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VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2016-2017! 
 

 
Bardu kommune har ca 4000 innbyggere, og drifter til sammen 5 barnehager. Fageråsen 

barnehage er en kommunal tre-avdelings barnehage i Bardu kommune, og har vært i drift 

siden den ble åpnet i februar 1990. Barnehagen har 3 avdelinger. Veslefrikk med 9 plasser i 

alderen 0-3 år, Askeladden med 18 plasser i alderen 3-6 år, og Tyrihans med 18 plasser i 

alderen 3-6 år. 

 
Dette er årsplanen til Fageråsen barnehage, barnehagen med naturlig uteområde, og nærhet til 

naturens mangfold (skog og flott turterreng, skistadion, akeanlegg m. m). Årsplanen er ment å 

gi foreldre, foresatte og andre interessenter innsyn og informasjon om barnehagens innhold, og 

ikke minst er den et arbeidsverktøy for personalet. Foreldre skal gjennom årsplanen få et godt 

innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng i barnehagens planverk. 

 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra 

til en god start på livet og livslang læring. De måter vi arbeider på, er ment å være  

til barnets beste! 

 
I Fageråsen barnehage mener vi at barn utvikler seg i samspill med andre barn og voksne. 

Barnets anstrengelser og egen aktivitet i møtet med omverdenen har stor betydning. Dette 

betyr at vi må søke å ta vare på de behov barna faktisk har, og gi dem mulighet til å utvikle 

seg fra sitt eget ståsted. I barnehagen skal barn få støtte og hjelp til å utvikle seg til den beste 

versjonen av seg selv!  

 
Satsningsområdet for inneværende barnehageår er Språk. 

 
Alle foreldre og foresatte oppfordres til å lese de nye vedtektene for barnehagene i Bardu, 

som trådte i kraft 1.august 2016. Disse finnes på www.bardu.kommune.no. Velg barn og unge 

i menyen til venstre, deretter barnehage. Denne årsplanen til barnehagen finner dere også på 

Bardu kommunes nettside. Velg barn og unge i menyen til venstre, deretter barnehage, og 

Fageråsen barnehage.  

 
Vi ser fram til et spennende barnehageår med samarbeid i omsorg og lek! 

 

 
Berit Moen 

 

Styrer i Fageråsen barnehage 

http://www.bardu.kommune.no/


PERSONALET I FAGERÅSEN BARNEHAGE 
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AVDELING VESLEFRIKK 
 

Pedagogisk leder Kristine Seppola Brandvoll 

Fagarbeider Anne Irene Fossmo  

Assistent Mari-Ann Svendsen (30%)  

Fagarbeider Tone Kristensen (80%) 

Tlf: 771 85704                                   Kristine.brandvoll@bardu.kommune.no 
 

 
AVDELING TYRIHANS 

 
Pedagogisk leder Lill-Hege Svendsen 

Fagarbeider Tove Haugseth  

Fagarbeider Berit Vang Andreassen (70%) 

Fagarbeider Toril Dybdal (60%)                            

Tlf: 771 85702 Lill.hege.svendsen@bardu.kommune.no 

 
 

 
AVDELING ASKELADDEN 

 
Pedagogisk leder Turid Hagensen Paulsen 

Fagarbeider Monika Nydal 

Assistent Lena Guttormsen (80%) 

Assistent Mari-Ann Svendsen (20%) 

Tlf: 771 85703 Turid.paulsen@bardu.kommune.no 
 

 
 
 

Styrer Berit Moen 

Tlf: 771 85700 / 909 81684 Berit.moen@bardu.kommune.no 
 

 
 

 
Renholder Herdis Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

         Fageråsen barnehage mobilnummer: 481 92075 

Denne mobilen er ofte med når avdelingene går på tur. Ellers er den ikke i daglig bruk.

mailto:Kristine.brandvoll@bardu.kommune.no
mailto:Lill.hege.svendsen@bardu.kommune.no
mailto:Turid.paulsen@bardu.kommune.no
mailto:Berit.moen@bardu.kommune.no
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FORMÅL FOR BARNEHAGEN 

 
”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 humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 

forankret i menneskerettighetene. 

 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger. 

 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering”. 

 

 
 
 
 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, 
 

åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven § 2 
 

Barnehagens innhold). 
 
