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Bakgrunn og informasjon 

Styringsdokumenter for vårt oppdrag er:  

Lov om barnehager https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64,  

Rammeplan for barnehagen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/   

Kommunedelplan oppvekst 2017-2021, Leirfjord kommune 

https://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html 

Årsplan del 1, 2018 – 2022, Leirfjord kommune 

https://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html 

Helsefremmende barnehager, jfr samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med kommunene. 

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/arenaer/helsefremmende-barnehage/  

 

Barnehagen er dette året organisert i to avdelinger, aldersblandete grupper (0-6 år) 

Avdeling Mummitrollet:  

Pedagogisk leder :  Thea Brinchmann Styve (i permisjon til jan 2021). Rita 

vikar) 

Barnehagelærer     : ubesatt stilling  

Spesialpedagog    : Maren Green Enes  

 

Avdeling Klatremus: 

Pedagogisk leder  : Martine Sørvig  

Barnehagelærer    : Rita Nilsen (Line vikar)  

Assistent        : Hildegunn G. Dalen 

Assistent       : Cecilie Reinfjell 

 

Grethe Johnsen er renholder og jobber i tillegg med daglig kjøkkentjeneste. 

Virksomhetsleder: Airin Levang 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html
https://www.leirfjord.kommune.no/barnehage.179918.no.html
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/arenaer/helsefremmende-barnehage/


3 
 

Dagsrytme 

kl 07.00              : Barnehagen åpner 

kl 08.30-09.00    : Frokost  

kl 11.30 – 12.00  : Lunsj  

kl 13.30 – 14.15  : Frukt / knekkebrød / brødskive 

kl  16.00 : Barnehagen stenger 

Måltidene er ca. faste for dagen.  

I løpet av uka får barna minimum et varmt måltid samt dagfersk bakst. Alt av brødmat og annen 

bakst lages på huset. Kostholdet vi tilbyr er variert og i tråd med nasjonale retningslinjer. 

Mellom måltidene er det lek, aktivitet, utetid, hvile. Barns medvirkning er gjennomgående for 

alle aktiviteter. 

 

Felles kommunale satsingsområder 

Språk i barnehagen - plan for språk, lesing og skriving. Det er valgt to innsatsområder: 1. 

Tidlig innsats, 2. Overgang barnehage-skole/sfo. 

Vold og seksuelle overgrep mot barn. Alle ansatte skal ha opplæring innenfor dette området. 

Programmet «Jeg vet» gjennomføres i barnehagene som en del av opplæringa de ansatte skal 

ha når det gjelder forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. «Jeg vet» er utviklet på 

oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, i samråd med Utdanningsdirektoratet 

og Helsedirektoratet. 

God opplæring for alle. Prosjekt for barnehager og skoler med formål å gi en mer 

inkluderende praksis der alle barn og elever får utviklet sitt potensiale for læring.  

 

God opplæring for alle (2018-2023) 

Prosjektet «God opplæring for alle» inngår i desentralisert kompetanseutvikling og omfatter 

kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna. Målet med prosjektet er å gi en mer 

inkluderende praksis der alle barn får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring og selv 

opplever seg inkludert i fellesskapet. Dette året vil vi jobbe særskilt med rutinesituasjoner. 

Prosjektmålene for god opplæring for alle er: 

• Alle barn og elever er inkludert i fellesskapet 

• Alle barn og elever får utnyttet sitt potensiale   
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I løpet av prosjektperioden blir det gjennomført tre spørreundersøkelser. Formålet er at vi skal 

vite mer om det lærings- og omsorgsmiljøet barna har i barnehagen. Nøkkelområder er trivsel 

og relasjonsbygging. 

Kompetanseheving for personalet ved å bruke følgende pedagogiske verktøy: 

- Pedagogisk analyse. Strategi for systematisk utvikling av kompetanse og samarbeid i 

personalet for å få en bedre felles forståelse og håndtering av pedagogiske utfordringer 

i hverdagen i barnehagen. 

- Tras (tidlig registrering av språkutvikling) Barns språkutvikling i daglig samspill. 

