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ÅRSPLAN FOR ALDERSUND BARNEHAGE 

2018/19 

 

 

 

 

VISJON: Lurøy kommunes visjon er  
Å SKAPE GODE OPPVEKSTVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY, BYGD PÅ 

KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL! 
 
MÅL:  
God faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge skal sikre en 
oppvekstarena tuftet på kvalitet.  
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•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.  
 
 
Basert på dette så har Aldersund barnehage sin egen visjon som er: 

VI SER BARNET - LÆRING OG LEK HÅND I HÅND 

Generell info om barnehagen  

Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser. Her får ungene hver dag prøve seg i lek, 

noe som utvikler både finmotorikk og grovmotorikk. I vårt vakre nærmiljø får vi stadig nye 

opplevelser på våre turer. Vi er et oppvekstsenter og samarbeider en god del med skolen.   

Barnegruppen består i år av 8 barn fra 1-6 år, samt to barn på SFO.   Vi skal i år fortsette å 

fokusere på grønne tanker- glade barn.  Vi skal også ha fokus på familie og nærmiljø. Her skal 

vi lage «hus» med familiebilder og ha et stort områdekart hvor vi ser hvor butikk, 

helsesenter er og hvor barna bor. Til våren skal vi ha Forut, hvor vi blir kjent med Sivatas på 

fem år fra Sri Lanka. 

 

Planleggingsdager: 17. august, 8. oktober, en medio mars, og to til som ikke er datofestet 

enda.  

Pedagogisk grunnsyn 

Hvilket syn har vi på barn og barndom? Og hvordan utøves voksenrollen ut i fra dette? 

Hvordan jobber vi for å fremme god og riktig utvikling hos barna? Svarene på disse 

spørsmålene danner barnehageansattes pedagogiske grunnsyn. Vårt pedagogiske grunnsyn 

er ikke konstant, men endres i takt med ny forskning og kunnskap om barn og deres 

utvikling. Barnehageansatte arbeider kontinuerlig med å reflektere sammen og konkretisere 

sitt pedagogiske grunnsyn. Foreldresamarbeidet er viktig her slik at både heim og barnehage 

i størst mulig grad jobber likt i forhold til barnet. 

De viktigste punktene som danner barnehageansattes pedagogiske grunnsyn: 

 Noe av det viktigste arbeidet som gjøres i barnehagen er å gi trygghet og yte omsorg 

for barn. De voksne skal være en trygg havn som barna kan søke til når de trenger 

det. Barnet skal beskyttes, støttes og veiledes. Samtidig skal den voksne støtte og 
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oppmuntre barnets utforskning av verden. 

Slik får barnet livserfaring og trening i sosial kompetanse innenfor trygge rammer. 

 Barnehageansatte skal jobbe for å hindre diskriminering av alle slag. Dette gjør vi ved 

å bygge barns vennskap og være gode rollemodeller som voksne.  Voksne som 

behandler barn og hverandre med respekt danner et trygt og inkluderende miljø for 

barna.  

 Vi skal jobbe for barnets beste. Barn må få være den de er. Alle er forskjellige med sin 

kompetanse og erfaringer i livet. Men alle barn trenger veiledning for å tilpasse sine 

behov til gruppens behov. Dette er en vekselvirkning som barn erfarer og lærer. 

Voksnes rolle blir å sørge for at barn lykkes og føler mestring. Voksne skal fremme 

ønsket adferd hos barn ved å rose dem for det barna gjør bra. Barn ønsker voksnes 

anerkjennelse, og når vi roser barns ønskede adferd vil de gjøre mer av det og den 

uønskede adferden vil reduseres. 

 Barn har rett til å bli hørt og respektert når de signaliserer «jeg vil ikke». Dette 

imøtekommer barnehageansatte ved å gi barna tid til å vente til senere, veilede og la 

de få forskjellige valg. Dette betyr ikke at de ansatte ikke skal sette grenser for barna. 

Barna skal føle at de blir hørt, får mulighet til å påvirke prosessen og ta valg. 

 Vi skal fremme barns identitetsutvikling. Barn skal føle at de er viktige medborgere 

og at deres mening har betydning. De skal få være med å bestemme i 

barnehagehverdagen ut ifra alder og modenhet. Barns medvirkning skal være en stor 

del av hverdagen. 