 
 
 

 
Barnehagen skal følge lovverk som Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehager. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”Jeg hører og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og jeg forstår” 



DE 7 FAGOMRÅDENE 

 

6 
Fageråsen barnehage 

 

 
 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere 

områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med 

hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer 

det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. 
 

 
 
 
 
 

 

KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

 
Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 

- Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og 
voksne. 

- Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 
- Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse 

 konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. 
- Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser 

og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. 
- Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som 

tallsiffer og bokstaver. 
 

 
 

Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 

- får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 
- Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og 

utfordringer. 
- Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme 

og motorisk følsomhet. 
- Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv i de ulike årstider. 
- Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige 

utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker miljøet og naturen, 
og samtidig tar vare på det. 

- Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for det at alle 
er forskjellige. 

- Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode 
vaner og sunt kosthold. 

 
KROPP, BEVEGELSE 

OG HELSE 

 
 
 

ANTALL, ROM OG FORM Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 

- opplever glede over å utforske og leke med tall og former. 
- Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 
- Erfarer, utforsker og lerk med form og mønstre. 
- Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og 

sammenligne. 
- Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner 

til lokalisering. 
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Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 

 
- utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom 

allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk. 
- Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. 
- Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 
- Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk, og gi 

varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. 
- Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å 

kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og 
drama. 

 

KUNST, KULTUR 

OG KREATIVITET 

 
 
 
 

 

NATUR, MILJØ 

OG TEKNIKK 

 

Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at 

barna: 

 
- opplever naturen og undring over naturens mangfoldhet. 
- Opplever glede ved å ferdes i naturen, og får grunnleggende 

innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. 
- Får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster og deres 

gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. 
- Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, 

beskrives og samtale om fenomener i den fysiske verden. 
- Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 

 

 
 

Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 
 

- Utvikler tillitt til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. 
- Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og 

bidrar til barnehagens fellesskap. 
- Blir kjent med og bidrar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i 

nærmiljøet. 
- Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. 
- Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. 
- Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. 
- Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til 

samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og 
hverdagsliv. 

 
 
 
NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN 

 

 
ETIKK, RELIGION 

OG FILOSOFI 

 
Gjennom arbeid med dette fagområde skal barnehagen bidra til at barna: 
 

- erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis 
anledning og ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger. 

- Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. 
- Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres 

bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. 
- Får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. 
- Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. 
- Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner som er 

representert i barnegruppen. 
- Blir kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn. 
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VÅRE OVERORDNEDE MÅL FOR TEMA 
 
 

Her er en oversikt over hvilke fagområder og overordnede mål som vektlegges for den 

enkelte måned i Fageråsen barnehage: 

 

AUGUST 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

BLI KJENT! 

Oppstart nytt 

barnehageår 

Oppstart og tilvenning. 

 

Både barn og voksne skal bli kjent 

med hverandre og den nye gruppen. 

Det blir lagt vekt på sosial tilpasning i 

barnegruppene. Man jobber med å 

lære navn på både små og store, vise 

vanlig høflighet (si hei/ha det, takk 

for maten  osv.), og vi tar oss tid til å 

bli kjent med rutinene i barnehagen, 

bli kjent på uteplassen, og i 

nærmiljøet. 

 
 

SEPTEMBER 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Meg selv og de 

andre 

Nærmiljø og samfunn Bli kjent med de andre barna og personalet, 
samt barnehagens rutiner. 

 
 

OKTOBER 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Blålys Nærmiljø og samfunn Kjennskap til blålysetatene brann, politi og 
ambulanse 
 

 
 

NOVEMBER 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Mørketid Nærmiljø og samfunn. 

Kunst, kultur og kreativitet. 

Kjennskap til hva mørketid egentlig er, hva 
nordlys og stjernebilder er, og hvordan 
dyrene lever i mørketiden.  
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DESEMBER 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Advent og jul Etikk, religion og filosofi Kjennskap til julebudskapet og våre 
juletradisjoner. 
 

 

 

JANUAR 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Nytt år og 

farger 

Antall, rom og form Kjennskap og erfaring med årstiden, samt 
oppleve glede og utforskertrang i lek med 
blant annet tall, former og størrelser. 
 

 

 

FEBRUAR 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Sola vender 

tilbake 

Antall, rom og form Kjennskap og erfaring med hvorfor sola er 
borte om vinteren og at den vender tilbake. 

 

MARS 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Vinter Natur, miljø og teknikk. 

 

Kjennskap og erfaring med ulike 
vinteraktiviteter. 

