
 
 

ÅRSPLAN 

LAPPRAEN BARNEHAGE 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

«Mer trygghet, mer glede, der vi som voksne er tilstede» 

 



2 
 

INNHOLD 

 

VELKOMMEN TIL LAPPRAEN BARNEHAGE……………………………………………………………….4 

BARNEHAGENS FORUTSETNINGER…………………………………………………………………………..4 

PERSONALET I BARNEHAGEN…………………………………………………………………………………. 6 

HOVEDMÅL OG SATSINGSOMRÅDE…………………………………………………………………………..9 

 Hovedmål ………………………………………………………………………………………………………………..9 

 Satsingsområde …………………………………………………………………………………………………….... 9 

BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG………………………………………………………10 

 Barnehagelovens §1 Formål…………………………………………………………………………………….10 

 Barn og barndom…………………………………………………………………………………………………….10 

 Demokrati………………………………………………………………………………………………………………11 

Mangfold og gjensidig respekt…………………………………………………………………………………11 

Likestilling og likeverd……………………………………………………………………………………………11 

Bærekraftig utvikling……………………………………………………………………………………………...11 

Livsmestring og helse……………………………………………………………………………………………..11 

BARNEHAGENS INNHOLD……………………………………………………………………………………...12 

 Omsorg………………………………………………………………………………………………………………….12 

Lek………………………………………………………………………………………………………………………...12 

Danning……………………………………………………………………………………………………………….. .12 

Læring…………………………………………………………………………………………………………………...13  

Vennskap og fellesskap………………………………………………………………………………………..... 13 

Kommunikasjon og språk……………………………………………………………………………………….13 

BARNS MEDVIRKNING…………………………………………………………………………………………..13 

SAMARBEID HJEM OG BARNEHAGE……………………………………………………………………….14 

Foreldremedvirkning……………………………………………………………………………………………..14 

Foreldrerådet……………………………………………………………………………………………..14 

Samarbeidsutvalget  ………………………………………………………………………………….14 



3 
 

OVERGANGER OG TILVENNING……………………………………………………………….................15 

Når barnet begynner i barnehagen…………………………………………………………...................15 

Overgang innad i barnehagen…………………………………………………………………..................15 

Overgang barnehage – skole........………………………………………………………………................15 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON…………………………………………...  15 

VÅR DIGITALE PRAKSIS……………………………………………………………………………………...16 

RAMMEPLANEN 7 FAGOMRÅDER……………………………………………………………………....16 

Kommunikasjon, språk og tekst………………………………………………………………………......16 

Kropp, bevegelse, mat og helse…………………………………………………………………………....17 

Kunst, kultur og kreativitet……………………………………………………………………………… ...18 

Natur, miljø og teknologi………………………………………………………………………………… ... 18 

Antall, rom og form………………………………………………………………………………………….....19 

Etikk, religion og filosofi……………………………………………………………………………………..20 

Nærmiljø og samfunn………………………………………………………………………………………....21 

NOEN AV VERKTØYENE VÅRE…………………………………………………………………………....22 

SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD……………………………………………………………...22 

TIDSRAMMEN VÅR………………………………………………………………………………………….....23 

BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN…………………………………………………………………..23 

LIVSGLEDEBARNEHAGE…………………………………………………………………………………..  23 

HELSE, SYKDOM OG FORSIKRING………………………………………………………………………24 

 Retningslinjer i forbindelse med sykdom……………………………………………………………24 

 Forsikringer ……………………………………………………………………………………………………..25 

Erklæring om helsetilstand………………………………………………………………………………..25 

SAMARBEIDSPARTNERE…………………………………………………………………………………...25 

GENERELL INFORMASJON…………………………………………………………………………………26 

  



4 
 

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2020-2021 

Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Lappraen barnehage.  

Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager som er en forskrift til 

loven. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet, og er grunnlaget for 

kommunens tilsyn med barnehagen. Den er også et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til 

å påvirke innholdet i barnehagen. Barnehagens planer skal vise helhet og sammenheng 

mellom de overordnede målene i årsplanen og de konkrete aktivitetene i barnehagen. 

Årsplanene skal også si noe om hva som skal vurderes og hvordan vurdering skal skje. 

Årsplanen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen.           

Fellesaktivitetene/tradisjonene våre blir nærmere spesifisert i aktivitetsplanen og i 

månedsplaner og ukeplaner som utgis av den enkelte avdelingen.  

 

BARNEHAGENS FORUTSETNINGER 

Lappraen barnehage er en kommunal fire-avdelings barnehage som åpnet 16.august 2016.                             

Barn fra mange land og verdensdeler har plass her. Mangfoldet vi er en del av, er en berikelse 

og ressurs for oss alle. 

Barnehagen ligger sentrumsnært plassert mellom Øvre og Nedre Lappraen. Det er kort 

avstand til flotte og varierte turområder. Barnehagen har nettopp fått ei grillhytte plassert i 

Toftaker-området. Den vil bli mye brukt når vi er på tur og vi ønsker også å utvikle området 

rundt den. 