 

Relasjonsarbeid 

Relasjonsarbeid er grunnmuren for alt arbeid i barnehagen. Det er fokus på relasjoner mellom 

barn-voksen og barn-barn. Gode relasjoner er avgjørende for trygghet, trivsel, læring og 

mestring. Relasjonsarbeid blir dermed gjennomgående i all samhandling som finner sted i 

hverdagen. Alle barn skal føle at de har en venn, noen å leke med, og trygge voksne rundt seg. 

 

Fokusområder:  

 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

• Se og støtte hvert enkelt barn i sin identitetsutvikling. 

• Gjennom samlingsstunder og hverdagsliv for øvrig, fremme forståelse for ulikheter og 

verdien av fellesskap. 

• Årlig markering av samenes dag, 6.februar. 

• Bruk av litteratur for barn og voksne. 

• Arbeid med Forut –avslutte med Forut-kafè/utstilling. 

• Fokus på fellesskap og mangfold hele juni. Markeres uke 25 med regnbueflagg. 

(Rammeplan s.9) 

 

Mangfold og gjensidig respekt 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Pedagogisk praksis skal bære preg av åpenhet om 

forskjeller og mangfold. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna 

kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 
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Tiltak: 

• Bevisstgjøre personalet på det perspektiv de selv går ut ifra. 

• Se barnet, hvilke intensjoner har det? 

• Lytt til barnet, hva vil det formidle? 

• Forsøke å tolke barnets måte å være og handle på. 

• Kompetanseheving personal / arbeid med refleksjonsoppgaver. 

(Rammeplan s.7- 8, 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

• Barna gis mulighet til å leke med hverandre på alle avdelinger. 

• Den enkelte ansatte tar initiativ til samhandling med øvrige avdelinger. 

• Hver enkelt ansatt tilbyr sin støtte og hjelp til øvrige avdelinger når det synes 

nødvendig. 

(Rammeplan s. 9, 11, 22-23, 27) 

Barnets perspektiv er grunnleggende for aktivitet og samhandling i barnehagen. 

Personalet skal vise respekt for barnets intensjoner og opplevelsesverden og møte dem 

som medmennesker. De skal se barnet som et subjekt som har mulighet og rett til å 

påvirke sin egen hverdag. Barna i barnehagen arbeider hele tiden med å skape og 

opprettholde fellesskap. Utfordringen er å se bortenfor hva barna gjør sammen og få 

øye på hvordan de har det sammen. For å undersøke hvordan barn tenker og uttrykker 

sine valgmuligheter og sin egen innflytelse må man nærme seg barns eget perspektiv.  

 

Barnehagen er en enhet der daglig samhandling, aktiviteter og gjøremål foregår 

ved nært samarbeid mellom avdelingene. 

Behovet for fellesskap er sterkt hos mennesker. Allerede fra livets begynnelse ønsker 

barnet å være sammen med andre. Barnet må etablere tilhørighet i gruppa. Tilhørighet 

forhandles om og bestemmes av barna selv i de uformelle strukturene som mer 

uplanlagte handlinger og samspill som framfor alt frilek innebærer. Barn søker hele 

tiden etter noen å leke med, noen å oppleve ting sammen med, dele sin livsverden og 

sine erfaringer med. Tilhørighet utgjør basisen for ulike former for fellesskap i 

barnehagegruppa. Å skape og opprettholde fellesskap er hele tiden formålet med 

forhandlinger mellom barna. Barn legger ned tid og engasjement i å etablere 

fellesskap med andre.  

Gjensidig åpenhet og støtte i samarbeidet er viktig og nødvendig i personalets arbeid. 

Relasjoner bygges gjennom samvær og handling, der fellesskapets beste står sentralt. 
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Tiltak:  

• Bøker, språkmateriell, spill, er tilgjengelig for barna. 

• Bilder, tekst, bokstaver og tall skal være synlig i barnehagens rom. 

• Bokbad, - barna velger bøker de vil se i, eller bli lest for. 

• Papir og tegne/skriveredskaper er tilgjengelig for barna.  

• Bruk av sang, rim, rytme og regler i daglige aktiviteter. 

