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  FAUSKE KOMMUNE 

Valnesfjord Barnehage 
Årsplan 2020—2021 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4 - 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Foto: Øyvind Gundersen  
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OM ÅRSPLANEN 
 
   Vår årsplan er utformet som en kalender.  Målet er at foreldrene skal ta den aktivt i bruk. Hver avdeling deler ut periodeplaner,  
 og viktige datoer kan dere plotte inn i årsplanen etter hvert.  
  
 
   Årsplanen tar utgangspunkt i gjeldende styringsdokumenter: 
  - Rammeplan for barnehager 
  - Lov om barnehager 
  - Virksomhetsplan  for kommunale barnehage i Fauske kommune. 
  
 
 Årsplanen sin funksjon: 
  - Styringsdokument for barnehagen 
  - Arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen  
  - Informasjon til brukere og andre interesserte 
  - Grunnlag for kommunenes tilsyn med barnehagen 
  - Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i  
  barnehagen. 
 
 
 I årsplanen vil dere finne avmerket de datoene hvor det skjer helt spesielle ting i  
 barnehagen. Men det er viktig å huske på at årsplanene er en del av alt det vi gjør i  
 barnehagen. Følg også med på dokumentasjonen som du finner på avdelingene,  
 månedsplan og skriv som blir utlevert. Dette utgjør da til sammen hele innholdet av  
 hva barnehagedagen består i.                                                                                 
           
                                                                                                                                                                            
          PS. Årsplanen er laget ut fra planer vi har om dette barnehageåret. MEN Covid-19 vil nok føre til at  
          det ikke er alt som er gjennomførbart dette barnehageåret.  
 
 
          All foto: privat 

 

Vi skal skape nordlendinger -  
ikke værflyktninger! 
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Barnehagens formål, verdigrunnlag og  
innhold er forankret i ”Lov om barnehager” og  
”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”.  
 

Barnehagelovens § 1, 1.ledd:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen 
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanis-
tisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, like-
verd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettig-
hetene. 

 
 

De kommunale barnehagenes  
plattform: 
Fauskes kommunale barnehager  
har de siste årene jobbet  
målrettet med fokus på felles  
prosjekt og  utviklingsarbeid. 
Vi jobber nå med  
implementering og  
bevisstgjøring, og den enkelte  
barnehage skal samles om et  
felles  satsningsområde som skal 
konkretiseres i årsplanen. 
Dette er Fauske kommunes  
strategi for å oppfylle  
barnehageloven. 
 
Ønsket sluttsituasjon 
Alle barn i de kommunale barnehagene i Fauske skal være sikret en barnehage som 
ivaretar barnets behov for omsorg, lek og læring og fremmer danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. 

Psykisk helse 

Fauske kommunes «Plan for et inkluderende miljø i  barnehagen» beskriver hvordan 
barnehagene jobber for å forebygge, avdekke og håndtere uheldig sosial atferd.  
Denne planen er et godt hjelpemiddel for å sikre et inkluderende læringsmiljø. 
Gjennom satsningsområdene våre, bærekraftig utvikling, hverdagsspråket og utvik-
lende lekemiljøer arbei-
der vi forebyggende mot 
mobbing og krenkelser 
blant barna.  
 
 

 

           Gjeldende regler for de kommunale barne-
hagene finnes i «Vedtekter for kommunale 
barnehager i Fauske» 

 



 4 

 
 
 

Boka «Se barnet innenfra» er en viktig del av den felles kompetansehevingen 
blant personalet i de kommunale barnehagene.   
Boka har fokus på TRYGGHETSSIRKELEN og VOKSENROLLEN.   
 
 
Med utgangspunkt i denne boka   
er det utarbeidet en felles plakat som  
synliggjør  den gode barnehageansattes  
varme hjerte og positive egenskaper. 
 
                                          

TRYGGHETSSIRKELEN  
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        August                                                                                         TEMA:  Vennskap og relasjoner 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4 - 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

 
TILVENNING til Barnehagen 

 
For at tilvenningen til barnehagen skal bli vellykket må barnet 
først knytte seg til en voksen. (Primærkontakten) Den tar imot 

og er sammen med barnet hele  
tiden til barnet er godt kjent.  

Dermed slipper barnet å forholde seg til så mange på en ny 
plass. Primærkontakten veileder foreldrene under  

tilvenningen og i samarbeid med dem finner de den beste 
løsningen for deres barns oppstart i barnehagen. Etter hvert 

vil tilknytningen til barnehagen bli trygg og solid.  
 

Noen av de nye barna starter opp senere på høsten. 

NYTT BARNEHAGEÅR 

Vi ønsker velkommen til både nye og «gamle» 
barn og foreldre. 

August bruker vi til å bli kjent med nye barn og 
voksne. Vi bruker mye tid og ressurser  

under oppstarten slik at både nye og «gamle» 
barn skal bli ivaretatt på best mulig måte. 

De nye barna har mye nytt å forholde seg til, 
mens de ”gamle”, som kanskje har byttet  

avdeling, eller er blitt eldst i  
barnegruppa skal finne sin plass i gruppa. 

 
Personalet starter det nye året med  
 planleggingsdager 12., 13. og 14. 

 
Nye foreldre får oppstartsamtale.  

Egen informasjon blir sendt ut til disse. 

NYTT  
BARNEHAGEÅR  

STARTER  
17. AUGUST 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 
     1 2 

32 
3 4 5 6 7 8 9 

33 
10 11 12 

Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

13 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

14 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

15 16 

34 
17 18 19 20 21 22 23 

35 
24 25 26 27 28 29 30 

36 
31       
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Barnehagen er en av Fauske kommunes kommunale barnehager.  Vi holder til på Løkås like ved Valnesfjord skole. 
Vi har 4 avdelinger med til sammen 53barn. Askeladden holder til på gammelskolen i påvente av utbygging i kjelleren.  

                                                              
BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: 06.45-16.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                             
 
 
              

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Enhetsleder for barnehagene:  
Erik Alvestad 

Tlf. 75 60 40 49 
Styrer: Laila Olsen Finvik 
Kontortid:  07.30 - 15.00 

Tlf. 75 60 41 91 / 91 77 40 31 

Personalet på  Soria Moria 
 

Cathrin Engan Hansen: 100 % pedagogisk leder 
Stina Hamran Solhaug: 100 % fagarbeider 
Hanne Alexandersen:   100 % konstituert  
                                         pedagogisk leder 
Lisbet Støre:                    68 % fagarbeider 
Gry Bergli:                        32 % vernepleier 

 
Tlf. 75 60 41 93 

Personalet på Kongsgården 
 

Bastiaan Schaay :       100 % pedagogisk leder                                    
Ragnhild Strømhaug:  100 % fagarbeider 
Nina Hamran:   80 % fagarbeider 
Lisbet Støre:                 20 % fagarbeider 
 

Tlf. 75 60 41 94 

FAU 
To foreldre fra hver avdeling i barnehagen. 
Totalt 8 foreldre.  
 