Barnehagen består av fire like store avdelinger. I tillegg er det felleskjøkken og fellesrom som 

vi ønsker skal være midtpunktet i barnehagen og en hyggelig møteplass for store og små. På 

felleskjøkkenet har vi ei bokkasse med bøker fra biblioteket. Her er det mulig å låne bøker 

med seg hjem.  

Vi vil fortsette å utvikle uteområdet vårt og også området der vi har grillhytta. Dette håper vi 

foreldre/foresatte kan hjelpe oss med. Det vil bli dugnader i løpet av høsten. 

Foreldreparkeringen er på siden ut mot Gammelveien og personalparkeringen er ut mot E6.  

Avdelingene er fordelt som følgende: 

Gofoten 24 plasser 3 – 6 år 

Hjerterommet 24 plasser 3 – 6 år 

Armkroken 12 plasser 0 – 3 år 

Smilehullet 12 plasser 0 – 3 år 
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Informasjon i forbindelse med Covid-19 

Årsplanen er laget med utgangspunkt i normale omstendigheter. Situasjonen rundt Covid-19 

gjør at det fremdeles er restriksjoner i samfunnet som vi må forholde oss til. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som 

viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Ved oppstart av nytt 

barnehageår gjelder følgende: 

o Vi er på gult nivå, men hvis situasjonen i samfunnet endrer seg, må vi være 

forberedt på å endre til rødt nivå.  

o Hver avdeling er en egen kohort og uteområdet er delt inn i soner 

o  Å være på gult nivå innebærer fortsatt fokus på hygiene og avstand. 

o  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.   

- Alle med nyoppståtte symptomer skal sendes hjem og holdes 

hjemme inntil tilstanden er avklart.  

- Barnehagebarn må ikke ha en symptomfri dag hjemme, men kan 

komme tilbake i barnehagen når allmenntilstanden er god og barnet 

er tilbake i sin vanlige form.  

- Det er viktig at man har en god dialog med de ansatte på avdelingen 

i forhold til hvordan man opplever formen til barnet. Barnets form 

hjemme og i barnehage kan være forskjellig.  

o Ordningen med matpakker vil videreføres ut barnehageåret. Det er ikke 

åpnet for at vi kan dekke på bord og la barna smøre maten selv. Vi har ikke 

kapasitet til å smøre lunsj til alle ungene. 

o Rutiner i forbindelse med levering/henting informeres ut fra den enkelte 

avdeling 

o Det vil ikke bli gjennomført felles foreldremøte for hele barnehagen i høst 
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PERSONALET I LAPPRAEN BARNEHAGE. 

 

Siv Charlotte Sollid, styrer.                                                                                                                         
Utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Bodø i 1985. Videreutdanning i IKT, kommunal 
læring, omstilling og kompetanseutvikling, Styrerutdanning fra Handelshøgskolen i Bergen i 
2012. Styrer i Salangen kommune etter endt utdanning. Styrer i Bardu kommune fra 1988. 

Øyvind Kjærstad, ass.styrer/barnehagelærer.                                                                                        
Utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Tromsø i 1996. Styrerutdanning fra 
Handelshøgskolen i Bergen i 2012. Assistent i Barnas Hus barnehage i Bardu i 2 år. 
Pedagogisk leder i Øvre Bardu, Barnas Hus og Sponga barnehage fra 1992 fram til 2008. 
Styrer i Sponga barnehage til høsten 2016. Ass.styrer i Lappraen barnehage fra oppstart 
2016. 

Marte Kollen Evenmo, pedagogisk leder.                                                                                                
Utdannet som barnehagelærer fra Høgskolen i Tromsø i 2004. Videreutdanning i «Tverrfaglig 
psykososialt arbeid for barn og unge» og i «Barn, kosthold og helse». Har jobbet i ulike 
barnehager i Bardu fra 1990 som assistent. Har vært ass.styrer i Sponga bhg, styrer i Øvre og 
Nedre Bardu bhg, ped.leder i Bekkebo , Barnas Hus og nå i Lappraen bhg. Var i en periode 
leder for SFO på Fredly skole og også vikarlærer der. Har også jobbet innenfor psykiatri og 
barnevernstjnesesten. 

Anniken Villadsen, pedagogisk leder.                                                                                                                          
Utdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Tromsø i 2009. Videreutdanning i veiledning i 
-18. Jobbet som pedagogisk leder i Sponga barnehage etter endt utdanning og fram til 
oppstart som pedagogisk leder i Lappraen barnehage høsten 2016. 

Camilla Kristensen, pedagogisk leder.                                                                                                                  
Utdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Tromsø i 2007. Jobbet som barnehagelærer 
og pedagogisk leder i Barnas hus barnehage etter endt utdanning og fram til oppstart av 
Lappraen barnehage i 2016. Videreutdanning i veiledning i 2018.            

