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ÅRSPLAN 2018 OG 2019 

INNLEDNING 

KOMMUNENS MÅL  

• God faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge skal sikre en 

oppvekst arena tuftet på kvalitet. 

• Et godt læringsmiljø. Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle,  

Relasjonelle og fysiske forholdene i skole og barnehage som har betydning for 

barns læring, helse, trygghet og trivsel.  

• Oppveksten i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med 

hjerte for hjemstedet 

KOMMUNENS VISJON  

• Å SKAPE GODE OPPVEKSTVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY BYGD PÅ 

KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL! 

 

GENERELL INFO OM SLENESET BARNEHAGE 

Sleneset barnehage er en 1 avdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år.  

Godkjent for 18 plasser. Hos oss kan barna leke i flotte omgivelser. Vi benytter 

ofte nærmiljøet rundt oss til turer og aktiviteter. Vi har et godt og stabilt 

personale.  

Her hos oss ønsker vi at barna skal ha det bra og utvikle seg til gode sosial barn, 

med tro på seg selv og god selvtillit.  

Fysiske fasiliteter 

Barnehagen har et flott uteområde for lek og diverse utfordringer.  

Det er også laget en naturlekeplass i et plantefelt med gapahuk, der pleier vi 

også å være av og til. Vi bruker mye nærområdet til turer.  
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BARNEHAGESATSER  

PROSENT OG DAGER  PRIS  MATPENGER *  

40 % - 2 DAGER  Kr 1164,- 200/100 

60 % - 3 DAGER  Kr 1746,- 300/150 

80 % - 4 DAGER  Kr 2328,- 400/200 

100 % - 5 DAGER  Kr 2910,- 500/250 

EXTRA    

*gjelder for ett eller to måltider pr dag. Søskenmoderasjon:  

30 % reduksjon for søsken nr.2, og 50 % reduksjon for søsken nr.3.  

(Som første barn regnes det eldste)  

Ved spesielle behov ang mat så ordner vi det på best måte for alle, ta kontakt så 

finner vi løsninger. 

VÅRT FOKUS I 2018 OG 2019 

Vi ønsker å sette vårt fokus på kommunikasjon, språk og tekst i kommende 

barnehageår. Mye lesing, bøker, spill, sangleker, samtaler, historiefortelling både 

av barn og voksne. Tekstskaping, besøke biblioteket. Spill på ipad, eventyrposer, 

sangposer, språklig bevissthet, lyder, bokstaver og mye mye mer.  

Sosial kompetanse er fortsatt vårt største satsningsområde, barna skal bli gode 

sosiale mennesker med hjelp fra oss voksne. Vi kommer til å bruke GRØNNE 
TANKER GLADE BARN, START, 10 SMÅ VENNEBØKER. 

Alle disse er hjelpemiddel for at barna skal kunne tilegne seg gode sosiale 
ferdigheter. Dette kommer til bli brukt i samlingsstund, hverdagsaktiviteter, i 
planlagte aktiviteter, spontant og organisert. Formingsaktiviteter, ute/inne 
lek/aktiviteter.  

 

Visjon: Sleneset barnehage «Der gode opplevelser blir til.» 

Mål 

Barna skal bli den beste utgaven av seg selv.  
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PEDAGOGISK GRUNNSYN 

Alle barn skal oppleve trygge, gode, glade og inkluderende voksne. Barna skal føle 

at de har en betydning for den voksne og de andre barna.  

Alle skal bli sett, hørt, føle trygghet og de skal føle at vi bryr oss om dem. Vi 

skal oppmuntre barna og gi de positive tilbakemeldinger. 

Det er viktig for oss at alle barna får positiv kontakt hver dag av oss voksne.  

Vi skal ha en positiv innstilling til barna, foreldrene og hverandre. Vi respekter 

barna for dem de er, hvor de kommer fra og hva de sier og mener. Vi er alle 

forskjellige og det må vi få være. Rose barna for det dem gjør bra og veilede 

dem når det trengs. De skal settes grenser for, men barna skal få føle at de har 

blitt hørt og hatt mulighet til å påvirke prosessen.  

Vi skal være en trygg havn barna kan søke til når de trenger det. Vi må ha tid til 

å ta barnet på fanget og lytte til hva det har å si. Det skal være rom for den 

frie leken, den skal ha stor plass i en barnehagehverdag.   

Læringen i vår barnehage skal omfatte mye sosial trening, lek, øve seg på, 

selvregulering, bli selvstendige, grov og fin motorisk trening.  

Barnehagen skal ikke være skole. 

PERSONALET I BARNEHAGEN 

Personalet i barnehagen er til både for barna og foreldrene. Og vi skal gi barna 

oppmuntring og ros. Personalet er også et forbilde for barna, og de lærer mye 

gjennom det som de voksne sier og gjør. De lærer også mye av det de voksne 

ikke sier og gjør 

Personalet i vår barnehage består av kun kvinner, noen godt voksne damer med 

lang erfaring i jobben.  

1 styrer/pedagogisk leder 

2 assistenter  

2-3 faste vikarer.  
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DAGSRYTMEN: 

Kl 07.00 – starter dagen – god morgen. 

Kl. 08.15 spiser vi frokost. 

Ca kl 09.00 samlingsstund. 

- Etter samlingsstund er det div aktiviteter og frilek ute/inne 

Kl 12.00 formiddagsmat. 

