skal møtes der de er. Alle skal få mulighet til 
utfordringer og til å lære, og nok tid, vi må øve før vi kan. 
 
 

Kommunikasjon, språk og tekst                                   

• Lære barna sanger, sangleker, rim og regler. 
• Dramatisering og skuespill 
• Tegning og tekst, lage eventyr. 
• Høytlesing og fortellinger. 
• Gi barna mulighet til å lære om ulike  

følelser og konfliktløsninger. 
• Bli kjent med bokstaver og tall. 

 

 

Kropp, bevegelse og helse 

• Være ute uansett vær. 
• Gå på turer, bli kjent med ulikt terreng 
• Tilrettelagte aktiviteter inne, i sal og i barnehagen, dans og bevegelse 

til musikk, ribbevegg, hinderløype  
• Lære begreper om kropp og bevegelser 
• Motvirke mobbing og krenkende atferd 
• Selvtillit og selvfølelse,  
• Psykisk helse 
• Gode holdninger omkring aktivitet og kosthold 
• Lære om god hygiene, håndvask 
• Respekt for andres kropp 
• Voksne skal være gode rollemodeller 

 
Kunst, kultur og kreativitet 

• Kjennskap til ulike materialer og teknikker 
• Møte ulike musikkformer, bøker og film 
• Bli kjent med eventyrene, dramatisering og fortelling 
• Teaterbesøk, museum, bibliotek 
• Utendørs forming, is og snøforming 
• Markering av merkedager,  

høytider 
• Sang tradisjonelle leker 
• Hvordan levde de før i tiden, leker, matretter 

Natur, miljø og teknikk 

• Ute alle årstider og i all slags vær 
• Lære om forandringer i naturen 
• Dyr og insekter, froskedammen 
• Søppelsortering, ta vare på naturen 
• Fryse is, tine 
• Lage demning 
• Sand, vann, skum, såpebobler 
• Lego, Mekano, Jovo ect. 



Etikk, religion og filosofi 

• Få kunnskaper og ferdigheter i sosial kompetanse 
• Lære om normer og verdier 
• Danning, utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger 
• Ta hensyn  
• Be om unnskyldning 
• Lære om høytidene 
• Toleranse for andre kulturer 
• Konfliktløsning 
• Gi barna tid og mulighet til å undre seg omkring store spørsmål i 

livet 
• De voksne skal være gode forbilder. 

Nærmiljø og samfunn 

• Turer i nærmiljøet, gjøre oss kjent med hjemplassen og hva den har å 
tilby  

• Lokalhistorie 
• Samarbeid med skolen og andre (som seniorrådet) 
• Bli kjent med høytidene og tradisjonene rundt 
• Bli kjent med samene og deres kultur 
• Delta på aktiviteter i nærmiljøet, kraftfestival, TV – aksjonen ect.  
• Ha ulike arrangementer/ markeringer.  
• Brannvern, delta i nasjonal brannvernuke 
• Lære om demokrati og medbestemmelse. 

 
Antall, rom og form 

• Telle, måle, veie, sortere: spill, baking, lete etter mønster, 
puttebokser,  

• Begreper, voksne som er bevisste og bruker de pedagogiske 
mulighetene hverdagen gir, for eksempel pizza i trekanter, bake, 
dekke bord, sortere oppvask og telle frukt. 

 

 

Vi skal (planlegging, dokumentasjon og vurdering): 
• Bruke årsplanen til å konkretisere målene i Rammeplanen 
• Ha felles brukerundersøkelser basert på Rammeplanen 
• La barna delta i planlegging av turer, tradisjoner, aktiviteter osv…. 
• Barns beskrivelser og opplevelser skal komme frem i 

dokumentasjonen 
• Vi skal spørre barn mer  
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Dokumentasjon: Barnas læring og personalets arbeid skal synliggjøres gjennom dokumentasjon, dette gir foreldre, samarbeidspartnere og kommune 
informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vi har mest brukt bilder som dokumentasjon, og skrevet ”dagen i dag” på oppslagstavla. Hver 
avdeling har en egen foreldreperm, der kan dere lese og se hva barna har deltatt på. 
 
4. Slik markerer vi lokale kulturbegivenheter 
Barnehagen markerer samefolkets dag, vi deltar også på arrangementer ved Kraftfestivalen og har hvert år et samarbeid med seniorrådet. Vi deltar også med et 
stort arrangement ved TV- aksjonen og samler inn penger til dette. 
 
