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VALNESFJORD BARNEHAGE 
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OM ÅRSPLANEN: 

 Årsplanen vår er utformet som en kalender, og målet med den er at foreldrene skal ta   

 den aktivt i bruk. Hver avdeling henger opp periodeplaner synlig på avdelingene.  

 

 Årsplanen tar utgangspunkt i gjeldende styringsdokumenter:  

 - Rammeplan for barnehager 

 - Lov om barnehager 

 - Virksomhetsplan for kommunale barnehager i Fauske Kommune.  

 

 Årsplanens funksjon: 

 - Styringsdokument for barnehagen 

 - Arbeidsredskap for ansatte  

 - Informasjon til foreldre og andre interesserte 

 - Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

 - Utgangspunkt for foreldres mulighet til medvirkning av innholdet i barnehagen 

 

 I årsplanen vil det være avmerket datoer hvor det skjer spesielle ting i barnehagen. Likevel viktig å huske på at årsplanen kun er en del av det vi 

 gjør i barnehagen. Følg også med på dokumentasjon som finnes på avdelingene; månedsplan og månedsbrev som blir utlevert. Dette utgjør til 

 sammen hele innholdet av hva barnehagedagen består av.  

 

 

 

Alle foto: privat 

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

VÅR VISJON: 

VALNESFJORD BARNEHAGE SKAL VÆRE EN PLASS DER ALLE BLIR SETT,  

INKLUDERT OG FÅR UTVIKLE SEG POSITIVT 
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Enhetsleder for barnehagene:  

Laila Olsen Finvik 

Styrer: Brith Danielsen 

Kontortid:  07.00 - 14.30 

Tlf. 47 64 45 51/ 90 94 21 59 

Barnehagen er en av Fauskes kommunale barnehager. Vi holder til på Løkås, like ved Valnesfjord skole.  

Barnehagen består av 3 avdelinger; en småbarnsavdeling (0-3 år) og to store (3-6 år). 

Personalet på Askeladden 

Frida Børli Solaker: Pedagogisk leder 

Cathrin Engan Hansen: I permisjon 

Bastiaan Schaay: Pedagog 

Dagrun Furnes: Fagarbeider 

Anniken Storli: Fagarbeider 

Lise Lotte Iversen: Fagarbeider 

Linn Hansen: Assistent 

 

                     

Tlf. 469 16 731 

Personalet på Veslefrikk 
 

Siri Setså Borge: Pedagogisk leder 

Stina Hamran Solhaug: Fagarbeider  

Synnøve Nordeng:   Assistent 

Linn Hansen: Assistent 

 

Tlf. 900 79 838 
Personalet på  Soria Moria 

 

Ådne Nordeng Kosmo: Pedagogisk leder 

Heidi Hanssen:  Fagarbeider  

Nina Hamran:   Fagarbeider 

Medhanie Debesay: Fagarbeider 

 

Tlf. 901 19 189 

Renholdere:  

Merethe Furnes, Wenche Setså  

og Heidi Albertsen          

Vaktmester:  

Gøran Bringslimark 

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: 

07:00—16:30 

(06:45 ved behov) 

PLANLEGGINGSDAGER 2022/2023 

Torsdag 18. august 

Fredag 19. august 

Fredag 18. november 

Mandag 2. januar 

Tirsdag 11. april 

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

FAU 

To foreldre fra hver avdeling i barnehagen. Totalt 6 

foreldre.  

SU 

Sekretær: Brith Danielsen 

Fra FAU:  To av foreldrene representerer 

Vikarer: 

Linn Hansen 

Phillip Hansen  

Therese Svendsen 



4 

DAGSRYTME (veiledende) 

06.45—07.00   Barnehagen åpner 

07.00—08.00  Frilek  

08.00    Frokost 

09.00-11.00  Frilek ute eller inne 

     Tilrettelagte aktiviteter; forming, turer,  

     lekegrupper, samlingsstund avvikles  

     også her 

11.00    Formiddagsmat 

11.30    Sovetid/hvilestund 

11.30—14.00  Frilek ute eller inne/tilrettelagte aktiviteter 

14.00    Frukt og knekkebrød 

15.00—16.30  Frilek ute eller inne 

16.30    Barnehagen stenger 

For barna er det viktig med faste rammer rundt dagen, og noen 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.  