- Etter mat er det lesestund, førskoleklubb, fruktstund, frilek og div 

aktiviteter. 

Kl 16.00 går vi hjem – takk for i dag.  

NB Kjernetiden er mellom kl 09.00 – 14.00 

HELSEFREMMENDE BARNEHAGER 

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagen er en 

viktig arena for god helseutvikling. 

 

Formål: Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og 

gode holdninger for barn og ansatte.  

 

Noen av kriteriene for helsefremmende barnehager er oppnådd.  

 

 Nasjonale retningslinjer for mat og måltider blir fulgt. 

 Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt 

psykososialt miljø  

 Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag – dette både ute og 

inne.  

 Barnehagen har fokus på god hygiene. 

 Barnehagen er tobakksfri. Det er ingen som røyker på jobb.  

 Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester 

etter behov. 

 Barns medvirkning vektlegges. 

 Helsefremmende arbeid er forankret i barnehage 

 

Fortsatt har vi en vei å gå, men målet er å bli helsefremmende dette 

barnehageåret.  
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BURSDAGSFEIRING. 

Markering av bursdag blir gjort i barnehagen. Vi feirer med store fat med 

forskjellige sorter frukt som barna kan kose seg med. lager krone til 

bursdagsbarnet og synger bursdagssang. Bursdagsbarnet er ordensbarn den 

dagen.  
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OMSORG 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg i barnehagen 

handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for 

hverandre 

Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for 

utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt 

læringsperspektiv. 

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og 

vilje til samspill.  

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn 

leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. 

Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og 

omtanke for fellesskapet. 

SLIK GJØR VI DET: 

Vi skal alltid ha et fang ledig til barnet, være trygge, gode stabile voksne.  

Vi skal trøste, tulle, kose, synge, leke og være der for hvert enkelt barn og hele 

barnegruppa.  

Barnehagemiljøet vårt skal være preget av glede, humor, kreativitet og omtanke 

for hverandre, andre og fellesskapet.  

Dette krever at personalet til enhver tid er tydelig tilstede og engasjerte i 

hvordan barnet har det og dets utvikling.  

LEK 

Barnehagen skal legge til rette for alle typer variert lek. Innholdet i barnehagen 

bør inspirere til fantasi, skaperglede, nysgjerrighet og livsutfoldelse. Personalet 

skal være tilgjengelig for barna. Vi skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i 

deres lek. Dette er med på å danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode 

erfaringer og opplevelser igjennom lek og mestre samspill med andre barn 

gjennom lek.  Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking 

og bearbeiding av inntrykk. 

Barnas største læringsarena befinner seg i selve leken og lekeprosessen. 

 



10 
 

SLIK GJØR VI DET: 

Vi som voksne skal være aktive, være der for barna og der barna er. Barna skal 

gis mulighet til å kunne bearbeide inntrykk og opplevelser. 

Vi må vite når vi skal og når vi ikke skal gå inn i leken. Vi må være inkluderende.  

En naturlig blanding av fri lek og styrte aktiviteter skal prege barnehagen vår. 

Legge til rette slik at det finnes ulike lekemiljøer tilgjengelig for alle barn, 

dette både ute og inne.  

Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre 

forestillinger, erfaringer og fantasier. 

DANNING 

Tenke selv, hva tror du?? Er et mye brukt ord i vår barnehage. Tenke, undre, 

spørre, være uenige, vil vite og sammen finne løsninger.  

Anerkjennelse av barna som selvstendige mennesker, de har egne tanker og 

følelser. Sammen skal vi utvikle kunnskap, verdier og holdninger. Jeg er 

verdifulle for meg selv og andre.  

De voksne må vise respekt for det som barna sier og tenker, og vise interesse 

for det de sier. Den voksne må være en god samtalepartner, 

samhandlingspartner og veileder, må vite når vi trengs å være tilstede.  

Vi må høre på hva barna har å si og stille gode spørsmål.  

Vi skal gi barna god selvfølelse, slik at de kan forstå seg selv og andre.  

LÆRING 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst 

og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. 

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og 

er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning 

Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte 

Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden 

omkring er prosesser som er med på å skape mening i barns liv 

Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. 

De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle 
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læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og nå-

situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. 

 

Slik gjør vi det: 

Vi har et engasjert personale som legger til rette for læring på barnets eget 

nivå, samtidig som de vet å stimulere barnets nysgjerrighet og viten 

begjærlighet, I uformell læring skal vi være til stede for å veilede der og da. 

Men vi må også gi barnet tid og mulighet å selv klare oppgaven eller at vi sammen 

finner svaret.  

 

Læring skjer når vi har førskolegruppe, i samlinger, felles turer og opplevelser 

når vi utforsker nærområdet – læring skjer hele tiden! 

MOBBING 

I barnehagen vår aksepterer vi ingen form for utestenging, plaging eller andre 

måter å være mot hverandre som ikke føles greit for barnet(a) sosial 

kompetanse er et av våre hovedområder vi jobber med. Hvordan vi er og skal 

være mot hverandre. Vi bruker:  

GRØNNE TANKER GLADE BARN.  

Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for 

hvordan man som voksen forholder seg til følelser.  

Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, 

og det som oppstår underveis. Grønne tanker – glade barn kan brukes både som 

en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med 

alle barna, og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med 

utgangspunkt i hverdagshendelser.  

START  

Er et materiell til hjelp for barnehagene i arbeidet med å utvikle barns sosiale 

og emosjonelle kompetanse. 