 

 

APRIL 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Vinteraktiviteter 

og 

påskeaktiviteter 

Natur, miljø og teknikk. 

Etikk, religion og filosofi. 

Kjennskap og erfaring med ulike 
vinteraktiviteter, og til påsken og 
påskebudskapet. 

 

 

MAI 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Nytt liv, 17.mai 

og 

uteaktiviteter 

Kropp, bevegelse og helse Kjennskap og erfaring med våren, og 
hvorfor vi feirer 17.mai. 
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JUNI 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Dyr og natur Kropp, bevegelse og helse Kjennskap og erfaring med hva som skjer 
i naturen når det nærmer seg sommer. 
 

 

 

JULI 

Tema: Fagområder/arbeidsområder: Overordnet mål for tema: 

Ferietid! Kropp, bevegelse og helse Kjennskap og erfaring med sommeren som 
årstid, og nye opplevelser. Klargjøring til 
nytt barnehageår. 
 

 

 

 

Vi vil være innom alle de 7 fagområdene fra rammeplanen for barnehagen hele tiden i arbeidet i 

barnehagen, men vi har valgt ut måneder der vi setter spesielt fokus på noen av dem. ”Kropp, 

bevegelse og helse” - ”Kommunikasjon, språk og tekst” er to av de 7 fagområdene som vi jobber mye 

med gjennom hele året. Ellers har hver måned fokus på ett av de andre fagområdene. Alle 

fagområdene fra Rammeplanen er en del av hverdagen vår. 

 

Fageråsen barnehage har fokus på å erfare og lære i naturen. Vi bruker sentrum når vi går til 

brannstasjonen, politistasjonen, kirka, skolen, kirkeparken, og lignende. Vi benytter ikke 

sentrum til bare turgåing. Da er naturen utfor gjerdet vårt et førstevalg.
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DAGSRYTMEN I FAGERÅSEN BARNEHAGE 
 

 
Fageråsen barnehage har en dagsrytme som består av gjentakelse av aktiviteter i en bestemt 

rekkefølge. Denne rytmen lærer barna seg å kjenne. Dagsrytmen skal gi trygge rammer og 

hjelpe barna til å orientere seg, og de blir på denne måten lettere kjent med barnehagen. De 

vet da hva som vil skje og de lærer seg begreper om tid. Vi sier gjerne at barna er tilvendt i 

barnehagen når de begynner å forstå denne rytmen og begynner å bli trygge på omgivelsene og 

de andre barna og voksne, og at de er trygge på at de blir hentet.  På grunn av dette er vi 

opptatt av å følge rytmen mest mulig i tilvenningsperioden på høsten. Etter denne 

tilvenningen er dagsrytmen et utgangspunkt, med gode muligheter for fleksibilitet og 

forandringer. Dagsrytmen skal ikke være et hinder for å gjennomføre aktiviteter. Avdeling 

Veslefrikk har, på grunn av yngre barn, en litt annen rytme enn avdeling Tyrihans og avdeling 

Askeladden. Dagsrytmen til avdeling Veslefrikk henger på tavlen i garderoben. 

 
Den som følger barnet til barnehagen må være med inn i garderoben og hjelpe barnet av med 

yttertøy, sko og lignende. Nødvendige beskjeder utveksles med en av personalet i barnehagen. 

Hvis det ikke skulle være noe personal tilgjengelige fra den aktuelle avdelingen, er det mulig å 

gi beskjed til et annet personal som da vil bringe videre denne beskjeden. En 

god regel er å ikke snakke ”over hodet på barna”. Dersom man må si noe helt fortrolig, ber 
 

man om tid til dette. Når dere kommer i barnehagen ønsker vi at dere følger barna inn på 

avdelingen, slik får dere også et innblikk i starten på dagen for deres barn. Er det ingen på 

avdelinga følger dere barna inn på kjøkkenet. Der vil dere møte den av personalet fra deres 

barns avdeling, som gjennomfører frokost sammen med de barna som allerede har kommet i 

barnehagen. 