MØTEVIRKSOMHET I BARNEHAGEN 

Hver dag gjennomføres husmøte fra ca. 09.05-09.15 for å få oversikt over 

avdelingene ift. fravær og planer for dagen. 

 

Ellers i løpet av uken gjennomføres ulike møter innad i  

personalgruppen. Vi gjennomfører avdelingsmøter annen hver uke, 

ped.ledermøte annen hver uke og HMS-møter ca. hver 2. måned.  

NOEN TING VI JOBBER MED I LØPET AV ÅRET: 

 Gruppedeling: Vi deler ofte barnegruppa inn i mindre grupper.  

 Gruppeinndelingene varierer ut fra hva målet med aktivitetene er og hvilke  

 behov barna har. Gruppedeling blir ofte brukt ved dagligdagse aktiviteter, men 

 vi har også 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 gruppa etter alder, 

 på tvers av avdelingene. Dette er en ordning som både barn 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 andre avdelinger. 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. Vi prøver dette en 

 dag i uka. 

 

 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. På 

 fellessamlingene synger vi sanger., forteller eventyr eller lignende.  

 

 RENE HENDER: Barnehagen er sertifisert en «Ren hånd-barnehage». Dette er til-

tak Fauske Kommune gjennomfører for å redusere sykdom hos barn og voksne  i 

kommunen. Vi viderefører dette arbeidet også i år , og ber om at foreldre  hjelper 

barna å vaske hendene når de kommer i barnehagen. Vi vil gjennom  hele året ha 

fokus på god håndhygiene sammen med barna.  
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Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 1 2 3 4 5 6 7 

32 8 9 10 11 12 13 14 

33 15 16 17 18  

PLANLEGGINGSDAG 

19  

PLANLEGGINGSDAG 

20 

 

21 

34 22 23 24 25 26 27 28 

35 29 30 31     

AUGUST  

NYTT  

BARNEHAGEÅR  

STARTER  

22. AUGUST 

TILVENNING til barnehagen 

For at tilvenningen til barnehagen skal bli vellykket må 

barnet først knyte seg til en voksen (primærkontakt). 

Den tar imot og er sammen med barnet hele tiden til 

barnet er godt kjent. Dermed slipper barnet å forholde 

seg til så mange voksne på en ny plass. Primærkontak-

ten veileder foreldrene under tilvenningen og i samar-

beid med dem, finner de den beste løsningen for deres 

barns oppstart i barnehagen. Etter hvert vil tilknyt-

ningen 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 opp-

starten 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 NYTT BARNEHAGEÅR MED 

PLANLEGGINGSDAGER 18. OG 19. AUGUST 
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BLÅLYS-UKE 
 Nytt fra i år kommer vi til å slå sammen noen av temaene som har vært gjennomgående i tidligere år. Vi skal derfor prøve å samle 

 brannvernuka, Tarkus og trygg trafikk og førstehjelp med Henry, til tre temauke. Her skal vi prøve å få besøk av både brannbil, politibil 

 og ambulanse i løpet av disse ukene. Vi begynner i uke 38.  

BRANNVERN 

Vi blir kjent med brannbamsen Bjørnis, som gir barn omsorg og trygghet ved 

brann og andre ulykker, og som har gode råd om brannvern til alle.  

Bjørnis lærer bort alt han kan for å hindre brann. 

Vi håper på besøk av brannbilen hvor barna får se både inni og utenpå. 