5. Slik ivaretar vi barn i overgangen fra barnehage til skole 
Som tidligere nevnt er leken er barns naturlige læringsarena, hvor bearbeiding av inntrykk og opplevelser, utvikling av sosial kompetanse og livsglede skjer 
parallelt. Leken har en stor plass også hos de eldste barna. I samhandling legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 
På bakgrunn av dette skal barnehagene: 

- legge til rette for at barna er gode lekere gjennom å sikre at barna daglig får tid til å leke sammenhengende, uten avbrytelser. 
- legge til rette for at barna er selvhjulpne; klær, mat, ta vare på egne saker,  
- legge til rette for at barna er sosialt kompetente gjennom bla å føle ansvar for egen atferd, være lydhør ovenfor andres behov, og kunne samarbeide 

med andre barn og voksne   
 
Førskolegruppa Heffalompene, har en egen plan, denne tar utgangspunkt i kommunens plan ”Overgang barnehage skole”. Vi lager vår egen plan over hva 
vi skal igjennom i løpet av året, her vil dere se aktiviteter som førskolegruppa skal delta på (også aktivitetene sammen med skolen) og mye av innholdet vil ha 
fokus på språkstimulering / lek med språket og matematikkforberedende aktiviteter. Alle foreldrene får planen utlevert. Gruppa starter opp i løpet av 
september. 
Vi har et godt samarbeid med Straumen skole. Hvert barn får egen fadder blant de som går i 3. klasse, vi besøker hverandre, drar på turer sammen, og blir 
kjent med både skolen, SFO og de voksne der. På våren er det en avslutningssamtale for foreldrene til ”Heffalompbarna”. Foreldrene vil få utdelt et skjema 
med ulike spørsmål om deres barn. Foreldre og barnehage går gjennom opplysningene som skal gis til skolen.  I løpet av april har barnehagen overføringsmøte 
med rektor, lærer 1. klasse og leder SFO. 
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6. Sider/ dokumenter som barnehagene driver etter og som er nyttige å kjenne til for foreldre: 
Link  

Barnehageloven:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
Folkehelseinstituttet:  http://www.fhi.no/ 
Helsedirektoratet:    https://helsedirektoratet.no/ 
Forskrift miljøretta helsevern:  https://helsedirektoratet.no/folkehelse 
Sørfold kommune:   http://www.sorfold.kommune.no/ 

  
 
Del 2 Lokale politiske føringer 
Sørfold har helsefremmende barnehager, dette betyr at vi følger anbefalte kriterier fra sentrale myndigheter. Helsefremmende arbeid i barnehagen skal bidra til 
god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. 
 
Robuste barn: Satsningsområdet ivaretas best på turer i skogen og med tilrettelagte aktiviteter. Psykisk helse er også et område som vi vil prioritere, blant 
annet gjennom deltakelse, mestring, omsorg og nærhet. Vi legger vekt på ”den gode følelsen”, glede er sentralt i god livskvalitet. 
Utelekeplassen er tilrettelagt for varierte fysiske erfaringer. Vi har bærbusker, klatretrær, steiner og bakker der barna må ”jobbe” for å klare å komme opp, 
lune områder som innbyr til mye utelek hele året, stor boltreplass med gjemmeplasser, grillhytte, flere små lekehytter osv.  
Alle avdelingene har egne turer som går til skog og mark i barnehagens nærmiljø. For de eldste barna har turene lengre varighet enn for den yngste. Vi spiser 
ute og gjør varierte erfaringer om vær og vind. Barnehagen lager til turmat og har egne tursekker. Vi legger vekt på lek, opplevelse og oppdagelser i ulendt 
terreng, der barna får oppleve å bruke kroppen på alle mulige måter. Alle har rett til sin egen opplevelse, nyte på sin måte, nuet skal være en del av 
opplevelsen. Barnehagen skal gi barna gode erfaringer med friluftsliv, de skal bli glad i naturen og lære å ta vare på den.  
I hele vinterhalvåret kan vi bruke Sørfoldhallen hver fredag, vi har også et samarbeid med kultur og deltar på ulike arrangementer. 
 
Vi følger statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Send med barna sunne matpakker til frokost. Det meste av maten blir spist uansett pålegg, og 
selv om det er visse pålegg som er ekstra populære hjemme, fungerer det greit med annet pålegg i barnehagen.  
 
Del 3 Diverse informasjon 
”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.” (Rammeplan for barnehagen s. 11.) 
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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. De daglige bringe – og hentesituasjonene er en av de viktigste samarbeidsformene med 
hjemmet. Foreldre blir innkalt til to foreldremøter og to foreldresamtaler i året, flere hvis det er ønskelig. I tillegg informerer barnehagen på ”My Kid”(se s 13) 
 
Foreldreråd er alle foreldre / foresatte. Foreldre skal sikres innflytelse og medvirkning gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Leder og 
nestleder er foreldrenes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg. De skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og 
foreldregruppen. 
 
Samarbeidsutvalget. Er et samarbeidsorgan mellom kommunen, ansatte og to representanter for foreldrene, styrer er sekretær. Samarbeidsutvalget skal være 
et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Eier skal sørge for å fremme saker. 
 