Magdalena Torres, pedagogisk leder.                                                                                                                  
Opprinnelig fra Chile, kom til Bardu i 1988. Har jobbet som morsmålslærer og assistent i 
Fageråsen barnehage. Utdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Tromsø i 2004. Jobbet 
etter det som pedagogisk leder i Fageråsen, Moegga og Sponga barnehage fram til oppstart 
av Lappraen barnehage i 2016. Videreutdanning i drama i 2009. Har også tatt 
videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling i2016. 

Sigve Rognmo, barnehagelærer.                                                                                                                           
Utdannet som barnehagelærer ved Uitø i 2016. Jobbet som pedagogisk leder i Norlandia, 
Marsvegen barnehage i Tromsø i et år før han begynte i Lappraen barnehage høsten 2017. 
Har videreutdanning i «Barns språkutvikling og språklæring.» 

Marthe Seloter, barnehagelærer.                                                                                                                                                             
Utdannet som barnehagelærer i 2006. Jobbet som pedagogisk leder i Sørreisa kommune. 
Kom til Bardu i 2008 og har her jobbet som pedagogisk leder i Sponga bhg, Nøtteliten bhg, 
Barnas Hus bhg og Øvre Bardu bhg.  Jobber fra denne høsten som barnehagelærer i Lappraen 
bhg. Videreutdanning i «Barns språkutvikling og språklæring» -2018 
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Amy Watton, barnehagelærer.                                                                                                                      
Jobbet som assistent i barnehager i Kristiansand og Målselv kommune i 4 år. Utdannet som 
barnehagelærer ved Uitø i 2015. Pedagogisk leder i Målselv kommune etter endt utdanning 
og til 2016. Startet i Lappraen barnehage høsten 2017. 

Sofie Van Wambeke, barnehagelærer.                                                                                                             
Opprinnelig fra Belgia. Utdannet som barnehagelærer i Belgia i 2000. Jobbet som pedagogisk 
leder i barnehager i Fredrikstad og Oslo fra 2002 – 2011. Jobbet som barnehagelærer, 
pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehagene i Seterveien, Fageråsen og Sponga 
barnehage fram til oppstart i Lappraen barnehage jan 2017.  Videreutdanning i «Barn med 
særskilte behov" v/ Fagskolen Kristiania 

Hanne Storvik, fagarbeider.                                                                                                                                
Fagbrev som omsorgsarbeider i 2002. Har etter det jobbet i ulike barnehager fram til 
oppstart her i 2016. 

Jannike Nydal, fagarbeider                                                                                                                                  
Jobbet på kjøkkenet i forsvaret i 2 år og på «Inn på Tunet» på Eggen gård i flere år. Har vært 
vikar i barnehager og skole i flere år. Tok fagbrev som barne og ungdomsarbeider i 2018. 
Hadde lærlingetiden i Lappraen barnehage og har fortsatt her etter det. 

Nina Bjørnsen, fagarbeider                                                                                                                                     
Jobbet i barnehage siden 1988. Tok fagbrev som barne og ungdomsarbeider i 1999. Jobbet i 
Fageråsen og Barnas Hus barnehage fra 2000 og fram til oppstart her i 2016.                                                                                                                      

Ingjerd Djupvik, fagarbeider.                                                                                                                                 
Jobbet i barnehage i 11 år. Tok fagbrev som barne og ungdomsarbeider i 2013.  

Karin Strømsør, fagarbeider.                                                                                                                              
Jobbet i Seterveien og Sponga barnehage fra 2006 og til oppstart her i 2016. Tok fagbrev som 
barne og ungdomsarbeider i 2016. Videreutdanning i «Barn med særskilte behov» v/ 
Fagskolen Kristiania. 

Marit Krogstad, barnepleier.                                                                                                              
Barnepleierutdanning i 1984. Jobbet i Barnas Hus barnehage fra 1996 og fram til oppstart her 
i 2016. Gjennomført kurs for assistenter v/ Pedagogisk senter Midt Troms i 2016 

Randi Hansen, fagarbeider.                                                                                                                            
Jobbet i barnehage i Målselv og Bardu kommune siden 1995. Tok fagbrev som barne og 
ungdomsarbeider i 2011. Veileder for lærlinger 

Anita Pettersen, fagarbeider.                                                                                                                                  
Fagbrev som omsorgsarbeider i 1997. Har jobbet i hjemmetjenesten i 15 år. Jobbet i 
Bekkebo, Barnas Hus og Sponga barnehage fra 2003 og til oppstart her i 2016. 

Bente K. Nydal, assistent.                                                                                                                                       
Jobbet i ulike barnehager og SFO/skole siden 1996. Gjennomført kurs for assistenter v/ 
Pedagogisk senter Midt Troms i 2015.  