FØRSTEHJELP 

Henry er et pedagogisk opplegg av Røde Kors, hvor målet er å lære barna i 

barnehagen om førstehjelp. Henry er en dukke som utsettes for  

forskjellige uhell, og barna får lære hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry. 

Vi håper på besøk av ambulansen som barna får se både inni og utenpå. 

TRYGG TRAFIKK 

Temaet trafikk er gjennomgående hele barnehageåret. Vi bruker et pedago-

gisk opplegg fra Trygg Trafikk som heter TARKUS. Hver avdeling har ulik til-

nærming til temaet, men vi har noen felles mål som barna skal gjennom. Vi 

ønsker å være en Trafikksikker barnehage. 

Vi håper på besøk av politibilen som barna får se både inni og utenpå, og 

at politiet kan snakke om trygg trafikk og refleksbruk.  
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SEPTEMBER                           

Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

35    1 2 3 4 

36 5 6 7 8 9 10 11 

37 12 13 14 

Storklubb til Bringsli 

15 16 

Fellessamling ute 

17 18 

38 19 

BRANNVERNUKE 

20 

BRANNVERNUKE 

21 

BRANNVERNUKE 

22 

BRANNVERNUKE 

23 

BRANNVERNUKE 

24 25 

39 26 

FØRSTEHJELPSUKE 

27 

FØRSTEHJELPSUKE 

28 

FØRSTEHJELPSUKE 

29 

FØRSTEHJELPSUKE 

30 

FØRSTEHJELPSUKE 

  

DENNE MÅNEDEN 

Folkehelseuka—uke 37  

- Folkehelseuka er en årlig tradisjon i Fauske.  

Folkehelse er et vidt begrep—noe som skal  

gjenspeile seg i de aktivitetene som finner sted i 

uka.  

 

BLÅLYS-UKER 

• Uke 38: Nasjonal brannvernuke  med Bjørnis 

 Besøk av brannbil? 

• Uke 39: Førstehjelp med Henry 

 Besøk av ambulanse? 

 

Holst kommer for å fotografere avdelingene.  

September er fortsatt preget av innkjøring med 

nye barn, og de «gamle» barna holder på å bli 

kjent på nye avdelinger.  

 

Vi starter sakte men sikkert opp med aldersdelte 

grupper og Storklubb.  
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Kriterier for Trafikksikker barnehage 

Trafikksikkerhet i barnehagen 

• Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs– og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan 

• Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester 

• Barnehagens 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 kollektivtransport. 

 

Trafikkopplæring i barnehagen 

• Barna får opplevelser og erfaringer om trafikkregler for fotgjengere. 

• Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken. 

• Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

• Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass 

og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

• Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen. 

• Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er årlig tema på foreldremøter.  

 

 For mer informasjon se: www.barnastrafikklubb.no og www.tryggtrafikk.no 
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OKTOBER                            
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

39      1 2 

40 3 

TRYGG TRAFIKK 

4 

TRYGG TRAFIKK 

5 

TRYGG TRAFIKK 

6 

TRYGG TRAFIKK 

7 

TRYGG TRAFIKK 

8 9 

41 10 

 

11 12 

Høstferie skolen 

13 

Høstferie skolen 

14 

Høstferie skolen 

15 

REFLEKSDAGEN 

16 

42 17 18 19 20 21 22 23 

43 24 25 26 27 28 29 30 

44 31       

FORELDRESAMTALER 

Vi starter opp med foreldresamtaler.  

Pedagogisk leder på avdelingen tar  

kontakt for å avtale tid.  

Fortsettelse på blålys-uker 

• Uke 40: Trygg trafikk med Tarkus  

• Uke 41: Høstferie skolen 

 

Videre tema:  

• Utforske og bli kjent med nærområdet 

• Meg selv og familien min  

Husk å meld 

fra hvis barna 

skal ha fri i       

høstferien! 
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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  

RELASJONSKOMPETANSE 

Inkludering i barnehagen handler om  

tilrettelegging for sosial deltakelse.  

