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Årsplan del 2 
 

Pedagogisk utviklingsplan  
2018/2019 

 

Leland barnehage 

 

 

 
«DET ER MEG DET KOMMER AN PÅ!» er vårt motto. 

 

Vi er ansvarlige for at våre holdninger og handlinger skal være 

gjennomtenkte i enhver situasjon.    

 

I all vår planleggingsvirksomhet 

vil vi med MÅLRETTET arbeid å 

sikre at barna i Leland 

barnehage får MOT og 

MESTRING, får MEDVIRKE, 

har det MORO, og opplever 

MAGISKE øyeblikk. Barna skal 

få MULIGHETER i en 

MENINGSFULL dag, og de skal 

være en del av et MANGFOLD. 
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Litt informasjon: 
 

Barnehagen har 126 barnehageplasser. Høsten 2019 er det 95 barn i alderen 1 – 5 år.  

Vi har et stort mangfold av nasjonaliteter, språk og kulturer blant barn og ansatte.  

7 avdelinger er for tiden organisert slik:  

Jupiter har barn i alderen 1 - 2 år,  

Lillebjørn og Pluto har barn i alderen 1 - 3 år, 

Karlsvogna og Orion har barn i alderen 2 - 4 år, 

Polarstjerna og Sirius har barn i alderen 3 - 5 år. 

 

Vi nærmer oss målsettingen om 2/3 pedagoger pr. avdeling. 

 

«Året rundt» - tradisjoner og faste opplegg – se vedlegg 1 (under revidering) 

 

Sentrale styringsdokumenter for vår planlegging er Lov om barnehage, Rammeplan for 

barnehagen, Barnehageplan og Årsplan del 1 for Leirfjord kommune.  

Felles Årsplan del 1: felles verdigrunnlag, pedagogiske plattform og etablert praksis på 

ulike deler av barnehagens virksomhet, bl.a. omsorg, lek, læring, barns medvirkning, 

overgangen barnehage – skole, foreldresamarbeid m.m.  

– se http://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html  

 

Rammeplanen skal gjenspeiles i vårt pedagogiske arbeid.  

- se https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan  

 

Vi er en Helsefremmende barnehage som skal bidra til god helse, trivsel og gode 

holdninger for barn og ansatte.  

Vi søker godkjenning når både lokaler og utelekeplass er ferdig og vi får 

driftsgodkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager.  

For mere informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/barn-og-

ungdom/helsefremmende-barnehage/  

 

 

 

 

 

Felles kommunale satsingsområder:  
 

- Barnehagemiljø og krenkelser 

er et nettkurs som har som formål å utvikle kompetansen i skoler, barnehager og hos 

eier og myndighet slik at elevene og barna får oppfylt sin rett til et trygt og godt 

miljø fritt for krenkelser. I løpet av de neste årene skal ansatte i kommunens 

barnehager og skoler delta på disse kursene og videreutvikle både sin individuelle 

kompetanse og organisasjonens kollektive praksis.  

 

http://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/barn-og-ungdom/helsefremmende-barnehage/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/barn-og-ungdom/helsefremmende-barnehage/
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- Språkløyper  

er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas 

språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold, samt styrke barnehagens 

daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter. 

Prosjektet skal gå fram til 2019. 

Språkløyper består av ulike kompetanseutviklingspakker. Barnehagene jobber med 

bl.a. «Språkhverdag» og «Leseaktiviteter og språk». I samarbeid med skolene skal vi 

også jobbe med temaet «Overgang fra barnehage til skole».  

Høsten 2018 skal det utarbeides en kommunal strategi for språkarbeid i våre 

barnehager og skoler.  

 

Mer om arbeidet med disse to områdene blir beskrevet i tiltaksplan for Leland 

barnehage.  

Andre felles kommunale kompetansehevende tiltak er: 

 

- Lederopplæring for alle pedagogiske ledere, med basis i relasjonskompetanse v/ Elin 

G. Bratt fortsetter også barnehageåret 2018 / 2019. 

 

- Studiet «God opplæring for alle – inkludering og ledelse av profesjonsutvikling» er 

et samarbeid mellom flere Hald-kommuner og Universitetet Innlandet. Alle 

virksomhetsledere i barnehager og skoler skal delta. 