SU 
Sekretær: Laila O. Finvik 
Fra FAU:  To av foreldrene representerer 
Fra ansatte: Ragnhild og Cathrin 
Politiker:  Kim Børge Johansen 
 
 

Renholdere:      Merethe Furnes 
                             Vigdis Jensen 
                             Wenche Setså 
                              Heidi Albertsen 
                               
Vaktmester: Gøran Bringslimark 

 
Planleggingsdager 2020/2021 

Onsdag 12. august 2020 
Torsdag 13. august 2020 
Fredag 14.august 2020 

Fredag 20. november 2020 
Tirsdag 6.april 2021 

Personalet på Veslefrikk 
 

Lill Hansen :        60 % pedagogisk leder       
Tove Solvang :        70 % assistent 
Synnøve Nordeng:   100 % assistent 
Siri Setså Borge:         40 % pedagogisk leder +  
                                      30% assistent 
 

Tlf. 75 60 41 92 

Vikarer 
Siri Setså Borge 
Marthe Hjelde 

Ina Hansen 
 

 

Personalet på Askeladden 

Heidi Hanssen:        60 % fagarbeider  + 20%   
                                   pedagogisk leder  
Kirsten Mjaavatn:    80 % pedagogisk leder 
Dagrun Furnes:        80 % fagarbeider 
Anniken Storli:         92 % fagarbeider 
Lise Lotte Iversen:   100 % fagarbeider 
Vibeke Hansen:        60 % assistent 
Brith Danielsen:       100 % spesialpedagog            
                     

Tlf. 46 91 67 31 
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      September  

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

TEMA 
Meg selv og familien min 

Vennskap 
Rene hender 
Brannvern 

Innhøsting av bær og  
grønnsaker 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Nasjonal brannvernuke—uke 38 
   -Vi blir kjent med Bjørnis 
 
Folkehelseuka—uke 39. 
      -Vi fokuserer på vennskap, trivsel  
        og samhold 
      - Torsdag tur til Bringsli. Vi går opp  
  ved den gamle  kraftstasjonen i   
  Bringsli.  
 
Vi setter opp lavvoen i elgskogen 
 

Fotografering: 
Torsdag 17/9: VF og KG 
Onsdag 23/9: SM og AL 

 

HØST 
Høsten er kommet og vi  
bruker mye av tiden til å  

være ute på tur.  
 

Vi plukker bær og lager 
syltetøy.  

Vi observerer forand-
ringene som skjer ute i 

naturen, bladene  
skifter farge og faller av 

trærne. 
 

Lage familiebilder.  

 
Vi starter med storklubb og  

aldersdelte grupper.  

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

36  1 2 3 4  
Fellessamling v/KG 

5 6 

37 7 
 
 

8 9 10 11 12 13 

38 14 
 
 

15 
Brannøvelse 

16 
Besøk av brannbil 

17 
 
Fotografering VF og 
KG 

18 19 20 

39 21 
 
 

22 
 

 

23 
Fotografering SM og 
AL 

24 
 

25 
Fellessamling v/AL 

26 27 

40 28 
 
 

29 30     
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                           UKEPLAN 

                       For at hverdagen skal gå mest mulig  ”knirkefritt” har vi lagt en del aktiviteter til faste dager  
              og klokkeslett. Ukeplanen kan endres og eller fravikes ved behov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

*Turdager er litt forskjellige dager på avdelingene. Under avdelingsmøtene passer avdelingene hverandres barn.  
           

                   DAGSRYTME (de fleste tidspunktene mellom åpnings– og stengetid er veiledende) 
             

 06.45   Barnehagen åpner 
     Frilek 
 08.00   Frokost (KG 8.15) 
 08.00  - 11.00  Frilek ute eller inne.  
     Tilrettelagte aktiviteter, f.eks. forming, turer, lekegrupper, samlingsstund. 
 11.00   Formiddagsmat 
 11.30   Sovetid for de minste/Hvilestund 
 11.30  - 14.00  Frilek ute/inne 
     Tilrettelagte aktiviteter 
     Pauseavvikling for de voksne 
 14.00   Frukt og knekkebrød 
 15.00-16.30  Frilek ute eller inne 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

HMS-møte eller  
medbestemmelsesmøte  
ca. hver 2. mnd.  

Storklubb 
Aldersdelte grupper 
 
Tilgang til Flerbruks- 
hallen kl. 13-14 

Partallsuker: 
Avdelingsmøter 
KG: 09.30-10.40 
AL: 10.45-11.55 
 
Oddetalluker: 
SM: 9.30-10.40 
VF: 10.45-11.55 
 
TIMS 4 ganger i året.  
Kl. 13.00-14.30 

Ped.ledermøte 10-11.10 
partallsuker 
 
Tilgang til Flerbruks- 
hallen  kl. 10-11.30 

Barnehagen har  
fellessamling hver  
tredje fredag 
 
             

 
Både for de voksne og barna er det 

greit med en fast ramme rundt 
 dagen , og en del av våre faste  
rutiner og aktiviteter er derfor 

 tidfestet. 
 

 Vi legger imidlertid  stor vekt på å 
være fleksible , og  

strekker oss langt for å  
tilfredsstille hvert enkelt barns 
 behov . Dagsrytmen er derfor 

”veiledende”.  
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        Oktober                                            

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Foreldresamtaler 
 

Vi starter opp med foreldresamtaler . 
Ta kontakt med pedagogisk leder på  

avdelingen for å avtale tid. 

TEMA 
 

Meg selv og Familien min 
Høst og innhøsting 

Rene hender 
Trafikk - Tarkus og refleks 

Kroppen 
 

Vi utforsker og  
gjør oss kjent på turområdene våre. 

Veslefrikk og Soria Moria har mange nye 
små. 