 Barnehagene skal fremme tanke- og religionsfrihet. Vi blir en stadig større del av et 

internasjonalt samfunn. Barnehagen speiler samfunnet som vi lever i. Barnet skal få 

ha medbestemmelse og ansvar i eget liv og samtidig være med å bidra til et tolerant 

og inkluderende miljø. Slik har barna mulighet til å utvikle både selvstendighet og 

evne til å inngå i et forpliktende fellesskap. 

 Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Den 

frie leken skal ha stor plass i en barnehagehverdag. Tilrettelagte aktiviteter styrt av 

voksne har ikke samme høye verdi for barna som den frie leken. Noe tilrettelagt lek 

er nødvendig og kan være nyttig, men full uttelling av leken får barna først når de 

leker fritt. Man skal ikke gå inn og styre barns frie lek unødvendig. 

 Barnehagen skal tilrettelegges slik at den er en lærende organisasjon både for barna 

og de voksne. Dette krever bevisste, pedagogiske planer for innholdet. Barna skal få 

mulighet til å medvirke og si sin mening om hva de ønsker å gjøre. Barnehage skal 

ikke være skole. Læring i barnehagen omfatter mye av sosial læring, leke-ferdigheter, 

øve seg på selvregulering, selvstendighetstrening og grov- og finmotorikk-trening.  

 Vi skal fremme likestilling mellom kjønn og samfunnsklasser. Dette gjøres ved at alle 

barn skal få like muligheter til å prøve, erfare, velge og mene det de ønsker 

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og sosial tilhørighet. Ansatte i barnehagen skal 

ikke bygge opp under gamle, stereotype kjønnsrollemønster da dette begrenser 

barns valg og muligheter. 
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 De grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon skal vektlegges i 

arbeidet med barna. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Alle disse punktene utgjør vårt pedagogiske grunnsyn og er vårt samfunnsmandat. 

 

 

Personalet i barnehagen 

Rektor/Styrer: Steinar Ranheim 

Pedagogisk Leder: Kathrine Pedersen 

Barne- og ungdomsarbeider: Gunn Tove Stensland 

Snart Barne- og ungdomsarbeider: Anita Andreassen 

Dagsrytme 

Barnehagen åpner klokken 07.45 og stenger klokken 16.00. De ansatte skal ha 5 minutter til 

rydding og derfor bør barna være hentet til kl. 15.55. 

Vi spiser frokost ca. 08.40 og ønsker at de som skal spise frokost kommer til klokken 08.30. 

Vi spiser lunsj klokken 12.00. Barna bør være her til senest klokken 10.00 siden vi har 

aktiviteter som skal gjøres før legging/pauser. Det gjøres avtaler hvis barna kommer etter 

klokken 10.00. 

Dersom barnet kommer før 7.45, eller blir hentet etter 16.00 blir foreldrene belastet med 

ekstratime og må betale overtid for den ansatte. Åpningstiden kan justeres etter behov. Gi 

beskjed dersom barnet er sykt eller tar en fridag, dette bør sies fra så tidlig som mulig. 

Husk å gi beskjed dersom andre enn foreldrene skal hente eller bringe barnet. Barnehagen 

må også ha beskjed hvis foreldrene er borte og andre skal kontaktes ved behov. 
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Helsefremmende barnehager  

Barnehagen er godkjent som helsefremmende. Vi skal jobbe for barnas fysiske og psykiske 

helse. Naturen er en veldig fin og variert arena for både bevegelse og opplevelser. Forskning 

viser at barn som har fått trent sin grovmotorikk kan lære lettere. Vi skal også presentere 

mat som følger statens anbefalinger for kosthold til barn i barnehage. 

Psykisk helse innebærer at barna føler seg sett og hørt av de voksne og at arbeidsmiljøet 

mellom de voksne er greit. Et dårlig arbeidsmiljø kan skape lite tilstedeværende voksne. 

Tydelig progresjon - vise hvordan barnehagen arbeider med:  

 

Omsorg 

Trygghet og omsorg er viktig for oss. For at barn skal føle seg trygge i barnehagen er omsorg 

noe vi prioriterer, dette skaper tillit. Når barna begynner i barnehagen er vi nær dem, lar 

dem sitte mye på fanget. Vi gir også barna mulighet for ro og hvile. Vi lar alle barna sitte på 

fanget hvis de ønsker og her får man en fin samtale med dem. Alle barna skal bli sett, 

forstått og respektert og få hjelp hvis de har behov for det. Vi arbeider også for at barn skal 

føle omsorg for hverandre. 