 

I tillegg har Leland barnehage også egne tiltak: 

- 2 barnehagelærere er under utdanning 

- Vi har lærlinger og assistenter som tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

- Vi har barnehagelærere som tar videreutdanning opp mot masternivå 
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Pedagogisk utviklingsplan, barnehageåret 2018 / 2019 
 

 

 

 

Situasjonsbeskrivelse – pedagogisk utviklingsplan 
 
Alle avdelingene er samlet i nye lokaler og med et nytt utelekeområde. Dette gir oss nye 

muligheter. Vi har fokus på et leke- og læringsmiljø der barna skal være aktive 

deltagere i å skape meningsfulle dager.  

Leken er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom, og 

leken skal ha en fremtredende plass i Leland barnehage. Å få delta i lek og få venner er 

basisen for barns trivsel og meningsskaping. Vennskap og tilrettelegging for gode 

relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. 

Vi skal ha morsomme dager, det skal være artig å være sammen. Våre felles opplevelser 

skal gi oss glede i hverdagen, – og alle skal ha en venn  

 

Vi har 3 hovedfokus; LEK – VENNSKAP – SPRÅK.  

Hele personalgruppen har hatt omfattende kompetanseheving i forhold til tema som; 

barns mestring, godt selvbilde, sosial kompetanse, vennskap, lek, mobbing og krenkelser, 

læring i konfliktsituasjoner osv. Kompetansen gjør oss i bedre stand til å støtte og 

utvikle barnas sosial kompetanse i forhold til lek og vennskap. Personalets ansvar og 

rolle som aktive tilstedeværende voksne er alltid et gjennomgående tema.  

 

Leirfjord kommune er en språkkommune. Høsten 2018 starter vi arbeidet med å lage en 

kommunal strategi for språk, lesing og skriving. Gjennom kompetanseutviklingspakkene 

for de ansatte «Språkløyper» presenteres ulike aktiviteter og temaer som er sentrale 

for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Overgangen mellom barnehage og skole er et 

av hovedfokusene i Leirfjord kommune. 

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614 

 

I et mangfold av muligheter skal 

barna i meningsfylte aktiviteter, 

mestre sin egen hverdag og ha det 

moro i Leland barnehage  

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614
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Tiltaksplan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEK og VENNSKAP: 
 

 Lekemiljø: hver avdeling skal kartlegge og tilrettelegge de ulike lekemiljøene ute og 

inne, ut fra barnegruppas alder, interesse, lekekompetanse og barnas behov for 

progresjon. Avdelingene skal jevnlig vurdere å velge pedagogisk innhold, 

arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø, som sikrer progresjon 

og bidrar til å realisere målene i rammeplanen. (RP17 s. 43—45) 

 

 Psykososialt miljø: hver avdeling skal kartlegge tilknytning, relasjoner og trivsel 

blant barn – barn og mellom barn – voksne. Vi kartlegger med eget relasjonsskjema 

og ståstedanalysen – trivsel. Ut fra kartleggingen setter hver avdeling i gang tiltak. 

Utvikling av sosial kompetanse krever kontinuerlig arbeid med ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger. Personalet skal fremme vennskap og fellesskap og jevnlig 

vurdere sitt arbeid opp mot rammeplanens kriterier på dette området. (RP17 s. 22-

23) 
 

 Kompetanseheving LEK og VENNSKAP: 

I løpet av de neste årene skal de ansatte delta på det nettbaserte kurset 

«Barnehagemiljø og krenkelser». Mål: Vi arbeider kontinuerlig og systematisk med å 

fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og 

forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med 

egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.  

 

I tillegg til nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser» skal vi på kompetansedagen 

8. oktober delta på kurset «Hvordan jobbe med et godt og inkluderende miljø i 

barnehagene?» v/ mobbeombud Bodil Jenssen Houg.  
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SPRÅK: 
 

 Språkmiljø:  

Vi skal styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet 

om språklig mangfold. Vi skal styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring 

gjennom ulike leseaktiviteter. 

Hver avdeling skal kartlegge sitt arbeid med språkmiljø og språkstimulering. Vi 

kartlegger med veilederen «Språk i barnehagen og ståstedanalysen – språk», samt 

arbeidskravene i «Språkhverdag» og «Språk og leseaktiviteter». Ut fra kartleggingen 

setter hver avdeling i gang tiltak. 