De bruker måneden på å bli kjent og trygg 
inne og ute i barnehagen. 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

40    1 2 
 

3 4 

41 5 6 7 
Skolen høstferie 

8 
Skolen høstferie 

9 
Skolen høstferie 

10 11 

42 12 13 14 15 
 
REFLEKSDAGEN 

16 
Fellessamling v/SM 

17 18 

43 19 20 21 22 23 
 

24 25 

44 26 27 28 29 30 31  
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VISJON OG VERDIGRUNNLAG 
 

Barnehagen skal være preget av rause, trygge og anerkjennende 
voksne som sammen med barna fyller dagene med humor, mest-
ring og glede. 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALNESFJORD BARNEHAGE SKAL VÆRE EN PLASS DER ALLE 
BLIR SETT, INKLUDERT OG FÅR UTVIKLE SEG POSITIVT 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

PERSONALET ER BARNEHAGENS VIKTIGSTE RESSURS: 
 

VI HAR ET PERSONALE  SOM: 
 Setter barna i fokus.      
 Er lydhøre for barnas behov og initiativ. 
 Er gode lyttere, som snakker om, til og med barna med  
        respekt.  
 Forebygger og stopper utestenging og mobbing.  
 Vil jobbe for god kvalitet, hele dagen.  
 Er fleksible og tilpasningsdyktige. 
 Samarbeider godt, - også på tvers av avdelingene. 
 Ser på foreldrene som sine viktigste samarbeidspartnere 
 Har mye humor og som trives i lag. 

 
VI ER EI STABIL PERSONALGRUPPE, MED EN GJENNOMTENKT 

PLAN OVER HVORDAN VI BRUKER PERSONALET I HVERDAGEN.  

Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig  
respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og  
helse. 

 

 
   Livsmestring og helse:  

 
Utdrag fra Rammeplanen kap 1:  
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes 
i barnehagen.  
Barnehagen skal bidra til  barnas trivsel, livs-
glede, mestring og følelse av egenverd og  
forebygge krenkelser og mobbing.  
Barna skal få støtte i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne 
og andres følelser. Barna skal ha mulighet for 
ro, hvile og avslapping i løpet av barnehage-
dagen.   
Barnehagen skal fremme barnas  
bevegelsesglede og motoriske utvikling.  
Personalet skal ha et bevisst forhold til at 
barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold 
og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette 
forebygges og oppdages.  
 
 

 

-Personalet skal legge til rette for at barna skal kjenne glede 
ved fysisk aktivitet og ved å være ute i naturen.  
-Personalet skal bruke måltider og matlaging til å utvikle mat-
glede og sunne helsevaner hos barn.  
-Personalet skal legge til rette for vennskap og sosialt felle-
skap.  
-Personalet skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere 
andres grenser og finne løsninger i konflikthåndteringer.  
-Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap om 
kropp, følelser , og andres og egne grenser.  
-Barna skal øve på å bli selvstendige og etter hvert bli i stand 
til å mestre det samfunnet de vokser opp i.  
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 November 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44 
     

 
 1 

45 
2 3 4 5 6 

Fellessamling v/VF 
7 8 

46 
9 10 11 12 13 

 
14 15 

47 
16 17 

 
18 19 20 

Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

21 22 
 

48 
23 24 25 26 27 

Fellessamling v/KG 
28 29 

49 
30       

DENNE MÅNEDEN 

 Høst / vinter 
 -Kjenne på den første snøen. Ta frem  
 akebrett og ski. 
 -Is og snølykter. 
 -Kroppen  
 
 -Mot slutten av måneden starter vi  
 forberedelser til desember, med  
 hemmeligheter og det som følger med. 

 
Planleggingsdag 

 Fredag 20.  Barnehagen er stengt. 

 Kursdag 
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Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

 TVERRFAGLIG SAMARBEID 

 

For å gi et mest mulig helhetlig tilbud til  kom-

munens barn og familiene deres er det viktig at 

barnehagen har et tett og godt samarbeid med 

andre faginstanser. 

 

Fauske familiesenter, barneverns-tjenesten  og 

PPT er viktige bidragsytere i det tverr-faglige 

samarbeidet og kan hjelpe både  

barnehagen og enkeltfamilier som har behov 

for hjelp og tilrettelegging. 

TIMS-Fauske er kommunens samhandlings-

modell for tidlig innsats rundt barn. Hensikten 

er å oppdage tidlig, forebygge og evt. sette i 

verk tiltak. 

                                  

TIMS =  

Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling 

 

TIMS-teamet er et tverrfaglig sammensatt 

team som fungerer som et lavterskeltilbud som 

både foresatte og ansatte kan ta direkte kontakt 

med. I tillegg til å bistå i saker rundt enkelt-

barn, har TIMS-temaet fra 2016 fått i oppgave 

å også fungere som tverrfaglig team i barneha-

gene. 

Foreldresamarbeid: 

Foreldrene er våre aller viktigste samarbeids-

partnere. Vår målsetning er at vi skal klare å 

skape et samarbeidsklima preget av gjensidig 

tillit og respekt. Forholdet skal bygge på åpen-

het, nærhet og trygghet.  
 

Den uformelle, daglige kontakten er svært  

viktig, men foreldresamarbeidet består i tillegg 

av mer formell kontakt som  

 foreldresamtaler og foreldremøter. 
 

Vi har jevnlig foreldrekaffe eller foreldre-

frokost, men dere foreldre må gjerne være med 

på andre arrangementer i barnehagen, eller ta 

matpakke med og spise  

frokost sammen med oss.  

 

 
 

Gagnlig  atferd: 

Satsningsområdet dreier seg om  

oppdragelsen av det enkelte barn og har nær  

tilknytning til våre mål om å utvikle barnas an-

svarsfølelse, lære dem å vise respekt for andre 

mennesker og  utvikle deres evne til  

sosialt samspill. 

Vårt mål er at vi skal hjelpe barna med å ut-

vikle en atferd som kan gagne dem gjennom 

livet. For å oppnå dette må vi klare å gjøre 

hvert enkelt barn trygge på seg selv og sin 

egen rolle i samvær med andre mennesker. 

I arbeidet med å lære barna gagnlig atferd er 

voksenrollen svært viktig. Det er viktig at alle 

(ansatte og foreldre) er bevisst på sin rolle som 

forbilde for barna. 

Språk– og lesestimulering: 

Vårt mål for dette satsningsområdet er at vi  

gjennom varierte metoder skal stimulere til en god 

språklig utvikling. Barna skal oppleve oppmerksom-

me, interesserte, lyttende og spørrende voksne. Vi 

skal støtte barn i deres språklige utvikling ved å la 

kommunikasjon, språk, tekst og litteratur bli en del av 

hverdagen.  
 

Lek med språket gjennom sang, rim, regler, vitser og 

gåter vekker barnas interesse for språket, og billed 

bøker og høytlesning fører dem gradvis inn i skrift-

språket. Som en del av arbeidet  med dette  

satsningsområdet bruker vi disse metodene: 

Språksprell: er en metode som  stimulerer barnas 

språklige bevissthet gjennom forskjellige øvelser og 

leker. Det er lytteleker, rim og regler, klappe rytmen i 

ord (stavelsesdeling) og øvelser i å kjenne igjen lyder  

forskjellige ord begynner på.. 

