
 

 

 

 

 

 

ÅRSPLAN STRAUMEN 

BARNEHAGE 

 

 
      

 

   2018 / 2019 
      



1 
 

Innhold 
Informasjon til foreldre/foresatte ....................................................................................................................................................................................................... 2 

Praktisk info ....................................................................................................................................................................................................................................  

    Sørfold kommune, visjon 

    Tradisjoner, markeringer og arrangementer gjennom året……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3                     

Prestasjon av avdelinger og ansatte ................................................................................................................................................................................................... 4 

Satsningsområder .............................................................................................................................................................................................................................. 8 

Realfagskommune ...........................................................................................................................................................................................................................  

Helsefremmede barnehage ..............................................................................................................................................................................................................  

Samspillssamarbeid  ........................................................................................................................................................................................................... ………….. 

Pedagogisk innhold ........................................................................................................................................................................................................................... 9 

Barnehageloven, rammeplan, lokale føringer .................................................................................................................................................................................  

Barns medvirkning ...................................................................................................................................................................................................................... 10 

     Sosial kompetanse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 

      Barn som trenger ekstra støtte .................................................................................................................................................................................................... 12 

Omsorg, lek, læring og danning ......................................................................................................................................................................................................  

Planlegging, dokumentasjon, vurdering .......................................................................................................................................................................................... 13 

Samarbeid ........................................................................................................................................................................................................................................ 14 

Foreldresamarbeid ....................................................................................................................................................................................................................... 15 

    Andre samarbeidspartnere………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 

Tilvenning / interne overganger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 

Overgang barnehage - skole……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 

Kalenderdel .............................................................................................................................................................................................................................. 17 - 41 

 

 

 



2 
 

Velkommen til nytt barnehageår i Straumen barnehage 

Straumen barnehage har i år 5 avdelinger, med til sammen 90 plasser. Barnehagen startet opp i Idrettsveien i 1999. Barnehagen er nabo med 

Straumen skole. Vi har stor uteplass, nært et stort naturområde med Bjørneskogen, Tussiskogen, Harlifjellet, froskedammen og fotballbanen, vi 

er nært sentrum hvor vi for eksempel besøker biblioteket og eldresentret.  

Informasjon til foreldre/foresatte 
Her kommer litt info til dere foreldre/foresatte, det vil også komme informasjon fortløpende i løpet av barnehageåret.  

Åpningstider: 06.30 – 16.30. Barnehagen har åpent alle virkedager, stengt jul- og nyttårsaften og onsdag i stille uke.  

Alle er samlet på Tussi hver morgen mellom 06.30-07.30/08.00. 

 

Ferie: Alle barn har rett til 4 ukers ferie i løpet av året, 3 uker tas sammenhengende på sommeren, den 4 til planleggingsdagene. Juli er 

betalingsfri måned.  

Planleggingsdager: 16 november, 2 januar 2019 og 23 april 2019. Nytt barnehageår starter uke 34 med planlegging 19 og 20 august. 

Mykid: Er en lukket nettportal som bidrar til å styrke kommunikasjon mellom barnehage og hjem, det er ikke en hjemmeside.  MyKid har en 

sms - tjeneste, der finner dere ukeplaner, fraværsregistrering, bilder, nyhetsbrev mm. Når barnet begynner i barnehagen oppretter vi bruker til 

foreldrene med brukernavn og passord, dere vil ta ha tilgang til ditt/deres barn.  

Bursdagsfeiringer: Barna velger mellom rundstykker, grove vafler, pannekaker eller fruktspyd.  