 

Lek 

Ifølge Rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. Personalet i barnehagen skal gi barna gode vilkår for lek, vennskap og lære 

dem om sin egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for 

sosial og språklig samhandling. Barna lærer i lek og er en arena som utvikler sosial og språklig 

samhandling. Vi er opptatte av at barn skal ha tid til lek, og når barna blir spurt om hva de vil 

gjøre i barnehagen så er lek det som kommer oftest frem. Derfor lar vi ukeplanene være en 

del åpne slik at barna får tid til lek og medbestemmelse i hverdagen. Vi observerer barna i 

lek og sørger for at alle barna blir inkludert i leken. 

 

Danning  

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere 

vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. For å ha gode 

danningsprosesser i barnehager er det viktig at vi som voksne viser respekt for den 

kommunikasjonen som barna har og interesse for det de sier. Den voksnes rolle er å bli en 

god samtalepartner, samhandlingspartner og veileder — og ikke minst vite når man som 

voksen må være tilstede. Det handler om å vise at man er interessert i å høre hva barna har 

å si og stille gode spørsmål. 
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Læring 

I barnehagen ønsker vi å gi barna et stimulerende miljø som kan støtte opp deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Vi har førskoleklubb og legger til rette aktiviteter slik at de 

kan forberede seg på skolestart. Noen av disse aktivitetene får 3-4 åringene også være med 

på. Vi legger også til rette utfra ulike aldersnivå slik at de mestrer aktivitetene.  

 

Mobbing 

I barnehagen har vi nulltoleranse for mobbing, vi arbeider aktivt med å observere barna slik 

at dette ikke skjer. Vi har litteratur som vi jevnlig tar frem innenfor dette temaet. Vi bruker 

grønne tanker – glade barn i arbeidet med å lære å snakke om følelser og for å forhindre 

mobbing.  

Bærekraftig utvikling 

I år skal vi fortsette arbeidet med å gjøre barna bevisste innen holdningsskapende 

miljøarbeid. Vårt mål er at de skal lære seg sortering av søppel og at de lærer seg at 

forsøpling i naturen ikke er greit. Ifølge Rammeplanen 2017 skal vi la barna få opplevelser og 

erfaringer i naturen slik at de fremmer forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å 

verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Vi 

skal lære barna at vi får dekket våre grunnleggende behov og unngå å ødelegge fremtidige 

generasjoners mulighet for å dekke sine. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal 

barnehagen blant annet bidra med at de også får utviklet respekt og begynnende forståelse 

hvordan de skal ta vare på naturen. Barna er veldig opptatte av dette, og vi ser at alle barna 

er ivrige å plukke søppel ute slik at vi får kastet det på rett plass. 

 

Digital kompetanse  

Barnehagen har en IPAD og et nettbrett. Disse har ulike apper som brukes til læring og 

kreativitet. Alt fra førskoletrening til språktrening. «Salaby» er en av nettsidene 

førskoleungene bruker aktivt.  

Ungene får også ta bilder. De får være med å se bildene på pc, være med å skrive dem ut og 

noen ganger laminere dem. Ungene får også se på «tilbakeblikkene» som lages i 

barnehagen.  Personalet er aktive sammen med barna ved bruk av digitale verktøy. Dette 

brukes med omhu og bør ikke dominere barnehagehverdagen.  Personalet må utvise digital 

dømmekraft når de driver informasjonssøk og ha et bevisst forhold til barns personvern og 

opphavsretten. 

 

Livsmestring og helse 

Vi arbeider med Grønne tanker- glade barn, psykologisk førstehjelp som har til hensikt å 

stimulere barns tanke– og følelsesbevissthet. Dette er nå kommunenes satsingsområde noen 

år fremover.  

Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Barn kan øve på å bli 

en god venn som støtter og trøster når livet er vanskelig, og glede seg når noe går bra. Det 
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man lærer når man er liten, danner fundamentet for trivsel, læring og helse. Å utvikle 

omsorg for seg selv og andre, gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere å takle. 

