
 

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

 

Vi er alle, hver og en, ansvarlige for at våre holdninger og handlinger 

skal være gjennomtenkte i enhver situasjon.    

 

I Leland barnehage skal vi med 

målrettet arbeid sikre at alle 

barn får mot til mestring, får 

medvirke, har det moro og 

opplever magiske øyeblikk. 

Barna skal være en del av et 

mangfold og få muligheter i en 

meningsfull dag. 

  

 

 

Pedagogisk utviklingsplan  
2020/2021 

 

Leland barnehage 
Leirfjord kommune 



Litt informasjon: 
 

Barnehagen har 126 barnehageplasser. Høsten 2020 er det 93 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, Lillebjørn og Pluto har barn i alderen 1 - 2 år,  

Orion har barn i alderen 2 - 4 år, 

Karlsvogna og Polarstjerna har barn i alderen 2 - 5 år, og 

Sirius har barn i alderen 3 – 5 år. 

 

Vi er rundt 35 ansatte i barnehagen, derav ca. 20 pedagoger. 

 

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

barnehagen, Barnehageplan og Årsplan del 1 for Leirfjord kommune.  

Rammeplanen skal gjenspeiles i vårt pedagogiske arbeid.  

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

 

Leirfjord kommune er en Språkkommune. Dette innebærer at vi har stort fokus på 

språk, lesing og skriving både i barnehager og skoler. Vi har utarbeidet egne delplaner; 

Språk i barnehage og Tidlig innsats i barnehage. Disse planene skal implementeres i det 

daglige arbeidet i alle barnehagene. Som kompetansehevingstiltak bruker vi bl.a. 

Språkløyper fra Lesesenteret på Universitetet i Stavanger 

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/ 

 

Leirfjord kommune deltar i et interkommunalt kompetansehevingsprogram på Helgeland 

som heter «God opplæring for alle» (GOA). Hovedmål i GOA er at alle barn er inkludert 

i fellesskapet og alle barn får utnyttet sitt potensiale. Vi gjennomfører 

ståstedsanalyser, samt bruker- og medarbeiderundersøkelser. Resultatene er gjenstand 

for analyse av praksis 

 

Leland barnehage er godkjent som Helsefremmende barnehage, og skal bidra til god 

helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. 

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/barn-og-ungdom/helsefremmende-

barnehage/  
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Pedagogisk utviklingsplan, barnehageåret 2020 / 2021 
 

 

 

Situasjonsbeskrivelse – pedagogisk utviklingsplan 
 
Vi har de siste årene hatt hovedfokus på områdene; LEK – VENNSKAP – SPRÅK.  

Vi skal ha 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  

 

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. Dette 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 i fokus. 

 

Vi fortsetter også med det interkommunale prosjektet God opplæring for alle (GOA) 

og jobber videre med temaet Inkludering – alle med og pedagogisk analyse.  

Fokusområder er språkarbeid og tidlig innsats. 

Ved å delta i GOA, der Sepu (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i 

Innlandet) har en viktig rolle i kompetansehevingen, får vi en forbedringsstrategi som gir: 

◾ Økt læring og utvikling for barn og et inkluderende læringsmiljø 

◾ Profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling 

◾ Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater 

◾ Pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis 

I et mangfold av muligheter skal 

barna i meningsfylte aktiviteter, 

mestre sin egen hverdag og ha det 

moro i Leland barnehage  



Ved å ta i bruk Pedagogisk analyse-verktøyet kan vi arbeide målrettet, systematisk og 

forskningsbasert med planlegging og vurdering av læringsmiljøet i barnehagen, - vår 

egen praksis på ulike områder.  

 

Personalet har deltatt på felles skolering i «TRAS – observasjon av språk i daglig 

samspill». Dette er et verktøy vi bruker for å kunne observere og tilrettelegge tiltak 

for god språkutvikling når det er nødvendig. 

 

 

Tiltaksplan  
 

I løpet av barnehageåret 2019/2020 gjennomgikk vi kompetanseutviklingspakken 

Språkløyper - Språk og leseaktiviteter https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17794 

 

Dette barnehageåret skal vi jobbe videre med å implementere språk og leseaktiviteter 

som en større del av barnehagehverdagen. Her har vi tre kjernekomponenter: 

Språklæring: 

- barns språkutvikling, språk og lesing 

Ulike måter å lese på: 

- samtalen som arbeidsform, å lese flere ganger, å lese bilder, 

konkreter og ordforråd, å lese tekster med gjentakende mønster 

Lesing for alle: 

- leselyst, leselogg, foreldresamarbeid  

 

På kompetansedagene i oktober deltar vi på et interkommunalt kurs med temaet 

«Inkludering i praksis» v/ May Britt Drugli.  

Innhold i kurset: Sårbare barn, gode relasjoner, støtte til lek og språkutvikling, og 

barnehagen og de ansattes rolle. 

 

Vi skal også fordype oss i temaet «Flerspråklige barn» 

Alle avdelinger gjennomfører Ståstedsanalyse og Pedagogisk analyse i f.h.t. vår praksis 

rundt språkarbeidet med de flerspråklige barna. Vi utarbeider og gjennomfører 

avdelingsvise planer.  

Språket hjelper oss til å forstå oss selv og våre omgivelser. Personalet skal gi alle barn 

erfaringer med å bruke språket relasjonelt og som et tankeverktøy. 