Barnehagens innhold må formidles på 

en måte som gjør at ulike barn kan 

delta ut fra egne behov og  

forutsetninger. 
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NOVEMBER                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44  1 2 3 4 5 6 

45 7 8 9 10 11 12 13 

46 14 15 16 17 18  

PLANLEGGINGSDAG 

19 20 

47 21 22 23 24 25 26 27 

48 28 29 30     

DENNE MÅNEDEN 

Høst går over til vinter 

Vi kjenner på den første snøen 

 

Mot slutten av måneden starter vi 

med forberedelser til desember, med 

hemmeligheter og det som følger 

med.  

HUSK PLANLEGGINGSDAGEN  

18. NOVEMBER  

—> BARNEHAGEN STENGT 
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FORELDRESAMARBEID 

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. 

Vår målsetning er at vi skal klare å skape et samar-

beidsklima preget av gjensidig tillit og respekt. 

Forholdet skal bygge på åpenhet, nærhet og 

trygghet.  

Den uformelle, daglige kontakten er svært viktig, 

men foreldresamarbeidet består også av mer for-

melle kontakt som foreldresamtaler og foreldre-

møter.  

Vi har jevnlig foreldrekaffe eller foreldrefrokost, 

men foreldrene må gjerne være med på andre ar-

rangementer i barnehagen også.  

 

GAGNLIG ATFERD 

Satsningsområdet dreier seg om oppdragelse av 

det enkelte barn og har nær tilknytning til våre 

mål om å utvikle barnas ansvarsfølelse, lære dem 

å vise respekt for andre mennesker og utvikle de-

res evne til sosialt samspill. 

Vårt mål er at vi skal hjelpe barna med å utvikle 

en atferd som kan gange 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 gjen-

nom varierte metoder skal stimulere til en god 

språkutvikling. 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 barns interesse for språket, og  

bildebøker og høytlesning fører dem gradvis inn i 

skriftligspråket. Som en del av arbeidet med dette 

satsningsområdet bruker vi språksprell og  

språkløyper.  

 

KARTLEGGINGSVERKTØY 

 ALLE MED: Et observasjonsmateriale som brukes 

til å fange opp barnets evne til mestring i ulike 

sammenhenger. Vil brukes for å forenkle barneha-

gens pedagogiske arbeid i forhold til barns utvik-

ling. Det er viktig å avdekke eventuelle behov for 

støtte/tiltak hos barnet så tidlig som mulig. Dette 

blir brukt på alle barna.  

 

TRAS: er et kartleggingsverktøy 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.  

TVERRFAGLIG SAMARBEID 

For å gi mest mulig helhetlig tilbud til kommunens 

barn og familiene deres er det viktig at barneha-

gen har et tett og godt samarbeid med andre fag-

instanser.  

Fauske familiesenter, barnevernstjenesten og PPT 

er viktige bidragsytere i det tverrfaglige sam-

arbeidet. Og kan hjelpe både barnehagen og  

enkeltfamilier som har behov for hjelp og tilrette-

legging.  

TIMS– Fauske er kommunens samhandlingsmo-

dell for tidlig innsats rundt barn. Hensikten er å 

oppdage tidlig, forebygge og eventuelt 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 enkeltbarn, har TIMS

-teamet fra 2016 fått i oppgave og også fungere 

som tverrfaglig team i barnehagene.  
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DESEMBER                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

48    1 2 3 4 

49 5 6 7 8 9 10 11 

50 12 13  

Luciadagen 

14 15 16 

Nissefest 

17 18 

51 19 20 21 22 23 24 Julaften 25 1. juledag 

52 26 2. juledag 27 28 29 30 31 Nyttårsaften  

DENNE MÅNEDEN 

• Adventsstund med trekking av kalender  

og lystenning 

• Luciafeiring—Storklubben går rundt i    

barnehagen og deler ut lussekatter mens 

luciasangen synges.  