FORELDREKONTAKTER velges på foreldremøte i september, her kan du sette inn navnene. 

Nasse Nøff Tigergutt Tussi Ole Brum 

	 	 	 	

SAMARBEIDSUTVALGET 
Leder	

	

Nestleder	

	

Sekretær:	

Brith	Danielsen	

Foreldrenes	representanter:	

	

Kommunens	representant:	

Silje	Sørfjordmo	Paulsen	

Kolbjørn	Mathisen.	

Obs.	valgår,	kan	bli	valgt	nye	rep.	kommune	

Personalets	representanter:	

Inger	Fagerbakk	

Tove	Pedersen	
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Morgen og ettermiddag. Avdelingene er sammen hver morgen og ettermiddag, oppmøte på Nasse Nøff. I tillegg har avdelingene samarbeid med 
lekegrupper, fellesarrangementer og turer. Målet er å skape nye vennskap, bli godt kjent med alle voksne og barn i barnehagen og gi oss bedre mulighet til å 
tilrettelegge innhold for aldershomogene grupper. 
 
”My Kid”, med sms - tjeneste. For bedre nå ut til foreldre med informasjon bruker vi ”My Kid”. Det er en nettportal for bruk i barnehager. Er ikke en 
hjemmeside, men et lukket system hvor brukere må logge seg på med eget passord. Når et barn har fått plass i barnehagen vil foreldrene få tilgang, men da 
kun til eget barn.  I tillegg til informasjon og bilder inneholder systemet en SMS – tjeneste. 
 
Tverrfaglig team. Barnehagen har etablert et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Hver 6 uke har vi møte, her deltar helsestasjonen, barnevern og pedagogisk 
– psykologisk tjeneste. Vi har ulike tema eller enkeltsaker, hvis barnehagen ønsker å ta opp problemstillinger vedrørende enkeltbarn, avtales det med 
foreldrene først. 
 
Trafikksikkerhet. Helt siden oppstarten i Idrettsveien har vi hatt store utfordringer omkring trafikk og sikkerheten til barna. Både den bratte bakken, kun et 
kjørefelt, antall biler og en gammel port, førte til mange farlige situasjoner. Vi har nå fått gjerde frem til parkeringsplassen, ny port og to kjørefelt, men sliter 
ennå med stor trafikk i tiden rundt skolestart/slutt. Gjentatte henvendelse til foreldre barnetrinn og SFO om å bruke inngang skolen, har ikke helt ført frem.  
Barnehagen arbeider jevnlig med trafikksikkerhet, både som tema-arbeid og det å ha fokus på atferd i trafikken når vi er ute og går.  Dette året vil vi delta på 
Trygg Trafikk sitt prosjekt ”Trafikksikker kommune”. Målet er å kvalitetssikre trafikksikkerhetsarbeidet, alle foreldre vil bli involvert i dette arbeidet. 
 

 
 
 
 
”Hvert menneske er enestående, verdifullt og rikt på ressurser. Alle mennesker har  
evne til utvikling, til å føle og oppleve, til å kommunisere, til å gjøre valg og handle.”  
                                                                           Strategiplan for barnehage og SFO i Sørfold. 2008. 
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TRADISJONER,	MARKERINGER	OG	ARRANGEMENTER	GJENNOM	ÅRET 
Dato	 Hva	 Innhold	

28	august.	Fredag	 Lusekampanje	 Nasjonal	kampanje,	alle	sjekker	hodebunnen	i	løpet	av	helga	

14	-	18	september.	 Brannvernuka	 Vi	har	fokus	på	brannvern	og	evakuering.		

16	september.	Onsdag	 Fotografering	i	bhg.	 Alle	møter	til	kl.	09.00	

30	sept.	Tirsdag	 Foreldremøte	 Vi	møtes	på	Nasse	Nøff,	avdelingsvise	møter.	

Dato	kommer	 Permfest	 For	1	klasse,	Invitasjon	leveres	skolen	

7,	8	og	9	oktober		 Høstferie	skolen	 	

15	oktober.	Torsdag	 TV	-	aksjonen	 Vi	selger	selvlaget	håndverk,	kaffe	og	kaker.	Familiene	er	invitert.	

5	november.	Torsdag.	 Besteforeldredag	 Alle	olde	–	besteforeldre,	eller	andre	som	står	barnet	nær,	inviteres		

20	november.	Fredag	 Planleggingsdag	 Barnehagen	stengt	

3	desember.	Torsdag	 Foreldrefrokost	 Fra	08.15	og	til	alle	er	mett	J		

11	desember.	Fredag	 Luciafeiring	 Barna	har	med	hvite	skjorter.	