Dette er den viktigste forutsetning for at barn trives og utvikler sosial og 

språklig kompetanse.  

Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et 

positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. 

Alle barn trenger å utvikle ferdigheter i å være sammen med andre.  

En viktig ferdighet er å kunne forstå og ha en følelse av begrepet” vi”. 
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Samspillet i hverdagen som er knyttet til følelser, er med på å utvikle barnets 

empati og selvfølelse. 

10 SMÅ VENNEBØKER:  

Kassetten inneholder bøkene: Si unnskyld, Dele, Vente på tur, Si stopp, Roe seg 

ned, Bli enige, Snakke om det, Samarbeide, Spre glede og Vise følelser. Her 

møter vi Kanin og Piggsvin som er bestevenner, men som opplever at selv gode 

venner kan bli uvenner iblant. Bøkene hjelper barn med å finne metoder for 

hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

I barnehagen vår har vi fokus på miljøet. Vi jobber stadig med prosjekter om 

miljøet. 

For oss er det viktig at barna skal bli glade i naturen, og forstå samspillet i den 

og mellom menneskene og naturen. Alt har en sammenheng.  

Vi ønsker å gå på tur i skog og mark. Kildesorterer søppelet, tar med pose når vi 

går på tur for å plukke søppel i som vi finner etter veiene.  

Strandrydding og generelle rydding langs veiene og turområdene.  

Barna lærer at det ikke er bra å kaste ting i naturen/havet.  

Prosjekt søppelmonsteret, fokus på plast i havet.  

DIGITAL KOMPETANSE 

Når det kommer til digital kompetanse i vår barnehage så er fokuset på de 

voksne. Vår digitale kompetanse bør være på et visst nivå før vi kan bruke det 

sammen med barna. Den voksne som skal jobbe med digitale verktøy sammen med 

barna bør ha visse kunnskaper, alle voksne trenger ikke kunne alt like godt, men 

litt bør vi kunne. Digitale verktøy er ment for å skape med.  

Slik gjør vi det. 

Hos oss så får barna prøve seg litt på ipad, dette fortrinnsvis de eldste barna. 

For at alle skal føle seg trygge på å bruke digitale verktøy er det viktig at det 

settes av tid til planlegging og kursing. De som kan litt og de som vil prøve seg på 

å bruke dette får selvsagt lov. Barna sitter ikke med ipad alene, og den blir ikke 

brukt som et alternativ til lek.  
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Her har vi et godt samarbeid med skolen, som har stort fokus på bruk av ipad. Vi 

lærer av hverandre.  

LIVSMESTRING OG HELSE 

Rammeplanen 

 Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen 

 Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av 

egenverd og forebygge krenkelser og mobbing 

 Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme 

barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling 

For barna betyr det 

 Robusthet 

 Mestring 

 God selvfølelse 

 Vennskap 

 Motstand 

 Medvirkning og tilhørighet i et fellesskap  

Kjennetegn 

 Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og viser følelser 

 Vi ser barn som tør å gjøre feil 

 Vi ser barn som takler motgang 

 Vi ser barn som tør å prøve igjen 

 Vi ser barn som kan bytte mellom egne og andres behov  

Kjennetegn på god praksis 

 Trygge rammer og et tilstedeværende personal, som anerkjenner og 

bidrar til barnets livsmestring 

 Personalet legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute 

 Personalet er lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og 

uttrykk 
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. 

NATUR, MILJØ OG SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG FORM 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
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PROGRESJON FAGOMRÅDENE. 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. 

Kommunikasjon, språk og tekst 
All samhandling er kommunikasjon. Å 
utvikle språket, både verbalt og non - 
verbalt, er av storbetydning. Gjennom 
språket lærer barn å forstå verden, og får 
en økende innsikt i seg selv. Språket gir 
identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er 
avgjørende for den intellektuelle, 
emosjonelle og sosiale utvikling.  
Barnehagen skal bidra til at barn leker med 
språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og 
utvikling. 
De voksne er forbilder for barnas bruk av 
språk, og må derfor være bevisst på 
hvordan de kommuniserer med barna. 
 

Liten: bablespråket, sanger, sette ord på 
ting, begreper, pekebøker. Bruke språk, 
dialog i rutinesituasjoner. 
Kjenne igjen navnet sitt. Si enkle ord, 
 
Mellom: rim og regler, sang, lesestund og 
lytte, samtaler og samspill. Besøke 
biblioteket, spill. Lytte til hverandre. 
Høytlesing fra bildebøker og eventyr. 
Motta en beskjed. Vente på tur.  
 
Stor: fortellinger og samtaler, bokstaver og 
tall, lek og samspill. Sang. Rim og regler, 
spill. 
Å skrive navnet sitt. 
Fortsettelse bok uten bilder. 
Motta to beskjeder. 
 
Kroppslig og språklig kommunikasjon er 
viktig for å uttrykke seg, for å forstå 
andre og bli forstått selv.  
 

 
Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn seg selv å kjenne. Når barnet er i bevegelse skaffer 
de seg erfaringer og kunnskaper. 

Kropp, bevegelse, mat og helse.  
Barn er fysisk aktive og utrykker seg mye 
gjennom kroppen. Grunnleggende 
motoriske ferdigheter og god helse utvikles i 
barnehagealder. Gjennom kroppslig 
mestring utvikler barn en positiv 
selvoppfatning og bevissthet om kropp og 
helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner 
og sunt kosthold. 
 