 
Barnehagens åpningstid er fra kl 0715-1615. Det betyr at personalet i barnehagen skal kunne 

låse dørene kl 1615. Er foreldrene noe sein, slik at man ikke får låst til dette tidspunkt, vil det 

bli utskrevet et gebyr pålydende kr 340,- pr påbegynte time pr barn (betalingsregulativ for 

2016). 
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DAGSRYTMEN 
 

Kl. 0715 Barnehagen åpner 
 

KL. 0715-0845 Frokost. Lek for de som har spist hjemme 
 

Kl. 0845-0945 Hverdagsaktiviteter / samlingsstund / ledersamling 

Kl. 0945-1130 Uteaktivitet 

Kl. 1130-1230 Lunsj 
 

Kl. 1230-1300 Hvilestund / De barna som har behov for å sove, sover. 

Kl.1300-1415 Hverdagsaktiviteter 

Kl.1415-1430 Fruktstund 
 

Kl.1430-1615 Uteaktivitet 
 

Kl. 1615 Barnehagen stenger 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN 
 

 
I Fageråsen barnehage mener vi at barn utvikler seg i samspill med andre barn og voksne, og 

at barnets egen aktivitet i møtet med omverdenen har stor betydning. 

Vi må ta utgangspunkt i de behov barnet har, og gi barnet mulighet til å utvikle seg fra  sitt 

eget ståsted. 
 

 

Leken er barnets viktigste aktivitet. Vi vil gi tid og rom for lek, opplevelser og undring. 
 

 

Vi ønsker å være tilgjengelige voksne som kan gi støtte og impulser. Vi ønsker å fremme 

verdier og holdninger som omtanke og omsorg for hverandre, og tro på seg selv. 
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 
 

 
I følge Rammeplan for barnehagen skal barnehagen, i samarbeid med skolen, legge til rette 

for barnas overgang fra barnehagen til første klasse. Fageråsen barnehage følger 

retningslinjene i Håndbok for overganger – Indre og Ytre Midt-Troms, og har derfor gode rutiner på 

plass når det gjelder hva denne overgangen skal inneholde. Håndboken inneholder blant 

annet et årshjul. Dette årshjulet skal være et minimum for samarbeidet mellom barnehage og 

skole. Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer for å få vite mer om dette. 

 
Alle førskolebarna i barnehagene i Bardu kommune møtes inntil fem ganger hvert år. Dette 

for å bli bedre kjent før overgangen til skole. 
 

 
 
 
 

SATSNINGSOMRÅDE FOR FAGERÅSEN BARNEHAGE OG 
DE ANDRE BARNEHAGENE I BARDU 

 

 
Fageråsen barnehage skal i år ha SPRÅK som satsningsområde/fokus. Satsningsområdet er likt 

for alle barnehagene i Bardu! 

 

Bardubarnehagene har i samarbeid med det interkommunale nettverket, i en fireårsperiode 

fra 2012 til 2016, arbeidet med prosjektet Tidlig innsats for livslang læring. I den forbindelse ble 

det utarbeidet en kvalitetsplan der språk, sosial kompetanse, foresatte som ressurs, og 

barnehagen som lærende organisasjon har vært hovedtema. Dette prosjektet er nå 

implementert i barnehagene, og vi er i startgropa på en ny satsing. 

 

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner fra hele landet som er blitt 

språkkommuner. Bardu kommune er sammen med Salangen, Lavangen, Dyrøy og Målselv en 

av disse. Språkkommuner er en del av regjeringens satsing Språkløyper – den nasjonale strategien 

for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever 

bedre i stand til å lese og skrive. Den enkelte barnehage vil ut fra eget ståsted konkretisere 

arbeidet videre. 
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NOEN AV VERKTØYENE VÅRE 
 
Språkløyper er nytt av året. Det er en nettbasert kompetansehevingspakke for personalet som gir 

oss økt kunnskap og gode tips og ideer om gode måter og lese for barn på. 

BU er en systematisk måte å arbeide inn begreper på, og skal sikre at alle barna får den rette 

basisen for videre læring. Dette foregår i hovedsak i førskolegruppa, men også i de dagligdagse 

situasjonene for alle aldersgrupper. 

Steg for Steg er et systematisk program i arbeidet med å styrke og utvikle barnas sosiale 

kompetanse. Dette har vi jobbet med i flere år, og vi har så gode erfaringer med det, at vi fortsatt 

velger å bruke dette hjelpemiddelet. 

Start er det samme som Steg for Steg, men er tilpasset de yngste barna. 

Alle med er et observasjonsverktøy for barnets helhetlige utvikling. Brukes i forbindelse med 

foreldresamtaler. Tiltakspermen til Alle med brukes til å lage forskjellige opplegg med enkeltbarn 

og barn i grupper. 