Desember,	dato	kommer	 Julebord	 Førskolegruppa	

Desember,	dato	kommer	 Nissefest	 Vi	kler	oss	i	rødt	og	spiser	nissegrøt.	

4.	jan.	2016.	Mandag	 Planleggingsdag	 Barnehagen	stengt	

5.	februar.		 Samefolkets	dag	 Samiske	eventyr,	klesdrakt	og	håndverk		
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16	februar.	Tirsdag	 Solfest	med	karneval	 Fellessamling	med	eventyr	og	sanger.	Felles	måltid	med	solboller	

22	–	26	februar	 Vinterferie	skolen	 	

11mars.	Fredag.	 Lusekampanje	 Nasjonal	kampanje,	alle	oppfordres	til	å	delta.	

Mars.	Dato	kommer	 Barnehagedagen	 Mer	info	kommer.	

17	mars.	Torsdag	 Påskefrokost	 Foreldre	inviteres		

29	mars.	Tirsdag.	 Planleggingsdag	 Barnehagen	stengt	

	 Innskriving	skolen	 Invitasjon	fra	skolen	kommer		

Mai	 Overføringsmøte,	skole	 Rektor,	lærer	1	klasse	og	leder	SFO	

3	mai.	Torsdag.	 Foreldremøte	 Fellesmøte	på	Nasse	Nøff	kl	18.00,	avdelingsvise	møter.	

Uke	19,	dato	kommer	 Skramletog	 Barna	deltar	sammen	med	barnetrinnet	

	 17.	mai	feiring	 Personalet	fri.	Foreldrekontakt	ansvarlig	for	fane	i	tog.	

Juni,	info	kommer	 Seniordag,		 Fellesarrangement	i	samarbeid	med	seniorrådet	

Juni,	info	kommer.	 Avslutningstur	 Førskolegruppa,	avslutningsreise	

Juni.	Info	kommer.	 Avslutning	på	Helland	 Kl.	17.00.	Alle	tar	med	grillmat	

 
 
 



16	
	

Presentasjon av personalet 
	

																																																																																																	 		 Avdeling:	 Nasse	Nøff	

																																									 	 	 	 	 	 	 Avdeling:	 Tigergutt	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Avdeling:	 Tussi	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Avdeling:	 Ole	Brum	

	
	
	
																																																																										
	
	
	Her	inne	finner	du:	
	
	
																																																																																																									Brith	Danielsen,	styrer	 	 	 	 	 	 	
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Avdeling Nasse Nøff 

	

	

	

	

				Marita	Leirvik	 																																												Arna	Hagenes																																																																							

						Ped.leder																																																					Førskolelærer																																	

																																																																								

																																																																										

					

	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Bente	Grovassbakk																																		Gry	Johansen,		

Fagarbeider																																															Assis	

	

Avdeling Tigergutt 

	

			

	

	
	
						Kristin	W.	Johansen																																Lissbeth	Andersen	

							Ped.leder																																																			Fagarbeider	
	

	

	

																																																											

		

	

Jens	Reidar	Mjånes	

Førskolelærer																																																																																															
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Avdeling Tussi 

 

 

 

 

 

Sharon	Dahlskjær																																		Dagny	Kristiansen	

Ped.leder																																																Fagarbeider											

	

	

	

	

	

	

Tove	Pedersen																																									

Assistent			

																									Avdeling Ole Brum 

	

								

	

	

	

Kari	Mette	N.	Johnsen																																			Ida	Ingebrigtsen,					

Ass.styrer/	ped.leder																																					Førskolelærer																													

	 	 	 											

	

	

	

	

	

					Inger	Fagerbakk																																																Anette	Hausmann	

				Fagarbeider																																										Assistent	



19	
	

							Renhold.	 	 															 																																																																																																							

	 	 	 	 	 																																																																							
																											
	
																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																		
	
	
	
	
		
Tommy	Zahlsen																																																																		Kristine	Johansen																																																			

	
Våre	vikarer:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Brit	Meisfjord																																																		Karin	Jensen																																																	Anita	Bakken																																																	Tone	Lill	Martinussen		
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PLANLEGGINGSDAGER. Personalet har i alt 5 planleggingsdager i løpet av året. Merk dere disse på et tidlig 
tidspunkt så dere slipper å komme til stengt barnehage! Dette er svært viktige dager for oss i personalet. Her får vi 
samkjøre arbeidet vårt, tenke langsiktig og utvikle oss faglig. Vi jobber med planer og forberedelser i barnehagen 
eller går på kurs.  
	
Årets	planleggingsdager:		 Mandag  17. og tirsdag 18. august 

Fredag  20. November 
Mandag  4. januar 2016 
Tirsdag  29. mars 2016 

	

	

	
	
	
	

Lykke t i l  med barnehageoppholdet  2015-2016 

   
	

 