 

 

Sørfold kommune, visjon for barnehagene. 
«En oppvekst med røtter og vinger, tilhørighet, trivsel og opplevelse for utvikling av hele mennesker 
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TRADISJONER, MARKERINGER OG ARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET 

 
Dato Hva Innhold 

  Oktober Permfest For 1 klasse, Invitasjon leveres skolen 

 23 oktober, torsdag TV - aksjonen Vi selger selvlaget håndverk, kaffe og kaker. Familiene er invitert. Søndag 21 okt. 

aksjonsdag 

15 november, torsdag. Besteforeldredag Alle olde – besteforeldre, eller andre som står barnet nær, inviteres  

16 november, fredag Planleggingsdag Barnehagen stengt 

13 desember, torsdag Luciafeiring Barna har med hvite skjorter. 

14 desember, torsdag Juleverksted Fra kl. 13.00 -> foreldre inviteres 

21 desember, fredag Nissefest Vi kler oss i rødt og spiser nissegrøt. 

2. jan. 2019, tirsdag Planleggingsdag Barnehagen stengt 

6 februar, onsdag Samefolkets dag Samiske eventyr, klesdrakt og håndverk  

I løpet av februar Solfest Fellessamling med eventyr og sanger.  

28 februar Eventyrfest Vi avslutter eventyrperioden med eventyrfest. 

4 – 8 mars Vinterferie skolen  

8 mars, fredag. Lusekampanje Nasjonal kampanje, alle oppfordres til å delta. 

13 mars, onsdag Barnehagedagen Mer info kommer. 

11 april, torsdag Påskefrokost Foreldre inviteres  

23 april, tirsdag Planleggingsdag Barnehagen stengt 

 Innskriving skolen Invitasjon fra skolen kommer  

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

7 mai, tirsdag Foreldremøte Fellesmøte på Nasse Nøff kl 18.00, avdelingsvise møter. 

Uke 20, dato kommer Skramletog Barna deltar sammen med barnetrinnet 

17 mai, fredag 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 
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Presentasjon av ansatte og avdelingene. 

                                   

Brith Danielsen, styrer      Kari Mette N. Johnsen, assisterende styrer og stedfortreder. 

Kontaktinformasjon:  

Telefon hovednr: 75685390 mobil styrer 48066201 
Mail: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no / brith.danielsen@sorfold.kommune.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår trofaste vikar: Karin Jensen 

mailto:straumen.barnehage@sorfold.kommune.no
mailto:brith.danielsen@sorfold.kommune.no
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Avd. Nasse Nøff: Mobil til avdelingen 947 80 895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Marita Leirvik, ped.leder Hilde Lundestad, barnehagelærer Bente Grovassbakk, fagarbeider Koranan Moen, fagarbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bjørn Hansen, assistent    
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Avd. Tigergutt. Mobil til avdelingen 954 19 939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Arna Hagenes, ped.leder Brit Meisfjord, lærer Lissbeth Anderssen, fagarbeider Tone Lill Martinussen, sykepleier 

 

 

Avd. Tussi. Mobil til avdelingen 910 06 582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kari Mette Johnsen, ped.leder og 

ass.styrer 

Jens Reidar Mjånes, 

barnehagelærer 

Dagny Kristiansen, fagarbeider Anette Hausmann, assistent 
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Avd. Ole Brum. Mobil til avdelingen 909 68 752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sharon Dahlskjær, ped.leder Lena Andreassen, barnehagelærer 

/ spesialpedagog 

Gry Johansen, assistent Camilla Johansen, assistent 

 

Avd. Uglehuset. Mobil til avdelingen 90772401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ida Ingebrigtsen, ped.leder Linn Himle, fagarbeider Amalie Inderberg, lærling Martine Kristensen, fagarbeider 

Tilbake nov. 2018 
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Satsningsområder 

Realfagskommune 

Sørfold kommune har blitt en realfagskommune. Vi deltar i et prosjekt med Udir. som varer ut 2019. Vi har nå en realfagsplan som innebærer at 

alle barn i Sørfold kommune skal knytte kjennskap til realfagsbedrifter i kommunen vår. Satsningsområder er hav, mineral og energi. Alle barn 

fra førskolegruppe og opp til 10. klasse deltar på hvert trinn på bedriftsbesøk med realfagsaktiviteter, uavhengig av hvor de bor i kommunen. 