I forhold til rammeplanen handler området språk både om å fremme kommunikasjon og 

språk, samt fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. (RP17 s. 23-24 & 47-48)  

 

 Kompetanseheving SPRÅK: 

Som en inspirasjon til språkarbeidet har vi invitert høgskolelektor Cecilie Fodstad til 

planleggingsdagen 13. september. Kurset «Skal vi leke en bok? - Om litteraturformidling 

og språkmiljø i barnehagen», vektlegger lekelyst, leseglede og språktilegnelse i 

barnehagen.  

På personalmøtene skal vi følge leksjonene fra «Språkløyper». (se felles kommunale 

satsingsområder og situasjonsbeskrivelse.) Hovedfokuset vårt dette barnehageåret er 

temaene «Språkhverdag» og «Språk og leseaktiviteter». 

 

 

Endring av praksis gjennom kompetanseheving og refleksjon over teori og egen praksis. 

 Verktøy i refleksjon: Praksishistorier, begrepsavklaringer og utvikling av kjennetegn 

for måloppnåelse 

 Verktøy i endringsprosessen: Aksjonsforskning / aksjonslæring 

 

 

Planer og vurderinger/dokumentasjon (RP17 Kapittel 7. Bhg som ped. virksomhet) 

Vi planlegger virksomheten vår på personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter og 

planleggingsdager, samt inne på avdelingen sammen med barna. Vi gjenkaller og 

reflekterer over arbeidet vårt fortløpende. På ulike områder utvikler vi kriterier for 

måloppnåelse, samt at vi forholder oss til de kriteriene som er skissert i rammeplanen. 

Vi vurderer de tiltakene vi igangsetter og ved refleksjon og tolkning av observasjoner vi 

gjør, skaper vi grunnlag for nye planer. Å reflektere over og vurdere praksis sammen 

med andre, foreta justeringer og arbeide målrettet er nødvendig for å sikre god 

kvalitet på vårt arbeid. 

I forhold til hverdagsaktiviteter og tradisjoner og opplegg i «Året rundt» har vi egne 

planleggings- og evalueringsskjemaer. 

Vi dokumenterer hverdag og fest, henger opp bilder og skriver litt om dagen i dag. Vi 

bruker i hovedsak bilder slik at ungene kan være med og formidle fra sin hverdag. I 

tillegg har hvert barn en egen perm som er tilgjengelig for barn og foreldre. 

Vi sender ut avdelingsvise månedsbrev, hvor vi sier noe om det vi har gjort, vurdering av 

måloppnåelse, og noen tanker om hva vi skal jobbe med videre. 
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Foreldresamarbeid (RP17 Kapittel 5. Samarbeid mellom hjem og bhg) 

Daglig kontakt ved levering og henting gir en god mulighet for informasjon om og 

oppfølging av hvert enkelt barn. Foreldrene inviteres til minimum to konferansetimer i 

året. En samtale om barnets trivsel og utvikling. 

 

I november inviteres foresatte til å svare på foreldreundersøkelsen. Denne skal i 2018 

og 2019 knyttes opp mot prosjektet «Barnehagemiljø og krenkelser» 

 

Foreldrerådet består av alle foreldre, en stemme per barn. Foreldrerådet kan velge å 

ha egne møter. 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling.  

 

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og 

består av foreldre, ansatte og eierrepresentant. Virksomhetsleder har møte, tale og 

forslagsrett.  

Mer info: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 
 

Informasjon om representanter i FAU og Samarbeidsutvalget i Leland barnehage, 

barnehageåret 2018-2019 kommer etter foreldremøtet høsten 2018.  

 

 

Jul, påske, sommerferie og planleggingsdager: 
01.12.2018 Frist for å melde behov for barnehageplass i romjula. 

01.03.2019 Frist for å melde behov for barnehageplass i påska (stille uke). 

28.04.2019 Frist for innmelding av barnas sommerferie. 

 

Vi har 5 planleggingsdager i året, hvor barnehagen er stengt:  

Torsdag 13. september, mandag 8. og tirsdag 9. oktober 2018 

Fredag 18. januar og fredag 24. mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 
Leland barnehage 

Besøksadresse: Tømmervikveien 19 

Postadresse: Skoledalsveien 39 

8890 Leirfjord 

Tlf: 75074165 eller mobil 40418905 

Virksomhetsleder Beate Tømmervik 
beate.tommervik@leirfjord.kommune.no 

Godkjent av barnehagens 

Samarbeidsutvalg 22.10.18 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
mailto:beate.tommervik@leirfjord.kommune.no
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Året rundt i Leland barnehage – fast opplegg og tradisjoner. 
Årshjulet er under revidering, så endringer kan forekomme. 