Variert fysisk aktivitet er av stor 
betydning for utvikling av motoriske 
ferdigheter og kroppsbeherskelse.  

Liten: gå selv, leke og være aktiv. 
Bevegelser til sanger. 
Turer i ulendt terreng. Begynne på 
selvstendighets trening, for eksempel finne 
egne klær og sko. Hygienerutiner.  
 
Mellom: langturer, selvstendighets trening 
med måltider, påkledning og dogåing. 
Respekt for at alle er forskjellige 
Egne følelser og selvbilde. Sette grenser for 
egen kropp og få respekt for andres kropp. 
Fokus på helse og kosthold. Rytme og 
bevegelse.  
 
Stor: langturer, hinderløyper, ballspill og 
aktiviteter. Hoppe tau og kaste ball. Klatre. 
Selvstendighetstrening helse og kosthold. 
Matproduksjon. Hvor kommer maten ifra? 
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever den norske kulturarven. Dette gjennom 
uttrykksformer som billedkunst, musikk, dans, dramma og litteratur.  

Kunst, kultur og kreativitet.  
Kreative aktiviteter er en del av 
barnehagens hverdag. Et mangfold av 
kulturuttrykk vil gi barn verdifulle inntrykk og 
lære dem å utrykke seg gjennom de mange 
kulturelle språk. Barnekulturen utvikles 
gjennom leken og barnehagens oppgave 
blir å utvikle, bevare og stimulere barnets 
nysgjerrighet og forskertrang, så rikt og 
allsidig som mulig. Kulturelle opplevelser og 
å skape noe felles, bidrar til samhørighet 
 
 

Liten: fingermaling, leire, trolldeig, sang 
leker, eventyr. Rolle lek. 
Bilder på veggene. Navn på farger. Tilgang 
på musikk Lek i sandkasse. 
Jul og påske pynt 

– Tradisjoner. 
 
Mellom: male med pensel, klippe, lime, 
perle, tegne, leire, trolldeig. Eventyr, lek og 
drama. Symbollek og rollelek. Kunst og 
kultur utenfor barnehagen. 
Rytmeinstrumenter. Å tegne/male utfra 
fantasi og virkelighet. 
 
Stor: erfare ulike formingsmateriell og 
aktiviteter. Tegne, male konkrete motiv. 
Lage egne fortellinger. Rolleleken er sterk. 
Kino. Tilgang til instrumenter, 
utkledingsutstyr.  
 
Barn får oppleve og erfare egne 
uttrykksformer. 
 

 
Barna skal bli kjent med panter, dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få lære om 
respekt for samspillet i naturen.  

Natur, miljø og teknologi 
Naturen gir rom for et mangfold av 
opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i 
all slags vær.  
Friluftsaktiviteter og utelek er en del av 
barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir 
muligheter for ulike erfaringer i forhold til å 
lære om samspill i naturen og mellom 
mennesket og naturen. Barnehagen skal 
bidra til at barn får undre seg, 
eksperimentere, systematisere og samtale 
om fenomener i den fysiske verdenen og 
videre erfare hvordan teknikk kan brukes i 
leken og hverdagslivet. 
Opplevelser og erfaringer i naturen kan 
fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, 
bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling 

Liten: Søppelsortering. 
Lek med vann, is og snø. Ulike årstider/vær. 
Se på bilder av 
kjente dyr, bli kjent med lydene de lager. 
Samle ting fra naturen. Miljøbevisst. 
Bruke nettbrett sammen med en voksen.  
 
Mellom: miljøvern, friluftsliv, 
søppelsortering. Lek og spill på nettbrett. 
Bruk av digitalt verktøy sammen med en 
voksen når det er naturlig. Faktabøker for 
barn  
(universet, hav, land, kroppen). 
Hvilken dag og måned er det. 
Generelt om årstider. 
 
Stor: Gå på tur. Ta vare på naturen. 
Kjenne navn på ulike blomster og trær. 
Miljøvern og forurensning. Erfare og bruke 
nettbrett som et hjelpemiddel til 
informasjonsinnhenting. spill og glede ved 
bruk av nettbrett og annet digitalt verktøy.  
 
Naturen gir rom for mangfold av 
opplevelser og aktiviteter til alle årstider 
og i all slags vær. 
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Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler, og møte barnas spørsmål med respekt. 

Etikk, religion og filosofi  
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. 
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. 
Samtidig som at barnehagen skal bidra til å 
legge grunnlag for kritisk tenking og 
dømmekraft 

Liten: hva er rett og galt. Hilse, vinke ha 
det. Være greie mot hverandre. 
Høgtids tradisjoner. Turtaking. Oppleve 
medinnflytelse i  
barnehagen. Medvirkning. 
 
Mellom: samtaler og samspill om hvordan 
vi har det. Hvordan vi skal være mot 
hverandre. Viljen til å vise omsorg/trøste 
hverandre. 
Respekt for voksne og andre barn. 
 
Stor: vennskap og tilhørighet, følelser. 
Andre religioner som måtte være 
representert i barnehagen vår.  
Jul og påske budskapet. 
Tolerere hverandre og våre ulikheter. 
Kunne oppføre oss som vi skal (folkeskikk). 
Være undrende på livet. 
 
Vennskap, markering av høytider og 
ulike religioner. Barn i andre land.  
 

 
Barnehagen skal styrke kunnskapen til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur.  

Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter 
verden utenfor familien med tillit og 
nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å 
styrke kunnskap om og tilknytning til 
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Gjennom 
barns erfaring med medvirkning i 
barnehagen får de en første kjennskap til 
demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til 
egen deltakelse i, og påvirkning av 
fellesskapet.  
Barnehage skal gi barna like muligheter, 
fremme likestilling og motvirke 
diskriminering, fordommer, stereotypier og 
rasisme 
Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike 
tradisjoner og levesett. Det innebærer blant 
annet at vi blir kjent med at samene er 
Norges urbefolkning og får kjennskap til 
samiske fortellinger, sagn og andre deler av 
samisk kultur og hverdagsliv. 
 

Liten: hvor bor jeg, hvor bor vennen mine. 
Bli trygg inne og ute. Gruppe tilhørighet. 
Hvem er her og hvem  
mangler i dag? Observere bil, båt, fly og 
lignende. Turer i nærmiljøet. Besøke 
biblioteket. 17. mai feiring. Trafikk trening 
på tur. 
 
Mellom: bruke nærområdet til barnehagen. 
Trafikk trening. 
Forskjell gutter og jenter. 
Bli kjent med lokal kultur. 
Hvor i kommunen bor vi? 
Ulike familie former og levesett 
 
Stor: besøke skole, Lære om kommunen 
vår. Besøke brannstasjon. 
Lære brannvern. 
Lære om ulike kulturer og nasjonale 
minoriteter i Norge/barnegruppen. 
Overgang barnehage/skole 
 
 
Barn skal utforske og oppdage 
nærmiljøet sitt.  
FN`BARNEKONVENSJON  
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Barnehagen skal oppmuntre barna til egen utforskning av matematiske begreper gjennom 
lek og hverdagsaktiviteter.  

Antall, rom og form 
Lek er drivkraften i all læring, også i 
utviklingen av barns forståelse for 
matematiske begreper. Barna utforsker 
disse begrepene i leken, og leken utvider 
forståelsen ved at barna selv får være 
kreativ og skapende. I arbeidet med antall, 
rom og form får barna erfaringer med 
klassifisering, ordning, sortering og 
sammenligning. Barnehagen skal legge til 
rette for at barna har tilgang til og tar i bruk 
ulikt materiell som spill, tellemateriell, 
klosser, teknologi, etc 
 

Liten: sanger, regler, eventyr og fortellinger 
med tall og sortering. Spill og puslespill. 
Leker hører til i bestemte kasser og hyller. 
Bruke tall begrep bevisst. Bruke 
preposisjoner bevisst (først, sist mellom). 
Telle til tre 
 
Mellom: sanger og regler, fortellinger med 
tall, spill, lek med antall og menger ute og 
inne. Telle til ti. 
Vite forskjell på lang/kort, stor/liten. 
Enkle terningspill. Sortere. Rekkefølge. Få 
erfaring med vekt, antall, volum. Bruke 
digitale verktøy 
Snakke om likheter og ulikheter. 
 
Stor: sanger, regler og fortellinger med tall, 
spille spill. Kjenne igjen tallene opp til ti. 
Koble tallbegrep/antall. Kunne terning, flytte 
og telle. Navn på former som sirkel, trekant, 
kvadrat, rektangel og oval. Dagen, 
dagsrytmen, uker og måneder – årstider og 
år. Alder og størrelser.  
 
 
 
Ordensbarn, dekke på, sortere og 
organisere.  
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DOKUMENTASJON 

VURDERING 

PERSONALSAMARBEID 

BARNEHAGENS ARBEIDSMILJØ 

OBSERVASJON 

REFLEKSJON 

VOKSENROLLEN 
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BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON 

DOKUMENTASJON 

VURDERING OG DOKUMENTASJON  

Vi vil vurdere det vi har gjort etter hvert tema/hver måned, nådde vi de målene 

som vi hadde planlagt for temaet, om vi fikk gjennomført alt, om det er noe som 

kunne vært gjort annerledes, hva som fungerte/ikke fungerte.  

Vi lager en månedsplan som vi henger i gangen der det står hva vi skal gjøre den 

aktuelle måneden. Hver fredag blir det hengt opp i gangen hva vi har gjort den 

aktuelle uka.  

SLIK VIL VI GJØRE DET. 

 VURDERE HVER MÅNED, MED DISSE SPØRSMÅLENE. 

- Hvordan gikk det? 

- Fikk vi gjennomført det vi hadde planlagt? 

- Nådde vi målene? 

- Tid? 

- Engasjement fra barna? 

- Var innholdet godt nok? 

- Kunne det vært gjort annerledes? 

- DOKUMENTASJON I FORM AV BILDER. 

-  

MÅNEDSPLAN OG UKEPLAN  

Månedsplan blir hengt opp i gangen og lagt ut på barnehagens facebookgruppe.  

Der skriver vi hva vi skal gjøre den aktuelle måneden, med tema, aktiviteter og 

mål for tema.  

Ukeplan blir skrevet og hengt opp inne på avdelingen til bruk for oss.  

HVA HAR VI GJORT I BARNEHAGEN DENNE MÅNEDEN. 