Målet er at alle skal oppleve gleden ved realfag og å heve kunnskapen og mestringsnivået for alle. Alle mottar en egen realfagsperm i 1. klasse, 

denne følger barnet ut 10. klasse og blir en «skryteperm»/ dokumentasjon over alle aktivitetene de har deltatt på. Dette er i tillegg til Newton-

aktiviteter på skolen. Planen fortsetter videre etter prosjekttiden utløper.  

 

Helsefremmende barnehage 

Sørfold kommune har som mål at innen 2019 skal alle barnehagene være 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. 

Barnehagen skal stimulere til fysisk aktivitet, tilby et godt kosthold, og gi rom for lek og naturopplevelser. 

 

Samspill, livsglede og helse. 

Siden 13 mars 2018 har en gruppe på 16 barn (nå 14) fordelt på 4 avdelinger vært på besøk på eldresentret. 

Målet er å etablere samarbeid mellom barnehagen, eldresentret og kulturskolen, slik at det blir en naturlig del av hverdagen. 

Møtepunktene mellom barnehagen og eldre på institusjoner i nærmiljøet skal være helsebringende og trivselsskapende faktorer med musikk, 

kunst og kultur som uttrykksformer. 
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Pedagogisk innhold. Barnehageloven, rammeplan, lokale føringer 
Barnehagen følger ”Lov om barnehager” og forskriften ”Rammeplan for barnehagen”.  I tillegg til lokale føringer er dette en 

forpliktende ramme for hvordan vi skal drive barnehagen 

Rammeplan for barnehagen, fagområdene. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og 

skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold.  

Kommunikasjon språk og tekst 

• Gjennom sang, musikk, regler, rim, samtaler og samhandling med barn og voksne, samt høytlesning, bilder, litteratur/bøker, digitale 

verktøy, lek, dramatisering og eventyr styrker vi barns språkutvikling og gir dem god språktrening.  

• Ved å bruke språket verbalt og nonverbalt uttrykker barna følelser, ønsker og erfaringer, samt det å øve seg på å løse konflikter og skape 

positive relasjoner.  

Kropp, bevegelse, mat og helse 

• For å fremme læring, positiv selvoppfatning, motoriske ferdigheter og trygghet på egen kropp. Vi skal gi hjelp og støtte for at barna skal få 

en positiv oppfatning av seg selv, «jeg er god nok», lære seg å sette grenser og ta vare på seg selv. 

• Vi går ofte på turer, er mye ute, har et rom i barnehagen hvor barn kan utfordre sin egen risikogrense, og har 1 time i hallen hver fredag 

(annenhver fredag små og store) Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. God hygiene og veksling mellom 

hvile og aktivitet bidrar vi til utvikling av en sunn kropp.  

Kunst, kultur og kreativitet 

Ved bruk av varierte materialer og teknikker, som maling, tegning, klipp og lim, samt naturens materialer, legger vi til rette for at barn får 

uttrykke seg estetisk, og oppleve samhørighet ved å skape noe felles. Musikk, dans, drama, språk, litteratur er en del av vår hverdag.  

 

Natur, Miljø og teknologi 

• Vi bruker naturen rundt oss hele året som en arena for lek og læring. Vi har et stort uteområde, skog (Bjørneskogen og Tussiskogen), fjell, 

bibliotek og skole i gangavstand fra barnehagen. Vi har mulighet for å dra på gårdsbesøk på Rødås, og førskolegruppa besøker Marine 

Harvest. Barna får kjennskap og kunnskap om dyr og matproduksjon, som igjen bidrar til begynnende forståelse for bærekraftig utvikling, 

en god relasjon mellom menneske og natur. Fokus på søppelplukking og ta vare på naturen. 
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Antall, rom og form 