Marianne Rane, assistent.                                                                                                              
Jobbet tidligere på Setermoen barneskole og Bardu ungdomsskole. 
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Bente Watton, barnehagelærer.                                                                                                        
Utdannet som barnehagelærer i 1995 og har jobbet i barnehage siden da. Har erfaring fra 
jobb med ungdom og psykisk utviklingshemmede. Jobbet i Nedre Bardu barnehage i flere år 
fram til overflytting til Lappraen bhg aug 2019. 

Herdis Berntsen, assistent.                                                                                                              
Jobbet i mange år på Nedre Bardu skole og i Nedre Bardu barnehage. Jobbet i Lappraen bhg 
siden høsten 2019. 

Tone Bjørnsen, støttepedagog.                                                                                                                     
Utdannet som barnehagelærer i 1995. Jobbet som pedagogisk leder i Bekkebo bhg og Øvre 
Bardu bhg. Ansatt som støttepedagog i «Bardubarnehagen» i 2015 og skal dette året stort 
sett være i Lappraen bhg. Videreutdanning i spesialpedagogikk, 2018 

Emma Marie Strømsør, lærling                                                                                                            
Har gått Helse og oppvekst og Barn og ungdom på videregående skole og skal være lærling 
hos oss fram til 31.12. 
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HOVEDMÅL OG SATSINGSOMRÅDE 

Hovedmål. 

«ALLE skal trives i barnehagen vår!» 

Med «alle» mener vi alle menneskene i barnehagen vår, enten det er barn eller voksne. For 

at alle skal trives må alle føle at de blir sett og møtt med anerkjennelse og at de som møtes 

på denne måten også vil se og møte andre med anerkjennelse. Med dette som ledetråd 

ligger det til rette for at det skal oppstå vennskap, trygghet og gode opplevelser som gir det 

beste grunnlaget for vekst og utvikling. 

Satsingsområde. 

Barnehagene fikk ny Rammeplan i 2017. For å få drahjelp i implementeringen av denne, har 
Bardu kommune besluttet å delta i tre nasjonale satsinger; realfag, inkluderende barnehage- og 
skolemiljø og språk – RIS. Her kommer kort om hver: 

Realfag. 

I regjeringens realfagstrategi «Tett på realfag» blir det trukket fram at barna allerede i 

barnehagealder er vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene, og at barnas 

nysgjerrighet og lærelyst er et godt utgangspunkt for arbeid med realfag. Det er et overordnet 

mål å forbedre barn og unges kompetanse i realfag. Andelen elever på lavt nivå i matematikk skal 

reduseres, og flere skal prestere på høyt nivå. I tillegg skal realkompetansen hos personalet 

forbedres. 

Bardu kommune har bestemt at vi skal satse spesielt på matematikk innenfor realfagene, og vi 

har egen ressursperson i realfag, Camilla.  I samarbeid med styrer koordinerer hun og legger til 

rette for at personalet får kompetanseutvikling i faget, og er bindeleddet mellom barnehagen og 

UIT og andre instanser vi har samarbeid med. Vi har utarbeidet en lokal tiltaksplan konkret som 

vi skal jobbe etter. 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) 

Utdanningsdirektoratet har kommet med et kompetansehevingstilbud som skal styrke 

barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og 

håndtere mobbing og andre krenkelser.  St.mld. nr. 19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i 

barnehagen og NOU 2015:2 Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø er noe av 

bakgrunnen for satsinga. 

Vi har jobbet mye med inkludering og forebygging av mobbeadferd og vi skal fortsatt ha fokus på 

dette viktige området. I løpet av denne prosessen er vi kommet fram til noen felles regler for 

hvordan vi skal ha det sammen 

 

➢ Jeg kan føle det jeg vil 

➢ Det er lov å si i fra  

➢ Vi hilser på hverandre 

➢ Vi trøster hverandre 

➢ Vi sier fine ting til hverandre 

➢ Vi inviterer andre med i leken 
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Voksne som gode rollemodeller er nøkkelen for å lykkes med forebyggende arbeid. Vi må lære 

ungene våre å omfavne ulikheter, bruke et språk som snakker andre mennesker opp og fram i 

stedet for ned. 

Vi skal dette barnehageåret jobbe med tilbakemeldingskulturen. Det å tørre å gi tilbakemeldinger 

til hverandre når vi opplever at noen går utenfor ramma for hva som er greit. 

«Dørstokken» er en standard for personalet. Den beskriver hvilke verdibegreper som gjelder hos 

oss og som vi skal strebe etter å ha en adferd i tråd med.  

 

Språksatsing 
I 2016 ble Bardu en av landets språkkommuner. Siden da har barnehager og skoler i kommunen 
arbeidet med Språkløyper, et kompetansehevingsopplegg innenfor lesing og skriving for og med 
barn. Vi har også jobbet med å lage gode helhetlige planer for å sikre gode overganger mellom 
de ulike arenaene barna oppholder seg, med særlig fokus på språk. Personalet som gode 
språkmodeller og det å sette lesing på dagsorden igjen har vært viet særlig fokus på. Dette 
arbeidet fortsetter selv om den formelle satsingsperioden på språk nå er over. Å drive med 
realfags- og inkluderingsarbeid uten å være språkbevisst er ikke mulig. 