Stor leser for liten: Elevene fra 7. klasse er  

regelmessig og leser for barnehage-barna. 

 

KARTLEGGINGSVERKTØY 

ALLE MED: Et observasjonsmater iale som bru-

kes for å fange opp barnets evne til mestring i ulike 

sammenhenger. Vil brukes for å forenkle barnehagens 

pedagogiske arbeid i forhold til barns utvikling. Det 

er viktig å avdekke eventuelle behov for støtte/ tiltak 

hos barnet så tidlig som mulig. Dette vil bli brukt på 

alle barna. 

TRAS: er et kar tleggingsverktøy som brukes når 

vi ser at barnet strever språklig og vil brukes når vi 

trenger å vite mer om hva som trengs for å hjelpe. 
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 Desember  

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: val-

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

49 
 1 2 3 4 5 6 

1. søndag i advent 

50 
7 8 

Kirkebesøk 
9 10 

 
11 
Luciamarkering 
v/Storklubben 

12 
 

13 
2. søndag i advent 

51 
14 
 

15 
 
 

16 17 
 

18 
Nissefest 

19 20 
3 søndag i advent 

52 
21 22 23 

 
24 
Julaften 

25 
1. juledag 

26 
2. juledag  

27 
4. søndag i advent 
 

53 
28 29 

 
30 
 

31 
Nyttårsaften 

  
 

 
 

DENNE MÅNEDEN 
 

Advent og Jul 
Vi ønsker å fylle adventstiden med forventninger og glede. 

 

  Adventsstund, med trekking av kalender 
  Luciafeiring (Storklubben går Lucia og serverer  
         Lussekatter   og saft til alle på Fellesrommet)  
  Nissefest og julegrøt 
  Baking, forming og hemmeligheter 
  Kirkebesøk 
       (De som ønsker det kan reservere seg mot  
        besøk i kirka) 

 

Vi skal lære oss julesanger og lese julefortellinger. Barna 
skal bli kjent med julebudskapet og ulike tradisjoner knyttet 

opp mot julen.  
 
 

 

Skal barna ha fri i 
jula? Husk å leve-
re svarslipp for  
juleferien! 
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Bærekraftig utvikling : 
Utdrag fra Rammeplanen kap 1.: 
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig ut-
vikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta 
vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen  har derfor en viktig opp-
gave i å fremme verdier, holdninger og mer praksis for mer bærekraftige sam-
funn». 
 
-Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at  
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden 
-Kildesortering i barnehagen og lære at man tar søpla med hjem etter tur.  
-Formings aktiviteter —gjenbruk og bruk av  
naturmatrialer 
- Gjøre erfaringer med å gi omsorg, ta vare på  
omgivelsene og naturen.  
-Få positive naturopplevelser 
 
Dette fokusområdet kommer vi også innom når man jobber med Mitt valg,  
Inkluderende barnehagemiljø og  Robuste Saltenunger  
Når vi jobber med Forut så legger vi grunnlag for  
barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.  
 
 

TEMA 
Snøforming - Hva kan vi bygge? Hvor høyt/langt/bredt? 
Årstidene - Vi følger årsrytmen i naturen. Høst, vinter, vår og  
sommer. Så vil fagområdene bli knyttet opp mot temaet.  
Skaftuka - fisking, båttur, fjæra, fugleliv etc. 

Førstehjelp for barnehagebarn 
Brannvern i barnehagen og trygg trafikk  
Mitt valg 
Vi fortsetter med humleprosjektet 

 

 
 

Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi barna utfordringer og glede ved fysisk aktivitet og 
ved å være ute i naturen.  
Målet for fysisk aktivitet er at barna skal være fysisk aktive i minst 90 min. pr dag.  
(Aktiviteter deles opp i bolker og kan foregå ute og inne) I år vil vi bruke flerbruks- 
hallen en dag i uka.  
 
Gjennom opplevelser vil vi stimulere barnas nysgjerrighet, noe som igjen vil være en 
drivkraft til å søke mer kunnskap. 
Barna skal gradvis bli kjent med, og lære seg å forstå, sammenhengene i naturen. 
Uteliv og naturen: Planter og dyr, vær og vind, mørke og lys, sol og  måne, klær og 
vind.  

OVERORDNET TEMA HELE ÅRET: 
 
 
Kosthold   -sunn mat både i barne- 
    hagen og  ute på tur.  
    -bruke ressurser fra naturen  
    i matlaging.  
                          - vann som tørstedrikk 
    -Varmmat en gang i uka 

MER-barnehage. 
Forplikte oss til å servere frukt og 
grønt hver dag, samt arrangere 
fruktfest ved bursdager og  
sørge for informasjon om  
viktigheten av et sunt kosthold til 
ansatte og foresatte. 
 
For de som ønsker tips og ideer 
kan dere gå inn på  www.frukt.no 
eller www.fiskesprell.no 

RENE HENDER 
Barnehagen er sertifisert som en ”Ren hånd-barnehage”. Dette er et tiltak Fauske Kom-
mune gjennomfører for å redusere sykdom hos barn og voksne i kommunen. Vi videre-
fører dette arbeidet også i år og ber om at foreldrene hjelper barna med å vaske hendene 
når de kommer i barnehagen. Vi vil gjennom hele året ha fokus på god håndhygiene 
sammen med barna. 

Barnehagens satsningsområder  2020/2021 
- Fagområde Antall, rom og form 

-Kommunikasjon, språk  og tekst/Hverdagsspråket, språkløyper  
-Bærekraftig utvikling  

Relasjonskompetanse: 
-Inkludering i barnehagen handler 
også om tilrettelegging for sosial  
deltagelse. 
Barnehagens innhold må formidles på 
en måte som gjør at ulike barn kan del-
ta ut fra egne behov og  
forutsetninger.  
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  Januar 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

53 
    1 

1.Nyttårsdag 
Barnehagen stengt 

2 
 

3 

1 
4 
 

5 
 
 

6 7 8 
Fellessamling v/SM 

9 10 

2 
11 12 13 14 

 
15 16 17 

3 
18 19 

Storklubben arrangerer  
Forut kafe 

20 21 
 

22 23 24 

4 
25 26 27 28 

 
29 
TROLLFEST 

30 31 

 

TEMA 
Vinter 

Ski og  aking 
Snø– og isforming 

Barn i andre land—Forut  
Siste uka i januar starter vi med 

Eventyr og Troll  

GODT NYTTÅR 

DENNE MÅNEDEN 
Solfest 
- Vi feirer at vi kan se sola.  
 