For å legge til rette for tidlig og god stimulering skal ansatte støtte og oppmuntre barns egen utforskning. Gjennom lek, eksperimentering, 

samlingsstunder, aktiviteter, eventyr, litteratur, sang, musikk og dans, utvikler barna   sin matematiske kompetanse og bruker tall, rom og 

form. Barna lærer begrepsforståelse som størst, minst, først, sist, over, under, avstand. For eksempel eventyret «De tre bukkende Bruse» 

 

Etikk, religion og filosofi 

Vi møter alle med respekt. I barnehagen har vi barn fra forskjellige land og religioner, slik lærer barn forskjeller på ulike religioner. Barna 

skal oppleve seg verdifulle og likeverdige, uansett bakgrunn, hudfarge eller livssyn. Vi har fokus på inkludering og likeverd. 

«Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og 

tradisjoner i den kristne kulturarven» 

 

Nærmiljø og Samfunn 

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

«Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal legge vekt på å styrke 

kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske 

og oppdage nærmiljøet sitt.» 

 

 

 

 

Barns medvirkning 

Barn har rett til medvirkning og innflytelse i egen hverdag. Barns synspunkter skal legges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barns 

medvirkning er ikke å tvinge frem meninger, men at vi forstår hva de uttrykker. Vi skal også ta hensyn til språk, kultur og religion. Med de 

yngste barna er det viktig å se hva de uttrykker gjennom gester, mimikk og språk, mens de eldste har muligheten til å få frem sitt uttrykk 

gjennom de daglige samtalene og situasjonene som oppstår. I vår barnehage skal barna møte et personal som tror de kan, tror de klarer. Vi 

oppfordrer barna til å hjelpe hverandre, og lar de bli mer selvstendig for hvert år som går.  
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Sosial kompetanse 

Hovedoppgaven til barnehagen er å styrke barns sosiale kompetanse. Å utvikle sosial kompetanse betyr å utvikle ferdigheter en person trenger 

for å handle kompetent i en sosial sammenheng innen områder som: 

 

 

Personalet skal være tydelige og lydhøre, sette ord på det som skjer i samspillet mellom barna og hjelpe barna til å reflektere over ulike 

perspektiv. Barn får prøve ut roller og skaffer seg erfaringer som utvikler empati og forståelse for verden rundt seg gjennom lek og 

hverdagsaktiviteter.  

Empati

Jeg klarer å vise omtanke

Jeg respekterer andres synspunkt og 
emosjoner

Jeg klarer å lytte

Jeg klarer å rose andre

Samarbeid

Jeg kan vente på tur

Jeg kan dele

Jeg kan hjelpe andre

Jeg kan følge regler og beskjeder

Selvhevdelse

Jeg kan be om hjelp og spørre hvis 
jeg lurer på noe.

Jeg kan ta kontakt og initiativ

Jeg tør ha egne meninger og 
standpunkter

Selvkontroll

Jeg klarer å utsette egne behov

Jeg klarer å styre aggresjon, sinne og 
angst

Jeg klarer å finne måter å reagere på 
som ikke skader andre eller meg

Ansvarlighet

Jeg viser respekt for egne og andres 
eiendeler og arbeid

Jeg tar ansvar i å utføre oppgaver

jeg viser tillit til andre mennesker
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Barn som trenger ekstra støtte 

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i 

kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 

tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i 

tråd med barnets behov og utvikling. Rpl.17 

Omsorg, lek, læring og danning 

Omsorg 

Barn skal trives i barnehagen, og de skal føle nærhet og trygghet. Barnehagen skal møte barna ut fra individuelle behov, personalet skal se hvert 

enkelt barn og møte dem med åpenhet, varme og interesse.  

Lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas 

egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi 

rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - 

alene og sammen med andre.  

I leken lærer barna verden å kjenne gjennom å komme i kontakt med ting og mennesker, og det setter seg inn i samspill med omverden. Gjennom 

leken uttrykker også barn fantasier, følelser og forestillinger. I lekens samspill dannes grunnlaget for vennskap, hvor også grunnlaget for læring 

og sosial kompetanse ligger. Gjennom å gi barn nye inntrykk og opplevelser legger vi til rette for gode lekemuligheter. Vi skal være tilstede, 

dramatisere, lese, dra på turer, synge, danse og tegne.  