 

BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG 

Barnehageloven § 1 Formål: 

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.” 

 

Barn og barndom. 

Vi skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Det er et overordnet prinsipp at alle 

handlinger og avgjørelser som tas skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 
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Demokrati.  

I barnehagen er barnet en del av et demokrati, hvor alle må gi og ta, erfare å lytte, samt å bli 

hørt. Dette betyr at barnet skal lære at individuelle behov av og til må settes til side, til fordel 

for fellesskapet. 

Mangfold og gjensidig respekt. 

Vi synliggjør, fremmer og verdsetter mangfold og gjensidig respekt. Alle skal bli sett og 

anerkjent for den de er og alle skal ha en plass i fellesskapet. Vi skal synliggjøre et mangfold i 

familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet. 

Likestilling og likeverd. 

Likestilling og likeverd skal fremmes uavhengig av bl.a kjønn-og kjønnsidentitet, etnisitet, 

sosial status, språk, religion og livssyn. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for 

å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling på best mulig måte. 

Bærekraftig utvikling. 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi har en viktig oppgave i å 

fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. De grunnleggende 

behovene skal dekkes uten at det ødelegger fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket 

sine. 

Livsmestring og helse. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Både fysisk og psykisk helse skal fremmes, og barnehagen skal bidra til 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge og aktivt håndtere krenkelser 

og mobbing. 

Daglig fysisk aktivitet, å fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling samt å gi barna gode 

matvaner er en viktig oppgave for barnehagen.  

Som barnehageansatte kommer vi tett på barna og deres livssituasjon, og er pliktige til å ha 

bevissthet om at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi har en 

selvstendig meldeplikt ved bekymring rundt disse forholdene. 
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BARNEHAGENS INNHOLD. 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Lek, 

undring og utforskning står sentralt. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 

kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.  

Barnehagen skal være en kulturarena og skal ha en atmosfære som er preget av humor og glede.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Omsorg 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg og nærhet er en forutsetning for 

sunn utvikling, og er nært knyttet til oppdragelse, helse, trygghet og læring.  Omsorg i 

barnehagen handler om samspillet mellom barna og de voksne og om samspillet mellom 

barna. Når barna lærer å ta hensyn og vise omsorg for hverandre, legges et viktig grunnlag for 

utvikling av sosial kompetanse. Voksne skal være tilstede for barna i hverdagen. De skal være 

lyttende til barnas innspill og reaksjoner, og de skal være engasjerte i det enkelte barns trivsel 

og utvikling 

Lek 

Å leke er det viktigste barn gjør i barnehagen. Barn leker fordi de liker å leke.  

Gjennom leken bearbeider barna egne opplevelser. I samspillet med andre barn bruker de 

ulike former for kommunikasjon og lærer seg viktige sosiale samhandlingsregler. Godt miljø og 

samspill preget av glede og humor gir god lek. God lek gir barna mulighet til å 

utvikle seg på alle områder; motorisk, språklig, sosialt og intellektuelt. Vi skal 

sørge for at det blir nok tid og rom for allsidig lek. Det fysiske miljøet både inn og 

ute skal inspirere til fantasifull lek og skaperglede.  

Danning 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra 

til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 

handlinger skal verdsettes og følges opp. Aktiv deltakelse i aktiviteter og opplevelser i 

hverdagen er med på å skape mening for barna. Temaene skal være utviklende og gi mulighet 

for læring og danning. Voksne skal være til stede og opptre som gode rollemodeller. 
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Læring 

Barnehagen skal være et stimulerende miljø for læring og mestring.  De fleste barn er 

nysgjerrige, kreative, vitebegjærlige og med lyst til å lære. Samspillet mellom voksne og barn 

er av stor betydning for barns læring. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal 

bidra i egen og andres læring. Personalet har et særskilt ansvar for at barna skal oppleve gode 

dager fulle av nye opplevelser og erfaringer og har kunnskaper om barns læring og utvikling, 

individuelt og i gruppe. Barna skal møtes med anerkjennelse, støtte og utfordringer. Bevisst 

bruk av de gylne øyeblikk som omsorg, lek og hverdagsaktiviteter gir er viktig for utvikling og 

helhetlig læring.  

 

Vennskap og fellesskap. 

 

Det å lære seg sosial samhandling og det å lære å etablere og opprettholde vennskap er 

grunnpilaren i menneskets videre utvikling. Barnehagen skal jobbe aktivt for at alle skal ha 

noen å leke med. Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative 

samhandlingsmønstre ikke utvikler seg eller fester seg. Vi er opptatte av å forebygge og 

praktiserer nulltoleranse for mobbing. Dette gjør vi ved å være tydelig på hva som er 

akseptable og ikke akseptable handlinger. Personalet skal være en pådriver for inkluderende 

adferd ved å gå foran med gode eksempler i hverdagen, og støtte opp om barnas positive 

bidrag i barnegruppa.  