TRAS er et observasjonsverktøy spesielt for språklig utvikling. Brukes etter avtale med foreldrene 

dersom vi er usikre eller lurer på ting i forbindelse med språklig utvikling. 

Snakkepakken er en samling ulike spill, eventyr og opplegg for å arbeide både med språk og sosial 

kompetanse. 

Språkkista er en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, 

veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det 

daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. 

Mattekista inneholder ulike spill for å styrke matematisk utvikling.
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LÆRING I FRILUFT 

 

Læring i friluft var et prosjekt som Fageråsen barnehage ble en del av i 2011. Vi deltar fortsatt 

på samlinger i forbindelse med Læring i friluft.  Prosjektet hadde til hensikt å øke forståelsen 

for hvor viktig aktivitet ute er, og det å få barn til å trives ute hele dagen.  Barnehage har fått 

tau, nett og balansebom, samt en del kurs for bedre å kunne legge til rette for Læring i Friluft. Vi 

har også satt opp en turkasse i nær tilknytning til Storlømyra. I turkassa ligger en bok man 

kan skrive navnet sitt i, og det hender personalet legger oppgaver til barna i kassa.  

 
 
 

TIDLIG INNSATS  

 

Tidlig innsats og satsing på begynneropplæring er tydelig forankret i rammeplanen for 

barnehagen og læreplan for skolen. 

 

I stortingsmelding nr 41 (2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen” sies følgende om 

språkstimulering i kapittel 9.4.2, s.68: ”Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Dette ble 

fremhevet i den første rammeplanen for barnehagene og videreført i den reviderte rammeplanen. Rammeplanen 

pålegger barnehagen å sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser”. 

 

I grove trekk er Tidlig innsats et middel for å hjelpe barna til å lære og forstå grunnleggende 

begreper, og som skal føre til sosial utjevning og hindre frafall i videregående opplæring. 

Derfor jobbes det med dette både i barnehage og grunnskole. 

 

 

KOSTHOLD OG BARN I VEKST 

 

Fageråsen barnehage ønsker å bidra til å inspirere, motivere og stimulere til et godt kosthold. 

Gjennom tidligere deltakelse i et prosjekt (Fiskesprell) har vi blitt bevisst til å bruke fisk i 

både lunsjmåltidet (som pålegg) og til varmlunsj. Vi serverer ett varmt måltid en gang i uka. 

Da serveres det en fiskerett med grønnsaker. Bare en gang i måneden byttes denne 

varmlunsjen ut med grøt. Barna er ofte med på å tilberede varmmåltidet sammen med den av 

personalet som har ansvaret for matlagingen. Når avdelingene har utedag lages det gjerne 

lunsj ute.  

 



 

16 
Fageråsen barnehage 

 

Når det gjelder bursdager og feiring i barnehagen, er det foreldrene selv som avgjør om de vil 

ta med noe ekstra å spise og hva det skal være.  

 

De barna som ikke har spist frokost før de kommer i barnehagen om morgenen, har med seg 

matpakke. De får melk å drikke til frokosten. Fageråsen barnehage serverer ekstra lett melk 

etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Vi setter pris på at barna har matpakker som ikke 

inneholder mye sukker, da det er viktig at barna får en best mulig start på dagen. En god og 

sunn frokost legger grunnlaget for resten av dagen og holder blodsukkeret stabilt, bedrer 

konsentrasjonsevnen, og gir mer overskudd og bedre humør.  

 

Vi serverer frukt til alle barna en gang om dagen, som et tredje måltid, før de går ut. 

Fageråsen barnehage følger de retningslinjer som er satt av Helsedirektoratet i forhold til 

måltidet i barnehagen. Dette er retningslinjer som man er pålagt å følge i forhold til at man 

skal legge grunnlag for gode holdninger blant barna når det gjelder riktig mat og gode 

kostholdsvaner. Gode holdninger i tidlig alder følger barna senere i livet. 
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     DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

 
I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og 

hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess 

som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og 

væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for 

meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i 

formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de 

utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv 

som et verdifullt medlem av et større fellesskap. 
 