Læring 

Rammeplan (2017) slår fast at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for gode læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til et 

læringsfellesskap der barn skal få bidra i egen og andres læring. Læring skal være lystbetont, leken er den mest lystbetonte læringsformen, og 

leken har en egenverdi i barndommen.  
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Danning 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. R17 

Barn utvikler sin identitet og sin selvstendighet i felleskap med andre. Gjennom arbeidet med danning skal personalet anerkjenne barn som 

individer med tenker følelser og intensjoner, legge til rette for meningsfylte opplevelser og støtte barns engasjement og deltakelse i felleskapet. 

Barn skal få delta i beslutningsprosesser og barnehagen skal bidra til at de utvikler kritisk tenkning og etisk vurderingsevne.  

Planlegging, dokumentasjon, vurdering 

 

Planlegging:  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til 

kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og 

skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige 

utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn 

og foreldre. 

Vi planlegger i ledermøte, avdelingsmøter, planleggingsdager. Alle pedagogene har planleggingstid en dag annenhver uke, og 

fagarbeidere/assistenter får avsatt tid til planlegging ved behov.   

Dokumentasjon:  

- av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

- av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

- av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn 

opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

 

Vi dokumenterer vårt arbeid gjennom bilder (MyKid nyhetsbrev og tavle i gangene og foreldrepermer), observasjoner, dagstavler, årsplan 

aktivitets – og ukeplaner, og møtereferater.  
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Vurdering:  

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 

barnehageloven og Rammeplanen. 

Gjennom evaluering, brukerundersøkelser og møter vurder vi vårt arbeid.  

Samarbeid 

Foreldresamarbeid 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta 

foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling. 

o Hva kan foreldrene forvente av barnehagen? 

Foreldre/foresatte skal oppleve å ha både innflytelse og støtte fra personalet i barnehagen. Gjensidig samarbeid, tillit og åpenhet gjennom formell 

og uformell dialog er viktig for å sikre det.  

o Hva kan barnehagen forvente av foreldrene? 

Barnehagen forventer at foreldrene tar opp saker direkte med barnehagen, og gir tilbakemelding på både ris og ros. Samtidig er det og viktig med 

gjensidig hjelp og støtte. Vi forventer at foreldre/foresatte er interessert i å høre om barnets hverdag, og gir oss beskjed om det er noe vi burde 

vite, for eksempel endringer i livet til barnet.  
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Ulike samarbeidsarenaer: 
 

Foreldreråd: Består av 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 felles interesser og bidra til 

et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen 

Samarbeidsutvalget: 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 første foreldremøte, det blir en foreldrerepresentant for hver avdeling, to av disse vil være representanter for 

barnehagens samarbeidsutvalg 

FUB: Foreldrenes samarbeidsutvalg. Foreldreutvalget for barnehager/FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage. 

Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd første gang i 2010 og utvalget sitter for perioder på fire år og består av leder, fem medlemmer og ett 

varamedlem. Alle medlemmene i dagens FUB er i jobb ved siden av vervet som utvalgsmedlem. Hovedkriterier for å sitte i utvalget er at man har 

barn i barnehage på tiltredelse tidspunktet.  

FUBs hovedmål er at samarbeidet mellom barnehage og hjem skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud. Et godt samarbeid 

kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og bidra til en god overgang fra barnehage til skole.  

FUBs mandat:  

- Rådgivende organ for utdanningsmyndigheter, foreldre og barnehageansatte.  

- Representere foreldrestemmen 

- Arbeide for foreldremedvirkning i barnehage 
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Andre samarbeidspartnere 

Kommunen har ansvaret for at tjenestene til barnefamiliene er godt koordinert. Det er opprettet et tverrfaglig team som består av representanter 

fra barnehagen, PPT (pedagogisk – psykologisk – tjeneste), helsestasjon og barnevernet. Barnehagen skal bidra til å skape gode oppvekstsvilkår 

for barn.  