Forutkafe 19. januar 
-Storklubben arrangerer kafé oppe i lo-
kalen til Askeladden.  
 

Trollfest 29. januar 
- Store og små har trollhaler på og  
Fellesrommet lages om til trollhule.  
 

Snø– og isforming  
- vi starter å forme i snø og is 
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Dette jobber vi videre med barnehageåret 2020/2021:  
 
Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving  
Vi vil i løpet av året  gjennomføre et utviklingsarbeid når det gjelder språk. Det er kalt språkløyper. I 2018/2019 jobbet vi med kom-
petansepakken Språk og leseaktiviteter. I 2019/2020 med kompetansepakken overgang fra barnehage til skole.  Dette barnehageåret 
starter vi på kompetansepakken Språkhverdag.  Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling. Må-
let med kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språk-
lig mangfold. Målet er å få økt kunnskap om hvordan å bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling, å legge til  
rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer, å ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet 
for hele barnegruppen.   
 

 

Humleprosjekt: 
Våren 2016 innredet vi våre første humlekasser. Dette hadde vi ikke gjort før og vi var veldig spente. 
Vi fulgte med i spenning utover våren, og så en dag oppdaget vi at det fløy en humle ut og inn av kas-
sen. Gleden var stor både for små og store. På høsten da humlene hadde forlatt bolet, åpnet vi kas-
sen og fikk sett hva som hadde skjedd der i løpet av sommeren. Der var det egg som humler var klekt 
ut av og «krukker» til oppbevaring av mat. Vi fant også tre døde humler. 
Humler er en truet art og vi trenger dem i det naturlige økosystemet vårt.  
Vi fortsetter prosjektet i barnehageåret 2020/2021  
Vi anbefaler alle å se på nettsiden www.lahumlasuse.no  

Førstehjelp: 
Henry—førstehjelp for barnehagebarn 
Henry er et pedagogisk opplegg fra Røde Kors der målet er å lære de eldste 
barna (3-6 år) i barnehagen om  
førstehjelp. Henry er en dukke som utsettes for forskjellige uhell. Barna skal så 
lære hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry.  

 
Mitt valg: 
Mitt valg er et program utarbeidet av Lions Norge, der målet er å lære barn å gjøre de riktige valgene når de møter  
vanskelige situasjoner i livet. Vi er innom temaene: Vi vil ha et godt miljø. Vi arbeider sammen. Vi tar beslutninger, 
Vi tar vare på kroppen vår. Vi tar vare på hverandre.  

Brannvern: 
I år blir vi kjent med brannbamsen Bjørnis. Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre  
ulykker, og har gode råd om brannvern til alle. Bjørnis lærer bort alt han kan til både barn og voksne.  
Han lærer oss om røykvarslere, brannøvelser og alt vi sammen kan gjøre for å forhindre brann.  
Bjørnis vil være med de eldste barna hjem. Da kan dere sammen snakke om brannvern hjemme og 
sjekke for eksempel røykvarslere.  
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 Februar 

       

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

5 
1 2 3 

 
4 5 

Makering Samefolkets 
dag 

6 
Samefolkets dag 

7 

6 
8 
 

9 10 11 

 
12 13 14 

7 
15 16 17 18 

 
19 
Fellessamling v/VF 

20 21 

8 
22 23 24 

 
25 26 

Fellessamling  
27 28 

TEMA  
Vinter  

Snø – is – vann 
Vi ønsker oss masse flott  

snø vi kan  
forme, ake og leke i. 

 
Vi fortsetter med  eventyr 

og troll.  
 
 

 

Barna må gjerne ha  
med ski i barnehagen.  

Vi har også noen ski som vi kan låne ut til 
bruk i barnehagen. 

DENNE MÅNEDEN 
 

Samefolketsdag:  
Fredag 5. Vi markerer dagen med en  
Fellessamling og samisk mat 
 

Snø– og isforming: uke 6 eller  uke 7 
Barnehagen samarbeider med 7 klasse, og har 
ei snøformingsuke. Etter snøformingsuka  
inviterer vi til foreldrekaffe ute. Nærmere  
info kommer.  
  

Utkledningsuke 
Uke 8 har vi utkledningsuke i barnehagen. Vi 
innreder rommene til sykestue, brannstasjon, 
butikk etc. Vi avslutter med fellessamling  
fredag 26. Nærmere info kommer . 
 

VARMMAT 
Samisk mat 
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VI JOBBER OGSÅ MED: 
 Gruppedeling:: 
 Vi deler ofte barnegruppa inn i mindre grupper. Gruppeinndelingen varierer ut fra hva målet med aktiviteten er og hvilke behov barna har.  Gruppedeling  
 blir ofte brukt ved helt dagligdagse aktiviteter,  men vi har også mer langsiktige målsettinger i forbindelse med å jobbe i  grupper. Det kan dreie seg om  
 enkeltbarn som har  behov for  spesiell  stimulering på enkelte områder, barn som har problemer med å få innpass i leken eller andre ting.  

 Aldersdelte grupper: 

 De siste årene har vi en dag i uka delt barnegruppa  etter alder, på tvers av avdelingene.  Dette er en ordning  som både ungene og personalet er veldig  
 fornøyd med. Målet med gruppene er at barna skal få treffe de andre barna som er like gamle men går på en annen avdeling. Dermed kan de finne nye 
          lekekamerater på tvers av avdelingene.  Personalet blir kjent med barna på alle avdelingene, og barna blir kjent med hele personalgruppa.   
 I år prøver vi å få dette til 1 dag  i uka.  Når barna bytter avdeling brukes aldersdelte grupper for å bli kjent med personalet og barn på ny avdeling. Det lages da 
          en plan for overgangen for hvert barn.  

 Fellessamlinger: 

 Ca. hver tredje fredag klokka 10.00 samler vi alle barna til fellessamling.  Fellessamlingen er på fellesrommet eller ute.  Ansvaret for planlegging og  
           gjennomføring av samlingene rullerer mellom avdelingene. 

 Trafikk:  
 Temaet trafikk vil gå gjennom hele barnehageåret. Vi bruker et pedagogisk opplegg fra trygg trafikk som heter TARKUS. Hver avdeling vil ha ulik tilnærming 
         til temaet, men vi har noen felles mål som barna skal ha vært gjennom. Vi ønsker å være en Trafikksikker barnehage.  

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Kriterier for Trafikksikker barnehage 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.   