• Bibliotekbesøk 

• Lydbok 

• Leirfjord kommune har deltatt i prosjekt språkkommune som er en nasjonal 

strategi for å styrke språk, lesing og skriving hos barn. Vi fortsetter å jobbe 

med dette.  

                   (Rammeplan s. 23, 47) 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

• Barna har tilgang til tegnepapir, fargestifter/blyanter, saks, lim. 

• Eksperimentere med farger og kunstneriske uttrykk. 

• Videreutvikle barnas egne uttrykk, støtte dem i videre arbeid. 

• Dramatisere eventyr /historier. 

• Aktiv bruk av sang og musikk. 

• Bruke naturen som inspirasjonskilde.  

 (Rammeplan s. 50-51) 

 

 

Språkstimulering og støtte foregår i daglig samhandling, aktiviteter og gjøremål. 

Språk, tekst og kommunikasjon er et kontinuerlig arbeid som det skal rettes fokus på i alle 

situasjoner og gjennom alle gjøremål i barnehagedagen. Språkstøttende tiltak skjer i 

naturlige sammenhenger. 

 

Estetiske aktiviteter kommer til uttrykk gjennom barnas engasjement og initiativ. 

Barna skal gis mulighet til å uttrykke seg ut ifra egne ferdigheter og nivå og være 

delaktig i prosessen. De skal stimuleres til å være aktive, erfare ulike måter å uttrykke 

seg på.  
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Tiltak:  

• Gi barna naturopplevelser / uteglede. 

• Lære å forstå sammenhenger i naturen. 

• Bevisst forhold til eget forbruk. Gjenbruk av utstyr og leker.  

• Gjøre barna kjent med avfallssortering /gjenvinning. 

• Nei til kasting av mat. 

• Kunnskap om barn i fattige land. 

(Rammeplan s.10)   

 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

• Styrke fellesskap gjennom daglig samhandling med alle ansatte. 

• Utvikle en hjelpekultur hvor kollegaer hjelper og støtter hverandre. 

• Ulike trivselstiltak (nedfelt i egen plan) 

Styrke kunnskapsnivået og refleksjoner gjennom arbeid i avdelingsmøter, lederteam, 

personalmøter og planleggingsdager. Vedlikeholde og utvikle det psykososiale arbeidsmiljø 

(Helsefremmende barnehager). 

 

Min språkreise – barnets egen perm i barnehagetiden 

Hvert barn får sin egen perm fra det begynner til det slutter i barnehagen. Innholdet i den skal 

fungere som språkstøttende tiltak gjennom bruk av bilder, tekst og samtale. 

 

Begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. 

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 

kommende generasjoner skal få dekket sine behov. (Def.: FNs verdenskommisjon for 

miljø og utviklingsrapport Vår felles framtid). Det må jobbes på tre områder: miljø, 

økonomi, sosiale forhold (fattigdom). 

 

Hver enkelt ansatt tar ansvar for å bidra til å utvikle og styrke det psykososiale 

arbeidsmiljø.  

En gjennomgående aksepterende og anerkjennende væremåte bidrar til trygghet, tillit og 

trivsel. En felles grunnholdning om at alle i prinsippet vil hverandre vel, kan være et 

godt utgangspunkt.  Personalet reflekterer over egen væremåte og samhandling og 

arbeider sammen for å øke kvaliteten på det kollegiale samspillet.  
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Barnehagens digitale praksis 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Digitale verktøy i 

det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 

rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for barn. 

Tiltak:  

• Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. 

• Bruke internett som oppslagsverk for kunnskapstilegnelse og inspirasjon. 

 (Rammeplan s.44, 45) 

  

Uteglede 

Barnehagen legger vekt på at barna skal trives ute og bli glade i naturen. Utforske naturen ved 

observasjon av dyr og planter, studere ved bruk av litteratur. 

• Barnehagen har tilgang til bålhytte og bålplass samt aktivitetsområde i skogen på 

Leines.  

• Andre turalternativer er nærmiljøet på Leines. Blant annet utforsker vi fjæra og 

besøker lekeplassen på Leines.  

(Rammeplan s. 52-53)  

 

Helsefremmende barnehage 

Barnehagen er godkjent som helsefremmende barnehage.  