Kommunikasjon og språk 

Som språkkommune og i tråd med barnehagens målsetting så er kommunikasjon og språk et 
satsingsområde hos oss. Voksenrollen vil ha ekstra fokus og noe av det vi skal jobbe med er 
hvordan vi kan være gode språk og rollemodeller i alle situasjoner gjennom 
barnehagehverdagen.  

 

BARNS MEDVIRKNING. 

Barns medvirkning på egen hverdag er noe vi jobber jevnlig med. Barna skal få en opplevelse av 

seg selv som: 

- Jeg er en som er verdt å lytte til 

- Jeg har tanker, ideer, initiativ som er interessante for andre 

- Jeg har noe å gi til andre, de liker meg 

Barna skal bli møtt ut i fra deres egne behov og interesser. Ulike forutsetninger, alder og 

utviklingsnivå må hele tiden tilpasses det enkelte barnet. Vi må være lydhøre for det barna 

uttrykker både gjennom kropps – og verbalspråk, handlinger og estetiske uttrykk. 

Vi deler ofte barnegruppen i små grupper. Da opplever vi roligere barn og bedre samspill mellom 

barn-barn og barn-voksne. Vårt pedagogiske arbeid legges opp i tråd med barns utvikling og 

individuelle behov. 
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SAMARBEID HJEM OG BARNEHAGE 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Et godt 

samarbeid mellom hjem og barnehage gir trygghet, stabilitet og sammenheng i barnets liv. Det 

fremmer også gode forutsetninger for læring og utvikling hos barnet. Foreldrene kjenner 

enkeltbarnet best, og personalet er gode på barn i grupper. Hvordan barnet fungerer i grupper 

kan være annerledes enn hvordan det er hjemme.  

Foreldresamarbeidet fungerer på forskjellige arenaer: 

• Daglig kontakt ved bringing og henting. Her utveksles gjensidig informasjon om dagen i dag. 

• Foreldremøter. Eget foreldremøte for nye foreldre i forbindelse med oppstart. Felles 
foreldremøte for hele barnehagen på høsten. 

• Foreldresamtaler. Foreldresamtale for de nye barna på høsten. Foreldresamtale for alle barna 
på våren. Ellers samtaler etter ønske/behov. 

• Kommunikasjon via e-post 

• Bruk av foreldreappen «Min barnehage» 

• Månedsbrev 

• Ukeplan i garderoben 

• Sosiale sammenkomster.  

• Dugnad ved behov 
 

Foreldremedvirkning. 
Foreldrene kan delta i planleggings og vurderingsarbeid på foreldremøter og foreldresamtaler. Det 
gjennomføres brukerundersøkelser anna hvert år for alle barnehagene i Bardu. Foreldrene har to 
representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.  

 
 
Foreldrerådet  

Alle foreldrene i barnehagen er medlemmer i barnehagens foreldreråd. 
 

Samarbeidsutvalget  
er barnehagens øverste organ og behandler saker som angår barnehagen. Samarbeidsutvalget 
godkjenner barnehagens årsplan, tar opp saker på vegne av foreldrerådet, personalet eller får 
saker fra administrasjonen til høring. Utvalget er satt sammen av et likt antall representanter 
fra foreldrene og ansatte og en politisk representant. Styrer er sekretær for utvalget og har 
uttale – og forslagsrett. 

 
For å sikre samarbeidet skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg, SU. Utvalget skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt og uttale seg i saker 

som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og for forholdet til foreldrene. 

Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta 

etter eget ønske. 
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OVERGANGER OG TILVENNING 

Når barnet begynner i barnehagen 

Når barnet begynner i barnehagen får det en kontaktperson på sin avdeling. Denne skal bidra 

til at barnet får en trygg tilknytning i barnehagen og hjelpe barnet til å fungere sammen med 

de andre ungene. Barna bruker ulik tid på tilvenningen og det er viktig å la barna bruke den 

tiden de trenger. Personalet gjør avtaler med foreldrene fortløpende i denne perioden. Det er 

viktig med korte dager i starten.  Det gjennomføres oppstartsamtaler. 

Overgang innad i barnehagen 

Ved overgang mellom avdelingene bruker vi god tid på våren til at barna skal bli kjent med den 

avdelingen de skal flytte til. De får tildelt kontaktperson på sin nye avdeling. Noen av 

personalet på Smilehullet følger med over til Armkroken. 