• Nissefest og julegrøt 

• Kirkebesøk (de som ikke vil, kan reservere 

seg mot besøk i kirka) 

• Fortsetter å lage hemmeligheter 

• Pepperkakebaking  

• Pynting i barnehagen 
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Psykisk helse 

Fauske kommunes «Plan for et inkluderende miljø i  barnehagen» og plan mot 

mobbing i de kommunale barnehagene 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 

utviklende lekemiljøer arbeider vi forebyggende mot mobbing og krenkelser 

Barnehagelovens § 1, 1.ledd:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas be-

hov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsi-

dig utvikling.  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og natu-

ren, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier 

som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

Barnehagens formål, verdigrunnlag og  innhold er forankret i ”Lov om barnehager” 

og ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”.  

 

De kommunale barnehagenes plattform: 

Fauskes kommunale barnehager har de siste årene jobbet målrettet med fokus på felles prosjekt og  utviklingsar-

beid. Vi jobber nå med implementering og bevisstgjøring, og den enkelte barnehage skal samles om et felles sats-

ningsområde 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. 

Endring i barnehageloven—psykososialt barnehagemiljø 

1. januar 2021 kom det en endring i barnehageloven som skal sørge for at al-

le barn får en trygg og god barnehagehverdag. Denne endringen inneholdt 

disse paragrafene:  

• §41- Nulltoleranse og forebyggende arbeid. 

• §42- Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø (aktivitetsplikt).  

• §43- Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, 

krenker et barn. 

Gjeldende regler for de kommunale 

barnehagene finnes i «Vedtekter for 

kommunale barnehager i Fauske» 
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JANUAR                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

52       1 

1 2  

PLANLEGGINGSDAG 

3 4 5 6 7 8 

2 9 10 11 12 13 14 15 

3 16 17 18 19 20 21 22 

4 23 24 25 26 27 

TROLLFEST 

28 29 

5 30 31      

VI ØNSKER STORE OG SMÅ GODT 

NYTTÅR OG VELKOMMEN TILBAKE 

I BARNEHAGEN! 

 

DENNE MÅNEDEN 

• Solfest 

 Vi feirer at vi kan se sola 

• Forut-kafe  

 (nærmere info kommer) 

• Trollfest 27. januar 

 

HUSK PLANLEGGINGSDAG 2. JANUAR 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING:  

Rammeplanen, kapittel 1: 

«Barna kan lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 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 oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» 

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.  

• Kildesortering i barnehagen —> Lære oss at vi tar med søpla hjem fra tur 

• Formingsaktiviteter med gjenbruk og bruk av naturmaterialer 

• Gjøre erfaringer med å gi omsorg, ta vare på omgivelsene og naturen —> Få positive naturopplevelser 

SPRÅK/HVERDAGSSPRÅKET: Rammeplanen, kapittel 9: 

«Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språk-

kompetanse og et mangfold av  kommunikasjonsformer. Barnehagen skal bidra 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 utforske 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 konflikter.  De vil også få trening i å 

uttrykke følelser og meninger gjennom språket.  

ANTALL, ROM OG FORM: Rammeplanen, kapittel 9: 

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape struktur og hjelper barna å 

forstå sammenhengen i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synlig-

gjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage mate-

matikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved å selv være kreative og 

skapende.»    

 

Barnehagen skal bidra til at: 

- barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger og utvikler forståelse 

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 utvikle 

romforståelse.  

-barna får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede. 

  

Ved å ha fokus på matematiske begreper i hverdagen og legge til rette med leker, materi-

ell og utstyr vil personalet inspirere barna til matematisk tenkning.  Det vil også bidra til å 

styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammen-

henger. Personalet skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas 

lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.  

