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Visjon: Der vi skaper små og store gleder 

Den gode barnehagen skal bygge på trivsel, trygghet og toleranse. Det vil si at vi setter barnet i sentrum 

der leken og sosialt samspill mellom barn, personal og foreldre er hovedområder og skal føre oss frem 

til små og store gleder. 

 

Årsplan  

- Faste aktiviteter 

- Rammeplan med fagområdene 

- Kommunikasjon, språk og tekst 

- Kropp, bevegelse og helse 

- Kunst, kultur og kreativitet 

- Natur, miljø og teknologi 

-  Antall, rom og form 

- Etikk, religion og filosofi 

Disse fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn og skal fremme 

trivsel, utvikling og helse. 



Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og alle og områdene skal være gjennomgående del 

av barnehagens innhold. 

Barnehagens verdigrunnlag skal gi retning for og prege arbeidet med fagområdene og barnas rett til 

medvirkning 

 Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta barnas 

engasjement og arbeidet skal oppleves som meningsfullt og morsomt. 

Barnehagen skal bruke ulike materiell, utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i 

arbeidet med fagområdene. 

 

Sosial kompetanse: 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. Det handler om å 

kunne ta hensyn og vise omsorg for andre. Samtidig som barna skal lære å hevde sine egne meninger 

og mestre turtaking og kunne takle konflikter. 

 

Barneperspektiv: 

Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egne og andres læring. Samspill med andre og voksne bidrar 

til barnets danningsprosess g deres oppfatning av seg selv 

 Barns utvikling er et samspill mellom egne forutsetninger og miljøet de vokser opp i. 

Vi i Berlevåg er et samfunn med mange ulike Nasjonaliteter. Vi vil jobbe med å synliggjøre andre 

kulturer og verdsette ulikheter. 

Vi skal jobbe med likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt 

og delta i alle aktiviteter. 

 

Omsorg, danning, lek og læring: 

Danning: 

Danning er en livslang prosess som handler om å reflektere over egne handlinger og væremåter. 

 Danning er om utvikling, læring og omsorg, oppdragelse og sosialisering. 

 Danning forutsetter et menneskesyn der barn og voksne er likeverdig. Vi dannes i gjensidig samspill 

med andre. 

Som voksne er vi rollemodeller, og må være bevisste på hvordan vi snakker til og med barna. Barn har 

rett til å være aktive medspillere i sin egen hverdag. 

 

Omsorg: 

Barn har rett til omsorg og nærhet. De skal oppleve å bli sett og hørt, og møtes med innlevelse og 

evnen og vilje til samspill. 



Som voksne skal vi være aktivt tilstede for barns behov. Vi skal bekrefte og rose barns positive 

handlinger/omsorg for andre. 

 

 

Lek: 

Leken er barnas viktigste aktivitet. Den er lystbetont og frivilling, og gir barn god sosial læring og 

muligheter til å etablerer vennskap. 

Leken utvikler barns følelser, tanker, identitet og selvoppfattelse.. 

Barn skal ha gode lekemuligheter både inne og ute. Som voksen skal vi gi barna ulike opplevelser som 

kan inspirere til lek, og støtte og hjelpe barn som sliter med å komme inn i leken. 

Voksne skal støtte og hjelpe barn i å løse konflikter. Det skal fokuseres på allsidig bevegelse lek både 

inn og ute for barna. 

 

Læring: 

Barn lærer hele tiden i alle situasjoner og aktiviteter gjennom samspill med andre og miljøet rundt. 

 Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barnehagen har en egen Temaplan 

hvor alle fagområdene skal ivaretas for alle barna. 

 

Oppdragelse 

 Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse, Barnehagen supplerer foreldrene på dette 

området. 

 Barn skal bli møtt av anerkjennende voksne. Voksne skal være konsekvente og rettferdige i sin 

væremåte ovenfor barn. 

Personalet skal ikke bruke makt eller straff i sin oppdragelse. De voksne setter grenser som barna kan 

forstå. 

 

Barns Medvirkning: 

Barns medvirkning handler om demokrati. Deltagelse i, og få være med på å påvirke det som skjer i 

barnehagehverdagen. 

Dette betyr at vi skal møte alle barn med respekt og være lydhøre ovenfor deres ønsker, meninger og 

opplevelser. 

 Alle barn, uansett alder, funksjonsnivå eller språkbakgrunn, skal ha mulighet til å si sin mening om 

barnehagehverdagen og dens innhold. 

 Personal i barnehagen er forpliktet til å lytte til barna og forstå deres intensjoner. Barna skal hjelpe til og 

oppleve felleskap gjennom tradisjoner og fellesaktiviteter. 



 

Overgang barnehage- skole: 

Barnehagene har et samarbeid med skolen, der det gjennomføres skoleklubb 1 gang i uka. Der det 

veksles mellom fysisk aktivitet, språkaktiviteter, begrepstrening, skoleforberedende aktiviteter og 

eksperiment. Barnehagen vil besøke skolen og skolen vil besøke barnehagen. De vil bli godt kjent med 

skolen det siste året. 

 

 

Satsningsområder: 

Vi har mange barn fra ulike land. Det jobbes mye med språkstimulering/opplæring ved bruk av f,eks 

snakkepakken og språkkiste. Dette er materiell som suppleres med bruk av bøker. 