Overgang barnehage-skole 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barna kan få en trygg og 
god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.  

o Det er utarbeidet et årshjul for hvordan overgangen mellom barnehage og skole skal 
foregå.  

o Det skal i løpet av høsten gjennomføres et felles foreldremøte for skolestarterne i 
barnehagene i Bardu 

o I løpet av barnehageåret møtes alle førskolebarna i barnehagene i kommunen til felles 
aktiviteter 

o En gang i uken er det førskole i barnehagen.  
o Det gjennomføres avslutningssamtale der man blir enig om hvilke opplysninger som skal 

sendes til skolen 
o I samarbeid med foreldrene gjennomføres egne overføringsmøter for de barna som 

trenger det. 
 

 

 

 

 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Det 

pedagogiske arbeidet skal være i tråd med barnehageloven og rammeplanen.  

Arenaer for vurdering og refleksjon er samtaler med barn og foreldre, avdelingsmøter, 

personalmøter og fagdager. På personalmøter og fagdager deltar hele personalgruppen. Vi har 

også ledermøter for ped.lederne og styrer, lærende nettverk for ped.lederene i kommunen og 

fagmøter for alle styrerne. I forbindelse med satsingsområdene i kommunen er det nedsatt ei 
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utviklingsgruppe i hver barnehage. Representanter fra utviklingsgruppen deltar på lærende 

nettverk for alle utviklingsgruppene i regionen, noe som er en viktig arena for både vurdering, 

planlegging og dokumentasjon. 

Vi dokumenterer det pedagogiske arbeidet gjennom årsplan, månedsbrev og ukeplaner. Det 

føres referater fra møtene. Avdelingsmøtene har rutiner for jevnlig oppfølging av barna. 

Observasjoner av samspillet barna imellom og mellom barn og personalet gjøres systematisk 

og planmessig. Dette er med på å sikre barnegruppas og det enkeltes barns trivsel og utvikling. 

Daglige samtaler og tilbakemeldinger fra foreldrene, samt personalets observasjoner og 

refleksjoner tas med i vurdering og i planlegging av det pedagogiske arbeidet. 

 

VÅR DIGITALE PRAKSIS 

Bruk av digitale verktøy skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 

rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Vi skal være bevist på å 

utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet 

til digitale medier. De digitale verktøyene våre er i hovedsak i Pad, pc og dokumentkamera. 

Verktøyene blir brukt til pedagogiske spill og til å lete etter bilder og informasjon. 

Dokumentkameraet kan bl.a brukes til å lese bok på storskjerm. 

 

RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER 

Rammeplanen har skissert sju fagområder vi skal jobbe etter. Vi skal se fagområdene i 

sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser og utvikling. Flere 

fagområder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg, i hverdagsaktiviteter og på 

turer. Alle fagområdene skal komme til uttrykk over tid. 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse 

og et mangfold av kommunikasjonsformer. Dette skjer ved at barna får møte ulike språk, 

språkformer og dialekter. Barna skal få utforske både muntlig og skriftlig språk. 

Mål 1-2 år 

• Barn skal få oppleve glede ved å mestre nonverbalt og etter hvert verbalt språk 

• Barna skal få respons på sine nonverbale og verbale uttrykk 

• Barns nonverbale kroppsspråk skal gis plass og bli tatt på alvor 

• Barna skal utvikle sin språkforståelse ved at de voksne «bader barna i språk» 

• Barna skal etter hvert forstå og bruke enkle, meningsbærende ord 

• Barna skal bli kjent md enkle billedbøker, fortellinger, regler, rim og sanger 
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Mål 3 – 5 år 

• Barna skal bruke språket aktivt i lek og samhandling med andre 

• Barna skal videreutvikle sin språkforståelse og sitt ordforråd 

• Barna skal bruke språket for å sette ord på sine tanker og følelser 

• Barna skal bruke språket for å takle uenigheter og konflikter 

• Barna skal få et positivt forhold til fortellinger, eventyr, rim, regler og sanger 

• Barna skal kunne lytte ut lyder og rytme i språket 

• Barna skal få en begynnende kjennskap til symboler for tall og bokstaver 

Utvidet mål 4 – 5 år 

• Barna skal lære å skrive noen bokstaver og navnet sitt 

• Barna skal få erfaring med å skape tekst 

• Barna skal mestre enkel bruk av pc og pedagogiske spill 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn får oppleve bevegelsesglede, matglede, 

matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. 

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal få oppleve glede ved å bruke hele kroppen 

• Barna skal få utfordringer tilpasset eget ferdighetsnivå 

• Barna skal utforske omgivelsene ved å bruke kroppen aktivt 

• Barna skal oppleve glede ved å mestre og kjenne på egne muligheter og grenser 

• Barna skal bli kjent med kroppen sin og lære navn på noen kroppsdeler 

• Barna skal få et positivt forhold til sunn mat og helse 

Mål 3 – 5 år 

• Barna skal utvikle en positiv selvfølelse gjennom å mestre fysisk aktivitet 

• Barna skal prøve ut egne muligheter og lære å kjenne egne begrensninger 

• Barna skal utvikle fin -og grovmotoriske ferdigheter 

• Barna skal oppleve glede ved å ferdes ute i naturen 

• Bana skal få respekt for sin egen og andres kropp og for at alle er forskjellige 