Bilder med litt tekst om hva vi har gjort av små og store ting. Alt fra 

hverdagsaktiviteter til planlagte aktiviteter. Dette blir hengt opp i gangen i 

slutten av hver måned.  
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PERSONALSAMARBEID, BARNEHAGENS ARBEIDSMILJØ OG REFLEKSJON 

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø i vår barnehage. Personalet er trygge på 

hverandre og vi vet til enhver tid hva og hvem som skal gjøre hva. Vi er fleksible 

når det kommer til endringer og ser muligheter fremfor hindringer. Åpent og 

inkluderende miljø. Alle blir tatt med på råd og alle får si sin mening. Vi finner 

løsninger i fellesskap. Når ting ikke fungere som vi ønsker reflekterer vi over 

hva som ikke fungerer og sammen finner løsninger. Det gjelder også når ting går 

bra, hva gjør at ting fungerer så godt som det gjør.  

Arbeidsmiljøet bærer preg av gled og humor, vi ønsker at barna skal oppfatte 

oss som glade og positive voksne, det ønsker vi at foreldene også skal oppfatte 

oss som. Men samtidig bevisste vår rolle og viktigheten av den jobben vi gjør.  

Vi oppmuntrer hverandre og roser hverandre.   

OBSERVASJON 

Vi observerer uformelt daglig. Gjennom de uformelle observasjonene så skriver 

vi det som blir tatt opp på foreldresamtalene vår og høst. Er det noe som vi syns 

ikke stemmer så observerer vi mer formelt og skriver ned det vi ser, det vi 

finner it danner grunnlag for samtaler med foreldrene og eventuelt de instanser 

som måtte komme på banen etter hvert.  

Vi skal bli flinkere til å bruke observasjoner som verktøy.  

VOKSENROLLEN 

Vi har verdens viktigste jobb. Hver og en av oss vet hvor viktig vi er for barna.  

Vi voksne må fungere god sammen og hver for oss. Derfor er det viktig at vi skal 

være der for hvert enkelt barn, gi dem det de har behov for hver dag alle 

dagene. Se og anerkjenne hvert barn hver dag. Tenke og uttrykke oss positivt 

ovenfor hvert barn og deres foreldre.  

Gi rom for glede og humor, tulle og tøyse skal være en del av hverdagen. Vise 

interesse for det barna har opplevd og forteller. Alle skal være inkludert i 

fellesskapet.  

Vi må jobbe aktivt for å forhindre mobbing eller annen uønsket adferd. Hjelpe 

og støtte barna når det trengs i alle situasjoner. La barna oppleve mestring. 

Hjelpe barna å sette ord på følelser de har. Rose barna og vise at vi legger 

merke til når barna gjør noe som vi ønsker at de skal gjøre mer av: for eksempel: 
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deler, gir bort, trøster, leker fint sammen, tar hensyn, samarbeider, svarer ja, 

hilser og er blide mot hverandre, oppmuntrer hverandre, når de viser ulike 

følelser uten at det går ut over andre. Venter på tur, ber om hjelp på en OK 

måte, og mye mye mer.  

Vi oppfordrer barna til å inkludere andre i lek, men passer på at den som blir 

inkludert ikke ødelegger leken. Vi voksne må være aktiv tilstedeværende og ha 

gode holdninger.  

Alle barna har betydning for oss voksne og hverandre.  

KVALITET: 

 Barnehagene i Lurøy skal ha et positivt personale og et opplegg som er 

pedagogisk tilrettelagt, der alle har et bevisst forhold til det å omgås 

barn. Personalet forpliktes til å arbeide mot de mål som er satt. 

 Personalet skal gis tid til planlegging, kurs og veiledning, dette for å sikre 

kvaliteten i en barnehage under utvikling. 

 Hvert enkelt barn skal være en del av fellesskapet med voksne som gir 

dem oppmerksomhet, omsorg og utfordringer, dette gjennom aktiv lytting 

og utfordringer i hverdagen. 

TRYGGHET. 

 Barnehagens bygninger og utstyr skal være i forskriftsmessig stand i 

forhold til lover og regler. 

 I Lurøy skal vi arbeide for å ha fast og stabilt personale i barnehagen. 

Dette øker tryggheten for barn og voksne. 

 Barna skal gis omsorg, individuell kontakt og oppfølging. 

 Barnehagen i Lurøy skal arbeide bevisst for å skape en av god og gjensidig 

kontakt med hjemmet, basert på informasjon, åpenhet og respekt, og hvor 

jevnlig evaluering av barnehagen står på dagsordenen. 
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 TRIVSEL. 

 Vi ønsker en barnehage hvor humoren har sin plass, og der vi jobber for å 

skape et godt sosialt klima, både innad i barnehagen og i forhold til 

hjemmet. 

 Det er viktig å gi barna rom for leken. Barn og voksne gis ansvar og 

arbeidsoppgaver som virker utfordrende og engasjerende, hvor de kan 

oppleve seg som nyttig i fellesskapet og i arbeid mot et felles mål. 
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FORESATTES MEDVIRKNING/FORELDRESAMARBEID 

BARNS MEDVIRKNING 

OVERGANGER 

SAMARBEIDSPARTNERE  
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FORESATTES MEDVIRKNING/FORELDRESAMARBEID 

Det blir satt opp foreldresamtaler to ganger i året, høst og vår. Mulighet for 

flere ved behov eller ønske.  

Det holdes foreldremøter to ganger i året.  

Hvis ønske oppstartsamtale i løpet av barnets første måned i barnehagen.  

For oss er det viktig å se på alle muligheter til informasjonsutveksling, så derfor 

skal personalet være tilstede i bringe-hente situasjonen.  