Tverrfaglig team tar opp ulike problemstillinger, enten ulike temaer eller utfordringer. Foreldre/foresatte må gi samtykke før at barnehagen kan ta 

opp problemstillinger som vedrører deres barn.  

I tillegg har vi mulighet til å formidle behov til helsestasjonen, som i samarbeid med BUP (barne- og ungdomspsykiatrien), gjennomfører 

familiemøter. Det er foreldrene bestemmer hvem som skal delta på familiemøter.  

Barnehagen har gjennom barnehagelov pålagt opplysningsplikt til barnevern og sosialtjenesten. Barnehagen skal være oppmerksom på forhold 

som kan føre til tiltak fra barnevernets side.  

Tilvenning. De første dagene. Når dere kommer til den avdelingen barnet skal være, vil dere bli møtt av deres kontaktperson, oppgaven til 

kontaktpersonen er å sørge for at både barnet og dere foreldre får en best mulig start. Det kan være lurt å ikke ha så lange dager i begynnelsen,  

men behovene er ulike hos barn, derfor avtales dette med kontaktpersonen. De fleste arbeidsgivere gir tre dager permisjon til tilvenning i 

barnehage. 

 
 

Dag 1

•Barnet kommer til avtalt tid, 
er med i leken og måltidet 
kl. 11.00 og drar hjem 
etterpå.

Dag 2

•Blir avtalt første dag når 
barnet skal komme. Barnet 
deltar på alle aktiviteter 
formiddag og en periode 
etter måltidet. Mor og far 
kan forlate avdelingen.

Dag 3

•Barnet kommer til det 
tidspunktet den normalt vil 
komme. Mor og far kan 
forlate barnehagen etter 
kort tid, avtales med 
kontaktpersonen. Vi ser 
hvordan det går, hvis barnet 
trenger mindre / lengre tid, 
avtales dette med dere.
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Interne overganger 

Organisering innad i barnehagen. Når nye søkere er kjent, blir barna fordelt på avdelingene ut fra alder og kjønn. Dette er noe barnehagen 

vurderer, og foreldrenes ønsker om å få være på en spesiell avdeling kan ikke bestandig imøtekommes. Dette må foreldre være klar over når de 

takker ja til plassen. Vi har to opptak i løpet av året, høst og nyttår, men hvis vi får søkere i løpet av året kan barn bli flyttet utenom opptak. 

Antall barn, alder og modningsnivå og gruppesammensetning vil være avgjørende i vurderingen. Det vil alltid være nødvendig å flytte barn fra 

småbarnsavdeling for å få plass til nye søkere. Foreldre vil få mulighet til å komme med innspill før flytting, men barnehagen tar avgjørelsen. 

 

Overgang barnehage og skole 

Barnehagen vår har et helt unikt samarbeid med skolen på Straumen! Vi jobber tett sammen med overgang barnehage-skole. Vi har en 

førskolegruppe i barnehagen, som i tillegg til egne aktiviteter, også har hyppige besøk på og aktiviteter sammen med skolen og SFO. 

Førskolebarna får også hver sine 3. klassinger som faddere på skolen. Målet er å bli godt kjent med, og trygge på, lærere/assistenter, elever og 

lokaler lenge før skolestart. Dette er også en del av selvstendighetstreningen for å gjøre barna bedre rustet mot skolestart.  

 

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   
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AUGUST 
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August 2018 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 

 

14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 24 26 

27 28 29 30 31   
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SEPTEMBER 

 

 
Turdag og tema – arbeid.  

I løpet av september starter hver avdeling opp med turdager, 

tema – arbeid og samarbeid på tvers.  

Det er viktig at dere gir beskjed hvis barna kommer etter 09.30 
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September 2018 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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OKTOBER 

 
Høsten er her: Nå kan det være lurt å sjekke barnas klær i kurvene. 