Vi er et helsefremmende oppvekstsenter hvor vi driver helsefremmende arbeid, dette skal 

bidra til god helse, trivsel og fremme gode holdninger hos barn og ansatte. God helse er 

viktig for barns utvikling og evne til mestring. 

Nordland fylkeskommune har satt opp 10 kriterier, og i 2017 ble hele Oppvekstsentret 

godkjent som helsefremmende institusjon. Barnehagen er en viktig arena for god 

helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, 

barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er 

godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Rammeplanen 2017 sier at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Gjennom fagområdet kropp, bevegelse, mat 

og helse skal vi som arbeider i barnehagen bidra til at barna får oppleve trivsel, glede og 

mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Her bruker vi 

«Minirøris» som er et bevegelsesprogram som inspirerer barn til å være i aktivitet. Alle 

barna er med og vi bruker hele oppholdsrommet. Her skal pulsen opp og barna lærer 

grunnleggende bevegelser. 

Barna skal også bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode 

vaner for hygiene og et variert kosthold. Vi er opptatte av at barna skal lære seg hva sunt 

kosthold er og at de skal lære seg å smake på nye retter. Gjennom lek og aktivitet 

videreutvikler barna motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper. Her bruker vi uteområdet rundt omkring her. Vi har kupert terreng som gjør at 

barna får trenet det motoriske. Fotballbanen og gymsalen brukes til ulike planlagte 

aktiviteter 

 

Progresjonsplan for arbeid med fagområdene 

Se vedlegg 
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Barnehagen som lærende organisasjon 

Dokumentasjon 

Med utgangspunkt i rammeplan, årsplan og medvirkning fra barn og foreldre planlegges det 

tema eller prosjekter over dager eller uker. Ukeplanene tar for seg tema ut fra årstid og 

fagområde. Disse henges opp i garderoben og sendes heim. 

Evaluering skjer ved at vi sender heim tilbakeblikk. Prosessene som barna er deltagere i 

dokumenteres ved samtaler, historier, bilder og noen ganger utstillinger av det barna har 

laget. Det fokuseres særskilt på de voksnes refleksjoner rundt prosessen med å få 

rammeplanens intensjoner ivaretatt. Tilbakeblikkene kan brukes for å få fine samtaler med 

barna om hva som skjer i barnehagen.  Når barna går siste året lager de en liten bok fra 

«Moturen» de har vært på. Barnehagen lager et fotoalbum til 6 åringene fra alle årene de 

har hatt i barnehagen. Albumet får i avslutningsgave. 

 

Vurdering 

Vi vurderer jevnlig det pedagogiske arbeidet gjennom refleksjoner og planlegger videre 

hvordan man best mulig kan gjennomføre pedagogiske aktiviteter. Barnegruppen observeres 

og vurderes jevnlig slik at de får det tilbudet de har behov for. Enkeltbarn som har behov for 

tilrettelagt tilbud vurderes jevnlig.  I årene fremover brukes det mye tid på å implementere 

den nye Rammeplanen vi skal følge. 

 

Personalsamarbeid 

Åpenhet, gjensidig respekt og lojalitet er grunnleggende for vårt samarbeid. Et miljø med 

engasjerte voksne er det vi vil opprettholde. Alle har ansvar for egen utvikling, og 

kommunen gir muligheter for kompetanseheving. Vi deler kunnskap og ivaretar hverandres 

interesser og ideer. 
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En ansatt er med i prøvenemda for BUA, hun reiser rundt omkring i andre kommuner og får 

dermed nye ideer og innspill. En annen er snart ferdig utdannet Barne- og Ungdomsarbeider 

 

Barnehagens arbeidsmiljø 

Barnehagen har et godt arbeidsmiljø. Barn og voksne er rause med klemmer, dette skaper 

samhold og trygghet. De ansatte er opptatte av at man skal ha en positiv holdning som gjør 

at man trives på jobb. Vi er opptatte av at dagen skal være forutsigbar for barn og voksne, og 

at man er nok personale til å drive forsvarlig og gi barna et pedagogisk opplegg. 

Observasjon 

Vi observerer barna i det daglige arbeid. Her kan man observere enkeltbarn eller hvordan 

barnegruppen leker sammen. De ansatte blir også observert slik at man kan diskutere og 

reflektere over voksenrollen. 