Sensitive opplysninger tar vi ikke imot i garderoben.  

Vi er åpne for foreldrenes innspill og forslag, og hører på hva de har å si og 

forslag de kommer med.  

FORELDRESAMARBEID. 

Bringe tidlig på banen hvis det er noe som skurrer, eller hvis det er noe dere vil 

skryte av. IKKE samle opp til det plutselig eksploderer. Hver og en har ansvar 

for å ta opp saker som gjelder kun sitt barn. 

At personalet kan ringe en gang for mye enn for lite hvis barnet er sykt eller i 

dårlig form, at vi i etterkant ikke skal få høre det på bygda hva dere mente om å 

bli oppringt. At vi personalet er obs på hvordan vi møter barna og foreldrene. 

At vi får nok informasjon, har barnet hatt en dårlig natt eller det har vært en 

konflikt før barnet kom i barnehagen kan det være greit å få vite om det, hvis 

det er noe som kommer til å prege barnet den dagen. 

Telefonkontakt: har du glemt å fortelle oss noe eller det er noe som du vil 

spørre om bare ring, hvis vi ikke har tid til å svare akkurat når du ringer, SKAL 

vi ringe deg opp igjen i løpet av dagen 
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SOM FORELDRE I VÅR BARNEHAGE FORVENTER VI DETTE AV DEG 

 

At vi får tilstrekkelig informasjon om barnet. Du kontakter oss hvis det skulle 

skje forandringer i hjemmet som kan ha innvirkning på barnet og den tjenesten 

du mottar. Åpningstidene overholdes og personalets arbeidstid respekteres. At 

barna har klær etter vær, og at klærne er merket. Syke barn holdes hjemme. 

Det gis beskjed hvis barnet er sykt eller blir borte (beskjed på SMS godtas) 

Det gis beskjed om hvem som henter, hvis andre enn foreldrene. At vi får vite 

hvem vi skal kontakte hvis foreldrene er bortreist og det tilfaller barnet noe. At 

det gis positive og negative tilbakemeldinger direkte til personalet. At dere tar 

dere tid til å komme innom av og til. 

KOM INNOM: 

Alle foreldre bør være innom barnehagen minst en gang i uka, da det meste av 

fellesbeskjeder blir hengt opp i garderoben eller skrevet på tavla.  

SAMARBEIDSUTVALGET I BARNEHAGEN  

Det består av en foreldrerepresentant og en vara, disse blir valgt på 

foreldremøtet hver høst. Så er det en representant fra lokalutvalget, en 

representant for de ansatte og styrer som også fungerer som sekretær. 

FORELDREUTVALGET I BARNEHAGEN 

Består av alle foreldrene i barnehagen, av disse så velges en representant og en 

vara, valget blir gjort hver høst. Foreldrerepresentanten sin oppgave blir å 

ivareta alle foreldrene sine ønsker og behov, det er til den man går hvis dere har 

saker som omhandler alle foreldre i barnehagen. Foreldrepresentanten kan også 

kalle inn til møter, med saker den vil drøfte med dere foreldre. Klager og saker 

som omhandler enkeltbarn skal IKKE gå via foreldrerepresentanten, men direkte 

til barnehagen.  
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MØTER: 

Viktig at foreldrene møter opp på de møter som barnehagen innkaller til, 

informasjon og vedtak som angår alle med barn i barnehagen blir gjort på disse 

møtene. 

Foreldrene har også mulighet til å holde møter uten de ansatte, i så tilfelle 

kontakt foreldrerepresentanten.  

KLÆR: 

Klær etter vær. Og ikke minst nok klær, været skifer fort. Klærne SKAL være 

tørre når de kommer til barnehagen.  

Det er dere som foreldre som har ansvar for at barnet(a) har det de trenger av 

klær. Klærne skal være merket, lettere å holde orden da.  

BARNS MEDVIRKNING 

Barna skal bli hørt, sett, respektert og få komme med egne synspunkter. Det 

betyr ikke at de fritt frem skal få gjøre hva de vil.  

Barna skal få oppleve at de har en betydning for det som foregår i barnehagen, 

og deres meninger blir tatt på alvor. Bli spurt, bli lyttet til og akseptert som 

kompetente.  

Barn gir uttrykk både kroppslig og språklig om hvordan de har det i hverdagen 

sin.  

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og 

personalet og mellom personalet og foreldrene.  

Personalet må ta seg tid til å lytte og gi rom for samtale med barnet.  

Vi er lydhøre over hva barna snakker om, hva de gjør og hva deres kropps språk 

forteller oss. Barna gis valg som påvirker situasjoner her og nå. Etter alder så 

gis de valgmuligheter til å påvirke/bestemme aktiviteter og innehold i 

barnehagen. Barna har i løpet av barnehagedagen mange muligheter for selv å 

velge hva de vil gjøre, hvor de vil leke, hvem de vil være sammen med, når de skal 

gjøre ting og eventuelt turmål. 
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Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen. 

Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barna selv kan ha synspunkter på hva 

de har behov for.  

OVERGANGER 

TIVENNING 

Tilvenning til barnehagen legges opp individuelt sammen med foreldrene. Det som 

har vært mest vanlig er at man har brukt tre dager på tilvenning, men barna er 

så ulike og noen trenger lengre tid enn andre. Hvis foreldrene ønsker mer 

tilvenningstid så ordner vi det. De kan også på forhånd besøke barnehagen slik at 

barnet blir litt kjent med oss personalet og barna som er her og stedet. Sammen 

med foreldrene så finner vi løsninger som passer for alle. I starten er det viktig 

at det er en fra personalet som er sammen med barnet, men det er viktig for oss 

at alle blir kjent med barnet og at det ikke blir avhengig av bare en av 

personalet.  