RAMMEPLAN OG UTVIKLINGSOMRÅDER 2022-2023 
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FEBRUAR                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

5   1 2 3 4 5 

6 6 SAMEFOLKETS DAG  7 8 9 10 11 12 

7 13 14 15 16 17 18 19 

8 20 21 22 23 24 

KARNEVAL 

25 26 

9 27  

Vinterferie skolen 

28 

Vinterferie skolen 

     

DENNE MÅNEDEN 

Samefolkets dag: markeres mandag 6. februar med  

bidos og gahkko. Vi håper Eirin Eilertsen kan komme å ha 

fortellerstund med oss. Vi flagger med samisk flagg og 

har formingsaktiviteter med samisk tema før dagen. 

 

UKE 6 eller 7:  snø– og isforming. Vi ser det an etter    

været, og håper vi får laget fine figurer og ha det gøy ute 

i snøen. 

 

UKE 8:  Vi har temarom spredt i barnehagen hele uken, 

og avslutter med karneval og pølsebod på fredag.  

UKE 9: Vinterferie skolen  

Husk å meld 

fra hvis barna 

skal ha fri i       

vinterferien! 
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MARS                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9   1 

Vinterferie skolen 

2 

Vinterferie skolen 

3 

Vinterferie skolen 

4 5 

10 6 7 8 9 10 11 12 

11 13 14 15 16 17 18 19 

12 20 21 22 23 24 25 26 

13 27 28 29 30 31 

PÅSKEFROKOST 

  

DENNE MÅNEDEN: 

UKE 9: Vinterferie skolen 

 

Onsdag 8. mars—vi inviterer til generasjonskaffe i 

barnehagen. Ta med besteforeldre eller en           

familievenn for de som ikke har besteforeldre i 

nærheten. 

 

Barnehagedagen: tema og dato kommer.  

 

Vi begynner å forbedrede oss til påske i slutten av 

mars, og inviterer derfor foreldre og søsken til  

påskefrokost fredag 31. mars!  

Husk å meld 

fra hvis barna 

skal ha fri i       

stille uke! 
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BARNS MEDVIRKNING 

Utdrag fra rammeplanen 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 barnehagens 

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 ved bursdagsfeiring osv. 

 Medvirkning er noe annet! Medvirkning betyr at barna får «virke med» - med hele seg slik de er. Det betyr at de 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 og hvordan vi er som mottakere av deres initiativ. Samtidig må vi huske på at barn ikke aner  

 konsekvenser av sine ønsker, verken for seg eller andre. Medvirkning er ikke å får gjøre alt en vil. Vi voksne må «holde rattet» og ta ansvar.  Vi egger vekt på å gjøre barna mest 

 mulig selvstendig i hverdagssituasjoner og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre. Mestringsfølelse er viktig.  

 

STORKLUBBENS TRADISJONER GJENNOM ÅRET 

 FORUTs barneaksjon  - Biswas og de magiske fjellene 

 I fjellandet Nepal bor fem år gamle Biswas sammen med familien sin. Vennen Nischal er ett år eldre og bor like ved. Sammen med guttene blir vi kjent med hverdagen 

 deres og opplever hovedstaden Katmandu. Og kanskje får vi et glimt av den myteomspunnede Yeti?  

 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, nysgjerrighet,  

 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. Vår storklubb er pådrivere av barneaksjonen. Vi holder kafè med basar i januar, hvor inntektene sendes til FORUT. I forkant av kafeen har  

 storklubben et pedagogisk opplegg . Mer info: www.forut.no  

 BODØTUR 

 Avslutning for storklubben er dagstur til Bodø med toget. Her får de besøke Pelle Politibil og politistasjonen, pluss omvisning på Flymuseet. Avsluttes med bytur hvor 

 barna får is før togreisen vender hjemover igjen. Dette skjer i slutten av mai..  

https://forut.no/barneaksjonen/biswas-og-de-magiske-fjellene/
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APRIL 

                           Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

13      1 2 Palmesøndag 

14 3 4 5 6 Skjærtorsdag 7 Langfredag 8 Påskeaften 9 1. påskedag 

15 10 2. påskedag 11 PLANLEGGINGS-

DAG 

12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 23 

17 24 25 26 27 28 29 30 

FORELDRESAMTALER 

Vi starter opp med foreldresamtaler.  