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss. 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid.  For mer informasjon se: www.barnastrafikklubb.no og www.tryggtrafikk.no. 
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  Mars  

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 29 40 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9 
1 2 3 4 5 6 7 

10 
8 
 

9 
BARNEHAGEDAGEN 

10 

 
11 
 

12 
Fellessamling v/KG 

13 14 

11 
15 16 

 
17 18 19 

 
20 

 
21 
 

12 
22 23 24 

 
25 26 

Påskefrokost 
27 28 

 

13 
29 
 

30 
 

31 
 

    

 

DENNE MÅNEDEN       
                    

Vinterferie: Uke 9 har skolen vinterfer ie. (Gi 
beskjed til barnehagen om barnet ditt skal ha fri) 

 

  Barnehagedagen 9. mars:  
  Tema klima og miljø.  
 
  Påskefrokost 26. mars: Alle foreldre og søsken  
  inviteres til frokost mellom kl. 07.00-09.00 
  
 Ski og snølek ute i uke 11: Denne uken har vi  
 fokus på ski og snølek i og utenfor barnehagen 
 
 Påske: i uke 12 star ter  vi med å lage 
 påskepynt og snakker om høytiden. 

-   

TEMA 
Vinter 

Snø- og  
skilek 

Vi satser på  
masse flott  

ski- og snølek  
i nærområdet.   

 

    Kanskje vi  
får til  

hundekjøring 
for de eldste? 

Husk å levere 
inn svarslipp 
om barnas fri-
dager i Påska! 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-vector%2Fkindergarten-drawing_760905.htm&psig=AOvVaw0A3xmXF7gx55g131EmC9si&ust=1599654160944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDtkajG2esCFQAAAAAdAAAAABAK
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Rammeplan og utviklingsområder 2020-2021 
 
 
 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 41 90 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den gir barnehagen en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og 
vurdering av barnehagens innhold.  Fagområdene er noe vi arbeider med hver dag gjennom hele året.  I prosjekt/tema arbeid, hverdagsaktiviteter og turer i  nærmiljøet vil flere 
av fagområdene være representert samtidig. Innenfor kunnskapsformidlingen vil vi hele tiden legge vekt på progresjon. I arbeidet med de minste barna vil arbeidet i hovedsak 
dreie seg om å gripe øyeblikkets muligheter, mens mer voksenledet arbeid i temaopplegg og prosjekter får større plass etter hvert som barna blir eldre. Barnas lek danner et  
viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. 
Nedenfor beskrives 2 elementer fra Rammeplanen vi ønsker å ha spesielt fokus på dette barnehageåret.   

 
Tiltaksplaner : 
For å nå de målene vi har satt oss i arbeidet med barna, har vi laget tiltaksplaner som skal følges opp på hver enkelt avdeling. Det kan være tiltaksplaner 
på hverdagssituasjoner som måltid og utetid eller plan for ei barnegruppe eller for enkeltbarn. Det kan også være tiltaksplaner for oss ansatte. Planene har 
klare mål med tiltak både for barn og ansatte. Det kan være  tiltaksplaner med mål om å mestre hverdagssituasjoner som å smøre brødskiva sjøl, helle i 
melk, kle på seg selv, be om hjelp når det trengs osv. Det kan være tiltaksplaner for samspill i en gruppe. Eller tiltaksplan for et tema. Vi har også tiltaks-
plan for God Praksis i Utetiden.  Planen for utetiden er med på å hjelpe oss med å blant annet gjennomføre planen for inkluderende barnehagemiljø,  
Vår hverdag består av situasjoner som hele tida inneholder læring enten det er sosialt, fysisk eller  psykisk.  
Tiltaksplanene fungerer også som progresjonsplaner. Planene blir jevnlig evaluert og mål og tiltak blir justert.  Det er viktig at målene er slik at barna får 
mestringsopplevelse og samtidig har noe å strekke seg etter.  

Antall, rom og form: 
Utdrag fra rammeplanen kap 9:                                                                                                             
«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape struktur og hjelper barna 
å forstå sammenhengen i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal syn-
liggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved å selv være krea-
tive og skapende.»    
 
-Barnehagen skal bidra til at 
- barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger og utvikler for-
ståelse for grunnleggende matematiske begreper. 
-barna leker og eksperimenterer med former, tall, mengde og telling. 
-barna erfarer størrelser i sine omgivelser og bruker kroppen og sansene for å ut-
vikle romforståelse.  
-barna får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matema-
tikkglede.  
Ved å ha fokus på matematiske begreper i hverdagen og legge til rette med leker, 
materiell og utstyr vil personalet inspirere barna til matematisk tenkning.  Det vil 
også bidra til å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for ma-
tematiske sammenhenger. Personalet skal legge til rette for matematiske erfaring-
er gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende 
samtaler.  

 

Språk/Hverdagsspråket: 
Utdrag fra Rammeplanen kap 9: Kommunikasjon, språk og tekst 
«Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståel-
se, språkkompetanse og et mangfold av  kommunikasjonsformer. Bhg skal bi-
dra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» 
 
-Språkløyper. Intern kursing av personalet i barns språkhverdag.  
-Bli bevisste på hvordan snakker vi med barna. Stille åpne  
spørsmål. 
-Bruke begreper bevisst i samtale med barna.  
-Bruke måltidene til gode samtalestunder.  
-Velge en bok som avdelingen skal jobbe med hele året.  Bruke den til å ut-
forske og utvikle språkforståelse.  En vegg/ krok på avdelingen skal vise/ 
dokumentere hva som jobbes med.  
-Invitere til utforskning av både muntlig språk og skriftspråket. 
-Få skriftspråket mer synlig på avdelingen.  
-Storklubben lager sin egen bok.  
-Rim og regler. Bøker 
Ved å ha fokus på hverdagsspråket bidrar vi til at barna bruker  
språket til å skape gode relasjoner og vennskap og som redskap til å løse kon-
flikter.  De vil også få trening i å uttrykke følelser og meninger gjennom  
språket.  
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       April 

Valnesfjord Barnehage - Skoleveien 4- 8215 Valnesfjord – 75 60 29 40 – E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

13 
   1 

Skjærtorsdag 
2 
Langfredag 

3 
Påskeaften 

4 
1. Påskedag 

14 
5 
2. Påskedag 

6 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

7 
 

8 
 

9 
Fellessamling v/SM 

10 
 

11 
 

15 
12 
 

13 
 

14 15 
 

16 
Besteforeldrekaffe 

17 
 

18 
 

16 
19 
 

20 
 

21 
SKI OG AKEDAG 
 

22 
 

23 
 

24 25 
 

17 
26 27 28 29 30 

Fellessamling v/VF 
  

TEMA 
 

Påske.  
Lager påskepynt og snakker om høyti-

den. 
 