 

Refleksjon  

De ansatte reflekterer i det daglige over episoder man ser og opplever. Vi har også 

personalmøter hvor vi reflekterer over enkeltbarn/barnegrupper/lek osv. Vi bruker ofte 

U.dir. sine sider med rammeplan, hvor det er fine refleksjonsspørsmål. 

Vi reflekterer også sammen med barna, og kan få mange fine samtaler og stunder sammen 

med dem.   

 

Voksenrollen  

For at barn skal kunne lære seg å reflektere og gjøre kloke valg, må de være sammen med 

voksne som gir dem muligheten til å prøve seg. De voksne må se på barn som likeverdige, 

samtidig som de må kunne skille på det å være barn kontra det å være voksen. Det er viktig 

at de voksne ser barna, at de lytter og at de veileder dem. Voksne som deltagere, veiledere 

og tilretteleggere for lek er avgjørende for om barnas læring er positiv eller negativ. Måten 

de voksne møter barna på, er avgjørende for om man stimulerer barns selvfølelse eller barns 

selvtillit. Det er selvfølelsen vi skal styrke – det å være glad i og fornøyd med seg selv. De 

voksne må være aktive og gi hjelp til å utvide leken. Voksne må legge til rette for vennskap 

og veilede barn som sliter med å komme inn i leken. 

 

Foresattes medvirkning / Foreldresamarbeid 

 Foreldrene skal føle seg sikre på at deres barn blir tatt godt vare på i barnehagen. 

 Foreldrene skal få god felles og individuell informasjon om forhold som angår deres 

barn. 

 Foreldre med barn som har ekstra behov blir særlig fulgt opp. 

 Foreldresamtaler 1-2 ganger i året, samt foreldremøter høst og vår. 

 Foreldrekaffe. 
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 Foreldre får medvirkning i årsplanarbeid og kan komme med ønsker om hva vi kan 

gjøre i barnehagen. 

 

Barns medvirkning 

Vi arbeider aktivt med barns medvirkning og hvordan det kan utføres i barnehagen. Barna 

får være med i planleggingen av dagene. Barn skal få muligheten til å påvirke sin egen 

hverdag, og de skal bli hørt og sett. 

Ifølge Rammeplanen skal barnehagen være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. De skal også la de yngste barna og barn som kommuniserer på 

andre måter enn gjennom tale, ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 

Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

Det er viktig at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 

modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. 

 

Overganger 

Tilvenning - når barnet begynner i barnehagen 

Når barn tilvennes i barnehagen får de tilbud om å besøke oss en periode før de begynner 

tilvenning. Dette for at det skal bli tryggere og gi dem lettere tilvenning. Vi anbefaler at en av 

foreldrene er sammen med barnet de første dagene. Noen barn trenger lengre tid, og da 

innretter vi oss etter det. Dette fordi overgangen til barnehagen skal bli så bra som mulig for 

barnet. Vi får også tid til å snakke om barnet og barnets rutiner. Har barnet allergi, så må 

dette gis beskjed om. 

 

Når barnet begynner på skolen / ref. «Fokusplan» 

 

Dette året får vi to førskolebarn. Vi følger Lurøy sin fokusplan for de som begynner på 

skolen. Vi lager en førskoleklubb for å gi dem et pedagogisk opplegg. De blir da tatt ut av 

barnegruppen og gitt et opplegg for å forberede dem til skolestart. Barna skal på slutten av 

året tilnærmes skolen, de får da være på skolen en uke og bli kjent med lærer og medelever. 

De drar også med bussen til Mo, og besøker brannstasjonen og kino sammen med alle 6 

åringene i Lurøy. 6-åringene treffes også på en felles overnattingstur. 

 

Samarbeid med andre / Samarbeidspartnere 
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Samarbeid med skolen 

Gjennom året har vi en del felles arrangementer med skolen. Som f.eks. turer, Tine stafett, 

adventsstund, DKS, grøt fest og helselagets felles lunsj for oss før skoleslutt. Rektor/styrer og 

pedagogisk leder har jevnlige møter.  

Andre 

Vi skal være en god samarbeidspartner for helsesøster, barnevernet, kommunen, ppt og 

andre. Helsesøster er innom her ca. en gang pr måned. Barnevernet har samarbeidsmøter 

hos oss en gang i året. 

 

 

 

 