 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 
o 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. 

o Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

o Vi jobber med og legger til rette for å utvikle barnas sosiale kompetanse, gjennom programmet Steg 

for steg. 

o Vi har en målsetting om å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. 

o Vi har aktivitetsgrupper der gruppene har et noe ulikt fokus, etter alder og ferdigheter. 

o Vi har fellessamling èn gang i måneden for å fremme vennskap og fellesskap på tvers av avdelingene. 

o Vi markerer høytider som advent, jul, påske og 17.mai. 
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BARNS MEDVIRKNING 

 

Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og 

utdypet i barnehageloven § 3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin 

mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke 

seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 

 

Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler 

sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns 

følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. 

De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for 

sine uttrykk. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og 

manglende empati. 

 
 

BARNS MEDVIRKNING 

 

o Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. 

o Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

o Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. 

       

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

o Vi praktiserer åpne dører mellom avdelingene. Barna velger selv hvilke avdeling de vil leke på. 

o Ansatte er lydhøre overfor barnas behov, ønsker og utforskertrang, og velger aktiviteter ut ifra disse 

observasjonene. 

o Vi lærer barna å løse konflikter ved å ta i bruk programmet Steg for steg. 

o Vi tilbyr barna ulike aktiviteter ut ifra interesser og behov. Det betyr at barna ikke alltid er med på 

alle aktiviteter. 

o I samlingsstunder får barna uttrykke og utveksle opplevelser fra hverdagen i barnehagen. 

o Vi gir barna tid og rom for barnas viktigste aktivitet: Lek! 

o Vi lar barna få være med på de daglige gjøremålene. 

o Vi tar barnas ønsker på alvor, og følger de i den grad det lar seg gjøre. Vi tar oss tid til å snakke om 

valgene de tar, og roser de for dem. 

o Vi lar barna være eksperter på sitt eget område, nemlig det å være barn. 

o Vi sier JA hvis vi ikke har noen grunn til å si NEI! 

o Personalet skal være anerkjennende voksne. 
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FORELDRESAMARBEID 
 
 
 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det 

daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 

Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og 

barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. 

 

Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og 

verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Personalet har ansvar for å gi 

foreldrene nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere 

foreldrene til medvirkning. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og 

respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. 

 

 

FORELDRENES MEDVIRKNING – samarbeid med deg som er foresatt 

Som foresatt hos oss skal du: 
 

o Oppleve barnehagen som et trygt sted å være, med et pedagogisk tilbud av god 

kvalitet, som foregår i et nært samarbeid med deg. 

o Oppleve et miljø der personalet og foreldre har et realistisk forventningsnivå til 

hverandre. 

o Oppleve en hverdag som er preget av trivsel, glede, humor og trygghet. 
 

o Oppleve et personale som møter deg med åpenhet, respekt og romslighet. 

o Oppleve et miljø der foresatte møtes, og barnehagen er en arena for 

nettverksbygging. 
 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
 

o Foreldremøte: Det blir avholdt 1 foreldremøte i året. Dette møtet er inndelt i felles- del 

med tema, og avdelingsvis del. 

o Foreldresamtaler: Vi har èn ordinær samtale i løpet av året. To for de som er nye i 

barnehagen. Ved ønsker og behov avtaler vi samtaler utover disse. 

o Daglig informasjon: Viktig at foreldre og personal tar seg tid til den lille praten, enten 

ved bringing til, eller henting i barnehagen. 

o Dagens: På hver avdeling er det en tavle med informasjon om hva dagen har inneholdt 

av aktiviteter med mer. Her er det også en digital fotoramme. Denne blir satt på når 

personalet har tatt bilder de gjerne vil dele. 

 



 

20 
Fageråsen barnehage 

 
o I løpet av året lager vi til ulike tilstelninger for uformelle treff. Eksempler på dette er: 

 

foreldrekaffe, dugnad, adventskaffe, påskefrokost, fastelavenskaffe og lignende. 
 

o Foresatte kan leie barnehagen til bursdagsfeiring eller andre tilstelninger. Kontakt 

personalet hvis det skulle være aktuelt. 

o Utdeling av brukerundersøkelse. Det skal utarbeides felles brukerundersøkelse for alle 

barnehagene i Bardu kommune. Neste brukerundersøkelse planlegges høsten 2017. 

 

 

 

For å sikre samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, skal barnehagen ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte med barn i barnehagen. 