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 

Vi er en en avdelings barnehage så overganger innad i barnehagen har vi ikke, 

men det er overgangssituasjoner hver dag. Dette er noe som barna får 

kjennskap til ved matbordet, samlingsstund, aktiviteter, lek ute og inne, do før 

ut, vask av hender etter do og før mat. 

Etter hvert så lærer de fort hva som skal skje til enhver tid. De blir gode på 

overganger i barnehagen.  

OVERGANG BHG-SKOLE 

FØRSKOLE KLUBB 

Klubb er for de eldste barna, de som skal begynne på skolen til neste høst. 

I klubben gjør vi ulike aktiviteter som for eksempel: lesing, turer, baking etc.  

Alle ansatte vil få ansvar for klubben. 

Dette med å få ha klubb er noe som alle barna syns er stas. Viktig å gi dem en 

felles opplevelse og en felles start på det som de møter når de begynner på 

skolen.  
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OVERGANG – BARNEHAGE – SKOLE. 

For å sikre overgangen fra barnehagen til skolen best mulig har kommunen laget 

en plan som heter FOKUS, denne planen tar for seg hvordan vi skal gjøre 

overgangen tryggest mulig.  

Hos oss har vi i alle år hatt et godt samarbeid med skolen og syns vi sikrer 

overgangen godt.  

SLIK GJØR VI DET: 

- Turer sammen med småskolen. Både høst, vinter og vår.  

- I februar arrangerer skolen og barnehagen i fellesskap karneval for 

barnehagebarna og skolebarna. 

- Kontaktlærer til de som skal begynne på skolen besøker barna i 

barnehagen på våren. 

- Læreren som skal ha barna kommer i barnehagen og deler ut 

skolesekken når de kommer. 

- Annerledesuke på våren, der førskolebarna får komme og være på 

skolen en uke.  

- Barnehagen og skolen inviterer hverandre gjennom hele året, når det 

er noe som vi mener at vi kan være med på. 

 



30 
 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Barnehagen har mange samarbeidspartnere, som BV, PPT, helsesøster, skole, 

tannpleier/tannlege. osv. foreldrene blir informert og involvert i saker som 

gjelder deres barn.  

Vi skal ha en god dialog og kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Vi må ha 

åpenhet og ærlighet. Snakke nå – ikke etterpå.  

Vi samarbeider også med andre barnehager i kommunen, sfo, biblioteket, dette 

via felles prosjekter eller besøk.  

Foresatte må godkjenne og gi samtykke til at vi diskuterer deres barn med 

andre instanser.  

Taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk må alltid 

overholdes.  
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KALENDER  

Oversikt over viktige datoer dette barnehageåret. 

Dato  Innhold 

17. august Pl.dag – bhg stengt  

20. august  Velkommen til nytt barnehageår 

september  Foreldremøte kl 18.00  

9. Oktober Kommunale kursdager – bhg stengt  

Uke 45 – november  Foreldresamtaler.  

11. november  Farsdag.  

13.desember Luciasang på kl.heimen/skolen  

17.desember  Frist behov jul  

20.desember  Nissefest i barnehagen.  

24. desember  Julaften bHG stenger kl 12.00 

25.-26. desember  1.-2. juledag BHG stengt 

31.desember.  Nyttårsaften bhg åpen 07.00 – 12.00 

1.januar  Nyttårsdag BHG stengt  

2. januar  Pl.dag sammen med skolen – BHG 

stengt 

3. januar  Bhg åpner etter jul kl 07.00 – 16.00  

16. januar  Nyttårsfest 

10.februar  Morsdag  

13. MARS Fagdag for personalet- bhg stengt  

1.april Frist feriebehov sommer 2019  

8.april  Frist behov påsken  

18. – 22. april  Påskeferie BHG stengt  

april  Foreldremøte kl 18.00  

17.mai Grunnlovsdag BHG stengt  

Uke 21 MAI Foreldersamtaler 

30.mai  Kristi himmelfartsdag BHG stengt  

31.mai  Planleggingsdag BHG stengt  

10.juni  2.pinsedag BHG stengt  

  
 

Datoene som er satt kan bli endret på i løpet av barnehageåret.  
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KONTAKTE OSS 

Sleneset barnehage  

Otervatnet 2  

8762 Sleneset  

Tlf 750 91 898/mob: 99 55 97 10  

E-mail: sleneset.barnehage@luroy.kommune.no  

Katharina Sinkaberg styrer  

Tlf priv: 41 25 32 16  

E-mail privat: kasink@signalbox.no  

Åse Harsvik: 91 87 97 63  

Hanne Kari Sinkaberg: 93 49 31 25  

Lurøy oppvekstkontor  

ped.konsulent: Anne Gunn Sjøholt Wiik 750 91 542 

Mail: annegunn.wiik@luroy.kommune.no  

Oppvekstsjef: Janne Sommerseth 

750 91 541 

Mail: janne.sommerseth@luroy.kommune.no  

Lurøy kommune: 750 91 500 

BRANN 110  

POLITI 112  

AMBULANSE 113 
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