 

Målrettet – Medvirkning – Mestring – Mening – Mangfold – Mulighet - Mot – Moro + Magi  

Vi legger vekt på at barn skal medvirke gjennom planlegging, gjennomføring og gjenkalling.  

Vi bruker tegn-til-tale til støtte for språket. Vi dokumenterer med bilder og tekst 
Fredagsfest – Felles samling minst en fredag i mnd. med sang, musikk, drama, fortellinger osv. 

Aug. Vi ønsker alle gamle og nye, velkommen til barnehagen.  

Sept. Nasjonal brannvernuke. Vi øver oss på evakuering og har samlinger om brannvern 

Okt. FN-dagen markeres på hver avdeling. 

Nov. Lysfrokost. Vi lager lyslykter som vi henger opp ute. Tenner lyktene og fakler før barn, 

foreldre og ansatte spiser frokost sammen. 

Des. Adventstid. Vi pynter barnehagen og vi pynter juletreet. Smånissene dukker opp på 

avdelingene, og kanskje ser vi selveste Nissen tusle rundt utenfor her.  

Adventsstund. Hver dag har vi adventsstund på avdelingene med bl.a. tenning av lys, 

kalender og mye sang. Hver fredag har vi felles adventsstund med tenning av lys, sang og 

dramatisering av ulike julesanger.  

Hente og pynte juletre. Årlig tradisjon der førskoleungene finner, hugger, henter og 

pynter to juletre – et til hvert hus. 

Førjulskonsert på sykehjemmet, Sneppen og Kommunehuset. Førskolegruppa går på 

besøk og synger julesanger. 

Nissefest. Vi tar på oss litt nisseklær, synger nissesanger, spiser nissegrøt rundt bålet 

– inne eller ute, - og kanskje kommer Nissen med nissegaver til oss. 

Feb. Vi markerer samefolkets dag 6. februar 

Solfest. Vi feirer at solen er tilbake med å lage soler, synge solsangene våre og 

arrangere fest for hele barnehagen. 

Mars Vinteraktivitetsdag. Vi koser oss ute med ulike vinteraktiviteter som er tilpasset alle. 

April Påskeforberedelser – våren – nytt liv. Vi lager litt påskepynt, pynter avdelingen og 

uterommet vårt. 

Dugnad. Når vinteren er over møtes vi til en ettermiddagsøkt med enkle 

dugnadsoppgaver og enkel servering 

Mai Barnehagens bursdag. 2. mai 2018 var det offisiell åpning av «nye» Leland barnehages 

lokaler. Denne dagen feirer vi med en stor bursdagsfest. 

Ruskeraskedagen. Etter en samling med tema naturvern, går vi ut og plukker søppel 

rundt barnehagen vår.  

17. mai-forberedelser. Vi pynter barnehagen, synger nasjonalsangen, lærer litt om 

nasjonaldagen og litt om flagget, - og gleder oss til nasjonaldagen vår. Felles 17.mai 

samling og 17.mai-tog øvelse.  

17. mai. Barn og foreldre går i barnetoget under Leland bhg sin fane.  

Trafikksikkerhetsuke. Førskolegruppa har fokus på trafikk og trafikksikkerhet.  

Juni Førskoledager. Skolestarterne inviteres til bli-kjent-dager på skolen 

Sommeravslutning for førskolegruppa. Førskolegruppa avslutter sin barnehagekarriere 

med en stilig fest for foreldrene sine. 

”Treff” for nye foreldre og barn, et par timer en ettermiddag. 

Juli Sommeråpning og ferieavvikling. Sommeraktiv barnehage 

Vi skal også jobbe med hvordan vi kan markere ulike høytider og merkedager for de ulike 

religioner / nasjonaliteter i barnehagen vår. 

Mer informasjon kommer før de forskjellige arrangementene. 

Vedlegg 1 