Bytt ut lette klær med varme luer  

og votter slik at vi er forberedt… 

 

 

Foreldresamtaler: Hver avdeling har i løpet av oktober/ november en samtale 

med hvert enkelt foreldrepar om hvordan barnets hverdag og utvikling i barnehagen er.  

Sett dere opp på lista som henger opp på avdelingen. 

 

 

 

TV – aksjonen. Barnehagen har sitt årlige arrangement til inntekt for TV – aksjonen. 
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Oktober 2018 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 

TV - aksjonen 

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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NOVEMBER 

 
Regn og ruskevær? Nå er vinteren her, husk merk alle klær og sko. 

Vi anbefaler merkepenn eller påstrykbare lapper. De kan vaskes gang etter gang,  

og er lette å påføre. Spør personalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteleken: Selv om været kanskje er ruskete går vi ut hver dag i barnehagen.  

Det er godt for alle med frisk luft og større mulighet for bevegelse.   

Helsefremmende barnehage, ”Barn i bevegelse” fremmes best ute. 

 

https://www.google.com/url?url=https://nysgjerrigper.no/Artikler/gaa-eller-lope-i-regnvaeret&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjd6fST1I3WAhXJBZoKHY_hDjsQwW4IFDAA&usg=AFQjCNFgkli8hyVaOjYq40eee9ZCbKK_qw
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November 2018 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 

Besteforeldredag 

16 

Planlegging. 

Barnehagen stengt. 

17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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DESEMBER 

 
TEMA VINTER 

JULEFORBEREDELSER 
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Desember 2018 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 

Luciadagen 

14 

Juleverksted kl.13.00 

foreldre inviteres.  

15 16 

17 18 19 20 21 

Nissefest 

22 23 

24 

Julaften 

25 

1. juledag 

26 

2. juledag 

27 28 29 30 

31 

Nyttårsaften 
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JANUAR 
Måneden for vinter og eventyr 

          
Vi kler oss ut ☺     Utelek i snøen Fellessamlinger    Eventyr 
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Januar 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 1 

Nyttårsdag 

2 

Planlegging, 

barnehagen stengt 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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FEBRUAR 

 

     
Vi feirer samefolkets dag☺      Eventyrfest med god mat og pinjata 

 

 Sola kommer tilbake, kanskje blir det solfest? 
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Februar 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 2 3 

4 5 6 

Samefolkets dag 

7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 

Eventyrfest 
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MARS 
Årstid: VINTER 

 
 

 

 
8 mars er det tid for ny lusesjekk, har du mistet lusekammen, du får ny hos oss.  
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Mars 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 

Lusekampanje 

9 10 

11 12 

 

13 

Barnehagedagen 

Barnehagene åpner dørene 

for å vise fram og 

synligjøre barnehagens 

aktiviteter og mangfold 

14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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APRIL 

 

 
TEMA VÅR 

VÅRTEGN I SKOGEN OG PÅSKE 
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April 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 

Påskefrokost, 

foreldre inviteres.  

12 13 14 

15 16 17 18 

Skjærtorsdag 

19 

Langfredag 

20 

Påskeaften 

21 

Påskedag 

22 

2. påskedag 

23 

Planlegging, 

barnehagen stengt 

24 25 26 27 28 

29 30      
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MAI 
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Mai 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

  1 2 3 4 5 

6 7 

Foreldremøte 

kl.18.00 Nasse N. 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 Grunnlovsdag. 

Foreldrerep. Husk 

fane til toget. 

18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

Kristi 

himmelfartsdag 

31   
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JUNI 
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Juni 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 

Pinseaften 

9 

Pinsedag 

10 

2. pinsedag 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

Sankthansaften 

24 

Sankthansdagen 

25 26 27 28 29 30 
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JULI 
Årstid: SOMMER 

- I all slags vær  

’                          
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Juli 2019 

 

 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     