 

Samarbeidsutvalget er barnehagens øverste organ og består av foreldre og ansatte i barnehagen, 

og representanter for eier, slik at hver gruppe er likt representert. Èn fra hver gruppe i èn-

avdelingsbarnehager, og to fra hver gruppe i to- og fleravdelingsbarnehager. Fageråsen barnehage 

har to representanter fra hver gruppe, forutenom politisk valgt, som er èn. Styrer fungerer som 

sekretær for utvalget. Kommunestyret velger kommunens representanter for 4 år av gangen. 

Foreldre- og personalrepresentanter velges vanligvis for ett år av gangen. 

 
 
 
 

FORELDREREPRESENTANTENE FOR DEN ENKELTE AVDELING ER: 
 
 

 
Veslefrikk:  Live Almås-Norum og Kristoffer Evjen  

Tyrihans: Eirin Simonsen og Elisabeth Huske Strømseth 

Askeladden: Silje Haavet Westhrin og Stig-Magne Tråsdahl 

 
 

REPRESENTANTER TIL BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG ER: 
 
 

 
Foreldrerepresentanter:  Silje Haavet Westhrin og Kristoffer Evjen  

Politisk valgt:   Tore Håkstad. Vara er Frank Pedersen Strømseth.  

Personalrepresentanter:   
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Vi håper på et tett og godt samarbeid med dere foreldre/foresatte. Vi blir en bedre 

barnehage når dere spør oss om det dere lurer på, når dere gir oss konstruktive 

tilbakemeldinger på det dere er fornøyde  med, og det dere er mindre fornøyd med. 

 

 

 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

 

 
Barnehagen har en del samarbeidspartnere. Noen av disse er helsestasjon/helsesøster, 

fysioterapeut, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten, BUP (barne- 

og ungdomspsykiatri), logoped, og de andre barnehagene i Bardu kommune.  
 

 
 
 
 

TVERRFAGLIG TEAM 0-6 ÅR 
 

 
Bardu kommune har en tverrfaglig gruppe for barn fra 0 til 6 år. Denne gruppen tar opp saker 

som rører seg på den enkelte avdeling, og diskuteres spesielle tilfeller der det er viktig 

å ha felles forståelse, og der man kan dele erfaringer og kompetanse med hverandre. I dette 

teamet er det representanter fra barnehagene (alle styrerne), representanter fra avdeling helse 

og barnevern (helse, barnevern og psykiatritjeneste), representant fra asylmottaket, 

flyktningkonsulent, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), fysioterapeut og konsulent 

barnehage. 

 

 

 

MELDEPLIKT 
 
 

Alle ansatte i offentlige og private instanser som i f.eks. barnehage, skole, helsevesen har en 

lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn 

har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Dette er for å ivareta barnet, til barnets beste! 
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KJÆRE DU VOKSNE SOM ER SAMMEN MED MEG! 
 
 
 

 Jeg vil gjerne være sånn som du er! Glad, hensynsfull, rettferdig og oppriktig! Husk at 

jeg pleier å herme etter deg. 

 Bli ikke sint når jeg løper inne. Jeg har det så gøy at jeg glemmer meg litt.. 

 
 Minn meg gjerne på at jeg må bruke innestemme inne. Jeg kan snakke like lavt som 

deg. 

 Gi meg oppgaver og ansvar som du tror jeg kan greie, for det synes jeg er gøy. 

 Jeg vil gjerne sitte rolig ved bordet og ta hensyn til de andre, men vi kan vel le 

sammen for det? 

 
 La meg få lov til å sitte og filosofere litt akkurat nå da. Husk at jeg en gang skal klare 

meg selv. Gi meg sjansen til å finne ut av verden uten deg. 

 Jeg har behov for å se at jeg kan påvirke verden. Hør litt på meg da! 
 

 Si ifra til mamma og pappa hvis jeg ikke har med meg det jeg skal. Ikke kjeft på meg. 
 

Det er ikke min skyld. 

 
 Vær litt forsiktig med hva du sier til andre voksne over hodet på meg. Jeg kan lett bli 

litt redd og forvirret. 

 Jeg kan ofte være vrang og lei, men husk at jeg også har humoristisk sans. 

 
 Jeg vet godt at jeg ikke får lov til å slå deg eller andre. Selvsagt må du stoppe meg hvis 

jeg gjør det (kanskje jeg prøver deg ut litt). 

 Husk at jeg ikke er akkurat sånn som alle de andre barna…. 

 
 Jeg er ekspert på èn ting: Jeg er ekspert på å være barn!  