Fordypning i temaet flerspråklige barn vil gi oss større innsikt i forskningen rundt 

andrespråklæring, språkaktiviteter og kartlegging i forhold til språkutvikling. 

 

 

 

https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17794


Kompetansehevende tiltak i f.h.t. dette temaet høsten 2020 er: 

- Plan for «Tidlig innsats i barnehagen» 

- Kurset «Flerspråklige barn» v/ Irmelin Kjelaas.  

- Språkløyper - «Det flerspråklige perspektivet» (Overgangen bhg-skole økt 6) 

- Språkløyper - «Brobyggeren» (Brobyggeren økt 1) 

- Språkløyper - «Norsk som andrespråk» (Brobyggeren økt 4) 

 

Etter nyttår skal vi starte arbeidet med «Realfagløyper»  

Vi skal delta på ulike kompetansehevingstiltak. 

- Kurs «Utforskende matematikk» v/ Camilla N. Justnes 

- «Barns møte med matematikk» (Brobyggeren økt 2) 

- «Kom godt i gang» Realfagløyper 

Realfagløyper inneholder 3 kompetansepakker: Pakke 1: Hva er realfag? Pakke 2: Barns 

utforsking og lek. Pakke 3: Legge en plan for arbeidet. 

Alle avdelinger gjennomfører Ståstedsanalyse og Pedagogisk analyse i f.h.t. vår praksis 

rundt matematikk. Deretter utarbeider vi avdelingsvise planer og gjennomfører disse. 

 

Overgangen barnehager – skole/SFO  

 «Delplan for overgangen barnehage – skole/SFO» ble utarbeidet forrige barnehageår. 

Tiltakene i planen skal nå implementeres, og vi samarbeider videre med barnehager og 

skoler for å få til en sømløs overgang til skole/SFO. Vi har bl.a. etablert lærende 

nettverk «Overgangen barnehage – skole». 

 

 

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. – se vedlegg 1. 

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. 



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. Det en samtale om barnets 

trivsel og utvikling. 

Vi har innført meldingssystemet MinBarnehage. Visma Min Barnehage-appen er en 

tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med barnehagen. 

Appen en perfekt kommunikasjonsplattform der du enkelt kan: 

• Motta og sende meldinger med avdelingen 

• Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen  

• Gi eller avslå samtykker 

Denne appen er under utvikling og flere funksjoner vil komme etterhvert. 

 

Høsten 2020, fra medio oktober til 1.desember, inviteres foreldrene til å delta i en 

brukerundersøkelse om læringsmiljø og omsorgsmiljø i barnehagen. Hvis vi får nok 

mange svar, vil spørreundersøkelsen gi oss informasjon om hvordan det er å være 

foreldre og barn i vår barnehage. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta slik at at vi får 

mulighet til å finne og gjøre noe med forbedringsområdene våre. Mer info kommer.  

  

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 2020/2021 kommer etter foreldremøtene høsten 2020.  

 

Jul, påske, sommerferie og planleggingsdager: 
01.12.2020 Frist for å melde behov for barnehageplass i romjula. 

01.03.2021 Frist for å melde behov for barnehageplass i påska (stille uke). 

28.04.2021 Frist for innmelding av barnas sommerferie. 

 

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

Torsdag 13. august, mandag 5. og tirsdag 6. oktober 2020. 

Fredag 29. januar og fredag 4. juni 2021. 

 

Vi setter stor pris på at dere melder inn fridager 

i forbindelse med høst- og vinterferie. 
 

 

Kontaktinformasjon: 
Leland barnehage 

Besøksadresse: Tømmervikveien 19 

Postadresse: Skoledalsveien 39 

8890 Leirfjord 

Tlf: 75074165 eller mobil 40418905 

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

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
mailto:beate.tommervik@leirfjord.kommune.no


Året rundt i Leland barnehage – fast opplegg og tradisjoner. 
 

 

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 
Førskolegruppe – skolestarterne har en egen klubb der det foregår ulike aktiviteter. De kommer  

bl.a. til å være jevnlig i svømmehallen hvis/når smittevernreglene tillater dette. 

Gårdsbesøk – grupper av 4åringer følger livet på gården til Marit og Ivar i Levang. 

Fredagsfest – felles samling minst en fredag i mnd. med sang, musikk, drama, fortellinger osv. Så 

lenge smittevernreglene pålegger oss kohorter, vil fredagsfesten foregå avdelingsvis. 

Trafikksikkerhet – vi etablerer gode vaner og holdninger i trafikken når vi går på turer  

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

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

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

foreldre og ansatte spiser frokost sammen. (hvis smittevernreglene tillater oss dette i år) 

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.  

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. Vi lager soler og synger solsangene våre. 

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

uterommet vårt. 

Mai Barnehagens bursdag. Vi feirer den 2. mai som er den offisielle åpningsdagen av «nye» 

Leland barnehages lokaler. 

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.  

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 kan også markere ulike høytider og merkedager for de ulike religioner / nasjonaliteter i 

barnehagen vår. 

På grunn av Covid-19 blir nok noen av våre faste opplegg og tradisjoner ikke markert på 

tradisjonelt vis kommende barnehageår. 

 

Mer informasjon kommer før de forskjellige arrangementene. 
 

Vedlegg 1 