Pedagogisk leder på avdelingen tar  

kontakt for å avtale tid.  

DENNE MÅNEDEN 

• Påskeferie 6.-10. april.  

• Storklubben gjennomfører FORUT –kafe i      

slutten av april 

 

HUSK PLANLEGGINGSDAG TIRSDAG 11. APRIL 

Har dere sjekket barnas skifteklær? 

Våren kan være lur, pass derfor på at barna har 

klær til både varme, kalde og våte dager.  

Sjekk at barna har nok ute– og inneklær. 



22 



23 

MAI                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

18 1 

Arbeiderens                

internasjonale kampdag 

2 3 4 5 6 7 

19 8 9 10 11 12 13 14 

20 15 16 17 

Grunnlovsdag 

18 

Kristi himmelfart 

19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 28 

1. pinsedag 

22 29 

2. pinsedag 

30 31     

DENNE MÅNEDEN 

17. mai: Vi pynter barnehagen med flagg og annen 

pynt, og øver oss på å gå i tog. 16. mai går vi i tog,      

spiser pølser og is.  

 

Aktivitetsdag:  Vi lager til ulike aktiviteter på          

uteområdet og på fotballbanen. Vi lager til god mat 

og barna får en liten premie som avslutning på dagen.  

 

Vi begynner å forberede oss til sommerfest  

 

Bodøtur: Storklubben drar på sin årlige Bodøtur.                     

Nærmere info kommer.  

UKE 19 - FAU  

arrangerer  

dugnad i  

barnehagen 
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  VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Samarbeid med Fauske VGS og Nord Universitet — 

tar jevnlig imot elever og studenter til praksis.  

 

Besøk for å se på kalvene hos Jonny og Gail 

Besøk i fjøsen til Frida for å se på alle dyrene  

Gulrotplukking på Stokland Gård 

 

NØDETATER: 

Salten Brann—besøk med brannbil 

Fauske Lensmannskontor—besøk med politibil  

Ambulansetjenesten Fauske—besøk med ambulanse   

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 skrive-

start 

Vi jobber for at barna skal bli kjent med skolen og lærerne i løpet av vå-

ren, og har faste treffpunkt.  

Planen inneholder også faste samarbeidsarenaer mellom de aktuelle læ-

rerne i henholdsvis barnehage og skole.  

SAMARBEID MED VALNESFJORD SKOLE 

Storklubben og 3. klassen—årets 3. klasse er neste års faddere til 

1. klasse. Vi prøver derfor å ha noen felles aktiviteter slik at unge-

ne blir kjent med hverandre. Vi har felles turer, samlingsstund og 

vi er på besøk hos hverandre. På disse samlingene er også stor-

klubbarna på Stemland Gårdsbarnehage med. 

Barnehagen og 7. klasse: 

• «Stor leser for liten», 7. klasse leser for storklubben 

• Snøformingsuke 

• Ski– og akedag arrangert av 7. klasse 

 

Har også mer uformelle treffarenaer i uteområdet, skolegården, 

gapahuken osv.   
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JUNI 

                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

22    1 2 3 4 

23 5 6 7 8 9 10 11 

24 12 13 14 15 

Sommerfest 

16 17 18 

25 19 20 21 22 23 24 25 

26 26 27 28 29 30   

PRIDE  

Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal fremme likeverd 

og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell 

orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familie-

former og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. 

Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse 

av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. 

DENNE MÅNEDEN 

• Sommerfest 15. juni—vi inviterer foreldre og søsken til 

sommerfest med god servering av mat og drikke + under-

holdning. 