Vår og vårtegn 
Snøsmelting og nytt liv.  
Vi ser på forandringer  

i naturen. 
Trekkfuglene kommer tilbake 

Småkryp våkner til liv  
og vakre vårblomster  

dukker opp. 
Leite opp humlekassene 

Plante blomster  

 

DENNE MÅNEDEN 
Besteforeldrekaffe 16. mars: Vi inviterer   
besteforeldre eller andre til felles sangstund, 
kaffe og boller. 
 
Onsdag 21 april: Ski og akedag med 7. kl 

 

Har dere sjekket barnas skifteklær?? 
Våren kan være lur….. 

Pass på at barna har klær til både varme og 
kjølige dager.  

 
Vi starter opp med foreldresamtaler. 
Ta kontakt med pedagogisk leder. 
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                       BARNS MEDVIRKNING 
Utdrag fra rammeplanens kap. 4: 
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barneha-
gens daglige virksomhet, jfr. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.  
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få  
innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder,  
erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.  
Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.  
Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.» 
 
  

 Medbestemmelse er å få velge hvor vi skal gå på tur, hva vi skal spise, hva vi skal gjøre på fødselsdagen osv. 
  

 Medvirkning er noe annet! Medvirkning betyr at barnet får ”virke med” - med hele seg slik de er. Det betyr at vi voksne 
 må ta barnas perspektiv og være positive mottakere til deres initiativ (barnas utsagn, hva de spontant kommer med). 
 Vi må være lydhøre for barnas ønsker,  følelser, utsagn, ideer og meninger, vise at vi er åpne for dette, at vi liker det og  
 venter på det. Barns medvirkning er avhengig av vårt syn på barn, hvordan er vi som mottakere av deres initiativ ??   
 Samtidig må vi huske at barn ikke aner konsekvensene av sine ønsker, verken for seg eller andre. Medvirkning er ikke å få 
 gjøre alt en vil. Vi voksne må ”holde rattet” og ta ansvaret.  
 Vi legger vekt på å gjøre barna mest mulig selvstendig i hverdagssituasjonene og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre.  
          Mestringsfølelse er viktig.  
 

  
 

  STORKLUBBENS TRADISJONER GJENNOM ÅRET 
 FORUTSs barneaksjon: Nanah og sjimpansekongen 
 - bistandsorganisasjonen til freds– og edruskapsorganisasjonene IOGT Junior og Juvente. 
 Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Barn som lever helt annerledes enn norske barn, men som har mye felles; lek, nysgjerrig
 het, vennskap, følelser og sorger. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. FORUTs  
         Visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. 
 I vår barnehage er det storklubben som er pådrivere av barneaksjonen. I år har de kafé med basar i januar og inntekten av denne sendes til FORUT. I forkant      
 av kaféen har Storklubben et pedagogisk opplegg. «I årets barneaksjon drar vi til Sierra Leone i Afrika og følger fem år gammel Nanah. Sammen med Nanah  
          får vi bli med til sjimpansekogen, der de truede apene får beskyttelse». Mer info kan dere finne her: www.forut.no 
  

 Bodøtur 
 Som avslutning for storklubbungene er det blitt tradisjon at de får dra på dagstur til Bodø med toget. De får besøke Pelle Politibil og politistasjonen pluss en     
 omvisning på Flymuseet før det blir en liten tur innom bysentrum med is-spising og togreise hjem igjen. Dette skjer i slutten av mai.  
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http://www.forut.no/
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       Mai 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

17 
     

 
1 
Offentlig høytidsdag 
 

2 

18 
3 4 5 6 7 

 
8 9 

19 
10 11 12 

 
13 
Kristi Himmelfartsdag 
Barnehagen stengt 

14 
Fellessamling v/KG 
 

15 16 

20 
17 
Grunnlovsdag 

18 19 20 
 

21 
 

22 23 
1. pinsedag 

21 
24 
2. pinsedag 

25 
AKTIVITETSDAG 

26 27 28 29 30 
 

22 
31 
 

      

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Grunnlovsdagen 
 - vi pynter i barnehagen med flagg og  
 blomster 
 

Aktivitetsdag 
 - Hinderløype med mange utfordringer.  
 

Forberede Sommerfesten.  
Tema «Bærekraftig utvikling» 
 - Vi starter øvingene til sommerfesten. 
 - Også i år satser vi på ei felles forestilling 
 ute. Med alle små og store. 
 

Bodøtur 
 - Storklubben drar på Bodøtur. Nærmere info 
 kommer i hyllene. Les mer på s. 16. 

 

UKE 19 - FAU  
arrangerer  
dugnad i  

Barnehagen 

Husk å levere inn 
svarslipp om barnas 
ferie! 

TEMA 
 

17. Mai   
Fugleliv. Blomster 

Vi snakker om hvorfor vi 
feirer 17. mai.  

Vi tegner flagg og pynter 
barnehagen.  

Ser etter blomster og  
lytter til fugleliv. 

Besøk i fjøsen 
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE—SKOLE 
Fauske kommune har en egen plan for overgang barnehage—skole.  
Formålet med planen er å sikre:  
*  barnets behov for trygghet i overgangsfasen og bidra til at  
    undervisningen tilpasses enkeltbarnet. 
*  forpliktende samarbeid for alle kommunale barnehager og skoler. 
*  at elever som trenger det får en individuelt tilpasset lese– og  
    skrivestart. 
Vi jobber for at barna skal bli kjent med skolen og lærerne i løpet av våren, og har fas-
te treffpunkt.  
Planen inneholder også faste samarbeidsarenaer mellom de aktuelle lærerne i hen-
holdsvis barnehage og skole. 

 
Samarbeid med Valnesfjord skole 

Storklubben og 3.klasse  - Årets 3. klasse er neste års faddere til 1.klasse. Vi 
prøver derfor å ha en del felles aktiviteter slik at ungene blir kjent med 
hverandre. Vi har felles turer, samlingsstund og vi er på besøk hos hverand-
re.  På disse samlingene er pgså storklubbarna på Stemland Gårdsbarneha-
ge med. 

Barnehagen og 7. klasse -  Vi har ”Stor leser for liten”, der 7. klassen leser 
for storklubben. Dessuten har vi felles snøformingsuke.  
7. klassen er også med og arrangerer Barnehagens ski- og akedag. 
 
Vi har også mer uformelle treffarenaer i uteområdet, skolegården,  
gapahuken etc. 
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Andre samarbeidspartnere 
Vi samarbeider tett med forskjellige faginstanser, som PPT, barnevernet,  
familiesenteret, bl.a. i form av TIMS. 
 
Vi har også samarbeid med Videregående skole på Fauske og Nord Universitet . 
Fra disse skolene tar vi jevnlig imot elever og studenter til praksis. 
Vi har også et tett samarbeid med Valnesfjord skole.  
 