• Dette året vil vi ha særlig fokus på systematisk arbeid for å fremme psykisk helse, og 

godt psykososialt miljø. 

• Vi har høyt fokus på god hygiene. 

 

Kroppen min 

Min kropp og mine grenser. Dette er gjennomgående fokus gjennom hele året. Snakke med 

barna om kropp og retten til å bestemme over egen kropp. Systematisk arbeid i tillegg til 

spontant i hverdagen. Bruke blant annet verktøy som er basert på programmet «Jeg vet».  
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Ro og hvile i barnehagen 

I løpet av barnehagehverdagen skal barna få mulighet til ro å hvile. Dette legger vi til rette for 

med blant annet: 

• Små lekegrupper i hverdagen 

• Avslapping på matter med pledd 

• Fotbad og fotmassasje 

• Lydbok, avslappende musikk 

• Lesestund på bibliotek 

• Barneyoga 

 

Psykososialt arbeid i barnehagen   

• Handlingsplan mot mobbing 

• Bygge gode relasjoner 

• Gode samspillserfaringer 

• Positive holdninger 

• Anerkjennende pedagogikk 

• Fremme barns egenverdi og deres betydning for fellesskapet 

 

Trafikksikker barnehage 

Barnehagen følger kriterier for en «Trafikksikker barnehage», utarbeidet av Trygg trafikk. 

Trafikkopplæring foregår hovedsakelig i naturlige situasjoner når vi ferdes langs veien.  

 

Førskolebarna 

Har førskoleklubb en gang i uken. Samarbeid med Leland barnehage og Leirfjord barne- og 

ungdomsskole om overgangen barnehage – skole. 

Vi følge rutiner og plan for overgang - barnehage skole. 

(Rammeplan s.33) 

 

Barns medvirkning og planer 

For å sikre barns medvirkning, vil planer være av overordnet art, slik at barna gis mulighet til 

å påvirke sin egen hverdag. Spontant inndelte grupper, veksling mellom spontane og planlagte 

aktiviteter, bidrar til å sikre barns medvirkning og relasjonsbygging. 

(Rammeplan s.27, 43) 
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Vurdering og dokumentasjon 

Avdelingsmøter, personalmøter, pedagogisk ledermøter brukes til refleksjon, vurdering og 

videre planlegging. Sentralt er refleksjon rundt barnas læringsprosesser: hva er optimale 

betingelser for læring? Hvordan kan vi best legge til rette for at barn lærer? Utskrift av bilder 

fra aktiviteter. Bruke tavlene i gangen til daglig informasjon og dialog om dagens aktiviteter - 

bilder og tekst/språkstøttende tiltak. 

(Rammeplan s. 22, 38-39, 43) 

 

Foreldresamarbeid 

• Foreldresamtaler 

• Foreldremøter høst og vår 

• Aktivitetsplan sendes ut i Visma ved årets begynnelse. 

• Kommunikasjon gjennom Visma Flyt Barnehage.  

• Utveksle info ved bringing og henting av barnet.                                                        

• Informasjon / oppslag på vegg og tavler. 

• Arbeide med utgangspunkt i innspill fra foreldrene «hva ønsker dere fra oss i Leines 

barnehage?» 

 

Foreldreråd: består av alle foreldre. Leder velges på første foreldremøte i høst. 

Samarbeidsutvalg (SU): er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med 

representanter fra foresatte, ansatte og eier. Mer info:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  

(Rammeplan s.29-30) 

                                                                                             

Korona: 

Vi er forberedt på å måtte tilpasse oss de til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Foreldreråd:   

Leder:   Melizza Kaspersen 

Vara :    Pernille Furre 

                                     

Samarbeidsutvalg: 

Leder       : Anette S. Skram Ellingsen    

Nestleder : Kari Lorentzen                       

 

Representanter foresatte: 

Anette S. Skram Ellingsen    vara: Stine M. Jakobsen 

Kari Lorentzen                       vara: Melizza Kaspersen 

 

Representanter ansatte: 

Rita Nilsen vara: Maren G. Enes 

Cecilie Reinfjell vara: Martine Sørvig 

Representant kommunen:     

Maria Hagen Olsen  

  

 