• Vi begynner med tema «livet i fjæra» og kommer til å 

være mye ute i Jorun-fjæra.  

• Vi markerer PRIDE  
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 PLANLEGGING , VURDERING , DOKUMENTASJON OG TILTAKSPLANER 

 PLANLEGGING 

 Med utgangspunkt i årsplanen, utarbeider hver avdeling detaljerte periodeplaner som blir delt ut til foreldrene. På denne vil det også stå korte evalueringer av forrige 

 måned. Hver uke planlegges oppleggende for kommende uker. Ukeplaner henges på avdelingens ytterdør. Dette er veiledende planer. Storklubben får utarbeidet egen 

 plan. Viktigst er det 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, hva kan bli bedre? Barnegruppa og det enkeltes barns trivsel, utvikling og læring evalueres  

 fortløpende på avdelingsmøter. Barna skal også ha mulighet til å uttrykke sin mening om barnehagens innhold og aktiviteter. Foreldre er også med på evaluering av 

 samarbeidet, barnas trivsel, innhold og kvalitet ved å gi tilbakemeldinger på foreldremøter, foreldreundersøkelsen, foreldresamtaler og ved den daglige kontakten.  

 DOKUMENTASJON 

 «Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndigheten informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i  

 barnehagen» (Rammeplanen, kapittel 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 tekst knyttet opp mot prosjekter og temaarbeid, 

 fremvisning av bilder på foreldremøter. Hvert barn har sin egen perm med bilder, tegninger og lignende. Det henger også mye dokumentasjon inne på avdelingenes  

 vegger. Hver avdeling skriver også en liten dagrapport på tavlene på døra i yttergangen.  

 TILTAKSPLANER 

 For å nå målene vi har satt oss i arbeidet med barna, lager vi tiltaksplaner som følges opp på hver avdeling. Det kan være tiltaksplaner på hverdagssituasjoner som  

 måltid og utetid, eller plan for ei barnegruppe eller et enkeltbarn. Det kan også være tiltaksplaner for oss ansatte. Planene har klare mål med tiltak både for barn og 

 voksne. Tiltaksplanene fungerer også som progresjonsplan. Planene vil jevnlig bli evaluert, mål og tiltak blir justert. Det er viktig at målene er slik at barna kan oppleve 

 mestringsfølelse og samtidig har noe å strekke seg etter.  

 

 
Vurderingsverktøy fra Utdanningsdirektoratet: 

Ståstedsanalyse for barnehage: brukes som utgangspunkt for 

kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Ståstedsanalysen hjelper 

barnehagen til å finne mål og tiltak som skal prioriteres i det pe-

dagogiske arbeidet.  

Foreldreundersøkelse: Brukerundersøkelse gjennomført av  

foreldre. Takk til alle som svarer på denne!  



27 

JULI 

                           
Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

26      1 2 

27 3 4 5 6 7 8 9 

28 10 11 12 13 14 15 16 

29 17 18 19 20 21 22 23 

30 24 25 26 27 28 29 30 

31 31       

God sommer!  

Takk for et flott barnehageår! 

DENNE MÅNEDEN 

Ferie avvikles av både store og små—

avdelingene samarbeider. En fast voksen fra 

hver avdeling vil være i barnehagen hele tiden. 

 

Vi har laget ukeplaner for hele sommeren med 

ulike tema som vi gjennomfører fra uke til uke 

for at barna skal få en innholdsrik og fin       

sommer i barnehagen! 

TIL STORKLUBBEN: 

En epoke i livet er over, og det nærmer seg 

skolestart. Vi ønsker dere masse lykke til        

videre og håper at dere har hatt en fin tid her  

i barnehagen. Vi er glad for at vi fikk bli kjent 

med akkurat dere!  
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TUROMRÅDER  

JORUNNFJÆRA BRINGSLIFOSSEN 

STORLIVARDEN 

SKOLEPLASSEN ELGSKOGEN GRUPPEROM 1 