Vi er på besøk og ser på småkalvene hos  Jonny og Gail 
Vi er og plukker gulrot på Stokland Gård 
Salten Brann er på besøk med brannbil i brannvernuka.  

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStokland-G%25C3%25A5rd-191795867819572%2F&psig=AOvVaw1APSdameZ0NV5ETI6LabB-&ust=1599652340117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh2Ma_2esCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Juni 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

22 
 
 

1 2 3 4 
Fellessamling v/SM 

5 6 

23 
7 
 

8 9 10 11 
 

12 13 

24 
14 15 

 
16 

SOMMERFEST 
17 18 19 20 

25 
21 22 23 24 25 

 
26 27 

26 
28 29 30     

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Vi håper at lange varme dager kommer til å 
prege denne måneden. 
 

 
 

Sommerfest 16 juni 
 - Vi øver, lager kostymer og rekvisitter til  
 sommerfesten. Vi inviterer foreldre,  
 besteforeldre og søsken til Sommerfest 
 med  forestilling, kaffe og kaker. 
 
 
Temastart «livet ved havet» i  uke 25 
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 PLANLEGGING , VURDERING OG DOKUMENTASJON 

 PLANLEGGING  
 Med utgangspunkt i årsplanen, utarbeider hver avdeling mer detaljerte periodeplaner som blir delt ut til foreldrene.   
 På denne vil det også stå ei kort evaluering av forrige måned. Hver uke, på avdelingsmøtene planlegges  opplegget for kommende uke.  
 Ukeplaner henger på avdelingenes dører. Dette er veiledende planer.  Det utarbeides egen plan for Storklubben. 
 Det er også viktig å ”gripe” dagen ut fra vær og det ungene og personalet er opptatt av der og da. 
 

 VURDERING 

 Barnehagens pedagogiske arbeid vurderes kontinuerlig. Hva fungerer bra, hva kan vi bli bedre på?   Barnegruppen og det enkelte barns trivsel,  
 utvikling og læring evalueres fortløpende på avdelingsmøtene. Barna skal også ha mulighet til å uttrykke sin mening om barnehagens innhold og aktivitet.  
 Foreldrene  er også med og evaluerer  samarbeidet, barnas trivsel, innhold og kvalitet ved å gi tilbakemeldinger på foreldremøter, brukerundersøkelser,  
 foreldresamtaler og  ved den daglige kontakten.   
 

 DOKUMENTASJON 

 ”Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer 
 og gjør i  barnehagen” (sitat Rammeplanen kap. 4.) Dokumentasjon synliggjør barnas prosjekter, temaarbeid og hverdag.  
 Dokumentasjon er et viktig grunnlag for refleksjon og læring.  
 Hos oss foregår dokumentasjon ved god tilbakemelding om hvert enkelt barn i hentesituasjonen, bilder og tekster knyttet opp mot prosjekter og  
 tema arbeid, fremvisning av bilder på foreldremøter og medieoppslag. Hvert barn har sin egen perm med bilder, tegninger etc. Det henger også  
 mye dokumentasjon inne på avdelingenes vegger. Hver avdeling skriver også en liten dagsrapport på whiteboardtavlene på  
           ytterdørene. 
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Vi vurderingsverktøy fra Utdanningsdirektoratet:  

Ståstedsanalyse for barnehage. Det brukes som utgangs-
punkt for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Ståstedsana-
lysen hjelper barnehagen til å finne mål og tiltak som skal prio-
riteres i det pedagogiske arbeidet. 
 
Foreldreundersøkelse. Vi bruker også brukerundersøkelsen 
fra Utdanningsdirektoratet. 
Takk til alle som svarte på den. Den hjelper oss til å bli en 
bedre barnehage.  
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

26 
   1 2 3 4 

27 
5 6 7 8 9 

 
10 11 

28 
12 13 14 15 16 17 18 

29 
19 20 21 22 23 24 25 

30 
26 27 28 29 30 31  

 

DENNE MÅNEDEN 
 
Ferietid og samarbeid på tvers av avdelingene. 
Avdelingene avvikler puljevis ferie. Det vil være 
en fra avdelingen på hele sommeren.  
 
Store deler av sommeren vil vi jobbe med  
prosjektuker. Tema blir bestemt ut fra vær og  
barnas interesser. 
 
For noen er også dette slutten på en epoke i livet, 
det begynner å nærme seg skolestart for Stor-
klubbarna. Til dere ønsker vi lykke til videre og 
håper dere har hatt en fin tid her i barnehagen. 
Vi er glad for at vi ble kjent med dere. 

 

GOD SOMMER! 
TAKK FOR ET FLOTT BARNEHAGEÅR! 
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PRESENTASJON AV TUROMRÅDENE  
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Barnehagen har flere faste turområder som vi bruker 
regelmessig: 

Gapahuken nede ved idrettsplassen:  Gapahuken og området 
rundt brukes hele året. På vinteren får vi kjørt opp skiløype på 
fotballbanen. Vi kan sparke ball og vi kan leke i skogen neden-
for gammelskola.  
Jorunfjæra: Et flott sted både vår,  sommer og høst.  Deilige  
badeturer på sommeren, og spennende høst/ vinterturer  med 
knasing av is under føttene. 
Løkåsheia og Grupperom 1: Bakkene ved lysløypa i Løkåsheia 
er flotte både sommer og vinter. Med den nye gapahuken på 
toppen er plassen perfekt som turmål.  
 

Elgskogen: Ved å følge stien / traktorveien fra Haug kommer 
man til Gapahuken  ved Elgskogen. For å komme dit må man 
over 2 spennende bruer, og kanskje bor det ”troll” under en av 
dem. Vi har ikke sett elg der ennå, men ser ofte spor etter den. 

 

Trollskogen: Trollskogen ligger  nedenfor Furnesfeltet, på 
Stranda. En flott skog med høye trær med trollskjegg.  Her er 
det også flotte klatreberg. 
 

Holten: Øverst i Furnesfeltet kommer man inn på Kjærlighets-
stien. Følger man denne til venstre kan man gå opp til Holten. 
Her har man en flott utsikt, og etter ungenes utsagn så ser vi 
hele ”verden”.  
 

Skaft: Fjæra og havet nedenfor naustene bruker vi i pro-
sjektuka. Her vil vi fiske fra båt, leite etter krabbe, leke, utfors-
ke og er vi heldige så ser vi Oterspor. 
 

Skoleplassen: Vi er veldig glade i den nye skoleplassen. Her 
kan vi bruke hinderløype, klatre i tårnet, gå inn i små hus og vi 
møter tidligere barnehagebarn og storesøsken. Her har vi det 
gøy! 

Jorunfjæra 