 Språkløyper skal vi jobbe videre med. Det er en måte med bruk av bøker som metode for 

språkstimulering hos barn er tema. 

 

Vi skal også ha fokus på mangfold og vil jobbe med å synliggjøre dette i barnehagehverdagen. 

Fokus på utvikling av sosial kompetanse vi være med på å forebygge mobbing blant barn. 

Det skal utarbeides/revidere en trivselsplan for å forebygge mobbing og barna kan gjerne være med å 

fastsette reglene i samarbeid med personalet. 

 

 

Ny mobbelov for barnehager 

Det er kommet et nytt kapitel i barnehageloven som innfører strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle 

barn har det trygt og godt i barnehagen. 01.01.21 

 Barnehagen skal ikke godta krenkelser som utestengning, mobbing, vold, diskriminering og trakassering § 41 

Alle ansatte i barnehagen skal gripe inn når et bar i barnehagen utsettes for krenkelser. 

 Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig 

for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

 Det skal ikke være høy terskel for hva som anses som krenkelser som barn kan utsettes for, og som barnehagen 

ikke skal godta 

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest 

undersøke saken. Det skal lages en skriftlig plan med tiltak. 

Barnehagen har nå en klar forpliktelse til å reagere i alle tilfeller der enkeltbarn eller flere barn i en barnegruppe 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

 

 

 



 

Barnehagens digitale praksis 

Barnehagens digitale skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 

 Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser 

og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læremiljø for alle barn. Ved bruk av 

digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes 

med omhu og ikke dominere som arbeidsmetode. Barnehagen skal utøve dømmekraft og bidra til at 

barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

 

 

Dokumentasjon og vurdering: 

 Hver avdeling lager ukeplan/månedsplan og temaplaner som gjøres tilgjengelig for foreldre. I etterkant 

skriver personalet en vurdering av gjennomføringen av disse planene. Underveis vil dere se noe bruk av 

foto som dokumentasjon. 

 Barnas opplevelser av aktiviteter evalueres skriftlig 

Alle barn skal bli observert en gang i året med tanke på å følge utviklingen- 

For de barna som trenger ekstra språkstimulering bruker vi egne kartleggingsverktøy TRAS (Tidlig 

registrering av språkutvikling) 

Vi bruker også kartleggingsverktøyet ALLE MED, er et verktøy som fanger opp barnets utvikling i et 

videre perspektiv. 

 Observasjoner brukes i forbindelse med foreldre/foresatte samtaler og slik synliggjøres det enkelte 

barns utvikling. 

 Foreldre må gi tillatelse hvis observasjoner skal brukes til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor 

skolen. 

På avdelingsmøter og personalmøter skal det settes av tid til diskusjoner og refleksjoner over perioden 

som har vært. 

Avdelingene skal spesielt reflektere over arbeidet med enkeltbarn og barnegruppas fungering, 

iverksettelse av rammeplan og brukermedvirkning. 

Barnas opplevelse av deltagelse og medvirkning skal også vurderes. 

 

 

 

 

 

 



 

 Bursdager og andre Feiringer 

 Barnehagen betaler det vi skal spise ved bursdag og andre feiringer. 

Foreldre trenger ikke ta med noe ved slike anledninger. 

Melk kjøper vi inn. 

 

 

Faste aktiviteter/tradisjoner 

 

Januar 
 

Internasjonal Uke 

Februar Samefolkets dag 
Solfest 
Fastelaven 

Mars 
 

Barnehagedagen 

April Påskeaktiviteter 
Påskelunsj 
Foreldremøte etter behov 

Mai 
 

17mai fest 
 Foreldresamtaler med foreldre/foresatte 
 

Juni Avslutning for førskolegruppa 
 

Juli Sommerbarnehage med aktiviteter 
 

August Tilvenning av nye barn 
 

September Skoleklubb starter 
Brannvern uke 
Foreldremøte 

Oktober  
Trafikk  

November Lysmarkering 
Foreldresamtaler  

Desember Luciafeiring 
Nissefest 
Besøk i kirken 

 

 



 

Ansatte på Rød: 

Pedagogisk leder: Kjerstin 

 Fagarbeider: Bryngerd 

Assistent: Norunn 

 

 Lærling: Nora  

 

 

 

 

 

Ansatt på blå: 

Pedagogisk leder: Ann Evy 

Assistent: Bram Snijders 

Assistent: May Liss 

 Fagarbeider: Katrine Eriksen 

Lærling. Nathalie  



 

Ansatte på Grønn 

Pedagogisk leder: Regine 

Assistent: Tove Lill Efraimsen 80% 

Lærling: Yvonne  

 

 

Ansatte skal kunne brukes overalt og alle ansatte går inn ved behov på alle avdelingene.  

 

 

Vikarer vi bruker er: 

Katrin, Vikte og Marte er faste vikarer i barnehagen.  

 Yvonne og Nathalie er lærlinger  

Tatiana har arbeidspraksis 

Ungdomskolen har elever inne en gang i uka og vk1 er inne med elever- litt ulikt for hvert år. 

 

 

 

 



 

 