• Barna skal få et bevisst forhold til sunn kost og helse 

•  
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Kunst, kultur og kreativitet 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får skape sine egne kunstneriske og kulturelle 

uttrykk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 

dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal bruke kroppen sin og alle sansene i møte med ulike uttrykksformer 

• Barna skal bli oppmerksomme på ulike uttrykksformer i sine omgivelser og i 
barnehagens nærmiljø 

• Barna skal oppleve glede og mestring ved å uttrykke seg på forskjellige måter 

• Barna skal ha tilgang til, få utforske og bli kjent med ulike materialer og rekvisitter 

Mål 3 – 5 år 

• Barna skal oppleve glede og fellesskap i møte med kunst, kultur og kreativitet 

• Barna skal oppleve forskjellige kunstneriske og kulturelle uttrykksformer 

• Barna skal utvikle sine evner til å iaktta, lytte og uttrykke seg på forskjellige måter 

• Barna skal bli kjent med ulike materialer, verktøy og teknikker 

• Barna skal oppleve glede ved å delta i kreative og skapende aktiviteter 

•  

 

 

Natur, miljø og teknologi 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer som fremmer evnen til 

å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider 

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal oppleve gleden ved å være ute 

• Barna skal gjennom å bruke kroppen og sansene sine oppleve naturens vekslinger, 
været og årstidene 

• Barna skal oppleve glede, undring og nysgjerrighet i møte med naturen, vekster, 
fugler, dyr, småkryp og insekter 

• Barna skal få et bevisst forhold til å ta vare på miljøet og naturen 
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Mål 3 – 5 år 

• Barna skal få oppleve gleden ved å ferdes i naturen 

• Barna skal undre seg, eksperimentere og snakke med fenomener i naturen 

• Barna skal få kunnskap om landskapet, planter og dyr i nærmiljøet 

• Barna skal få erfaring med vekslingen i årstidene og med alle typer vær og vind 

• Barna skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen og samspillet mellom 
naturen og menneskene 

• Barna skal få en begynnende forståelse for dyr og vekster og deres betydning for 
matproduksjon 

 

 

 

 

 

 

 

Antall, rom og form 

Barna skal få hjelp til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen 

skal legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet og få 

stimulert undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Barna skal gjennom lek få 

kjennskap til sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, 

tall, telling og måling. 

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal få en begynnende forståelse for mengder (1-3) og erfaring med telling (1-5) 

• Barna skal få mulighet til å eksperimentere og leke med farger 

• Barna skal få mulighet til å eksperimentere og leke med geometriske former 

• Barna skal oppmuntres til å bli oppmerksomme på likheter og ulikheter 

• Barna skal få erfaring med å sortere etter størrelse, former og farger 

Mål 3 – 5 år 

• Barna skal oppleve glede ved å leke med og utforske tall, telling, rom og form 

• Barna skal få kjennskap til enkle matematiske begreper 

• Barna skal utforske og leke med mengder, størrelse, vekt, former og mønster 

• Barnas skal få erfaring med å sortere, kategorisere og sammenligne 
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Etikk, religion og filosofi 

Dette fagområdet gjenspeiler barnehagens samfunnsmandag og verdigrunnlag.  Barna skal få 

kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn. Arbeidet 

med dette skal hjelpe barna til å forstå at det finns mange ulike måter å forstå ting på og leve 

sammen på. Barns skal utvikle toleranse, forståelse og respekt for ulikheter på alle områder. 

Filosofering, undring, kritisk tenking og dømmekraft skal øves opp her. 

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal lære å behandle omgivelsene og menneskene rundt seg med respekt 

• Barna skal bli møtt med respekt og få støtte til positive løsninger i konfliktsituasjoner 

• Barna skal oppleve stolthet over egen kulturell bakgrunn og få styrket sin egen 
identitet og selvfølelse 

• Barna skal oppleve enkle, tradisjonelle markeringer fra ulike religioner som er 
representert i barnehagen 

• Barna skal utvikle respekt og toleranse for ulike religioner og livssyn 

• Barna skal få erfaring med ulike livssykluser 

Mål 3 – 5 år 

• Barna skal få en forståelse for samfunnets grunnleggende verdier og normer 

• Barna skal utvikle toleranse og respekt for andre 

• Barna skal utvikle respekt for og kjærlighet til naturen 

• Barna skal erfare konstruktive måter å håndtere uenighet og konflikter på 

• Barna skal utvikle stolthet over sin etniske, religiøse og kulturelle bakgrunn og sin 
identitet og tilhørighet 

• Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og til andre religiøse 
høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen 

• Barna skal delta i undring og samtaler om grunnleggende spørsmål 
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Nærmiljø og samfunn 

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna 

kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barna skal bli kjent med lokale 

tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og ulike yrker. Gjennom lek og varierte aktiviteter 

skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få en begynnende 

kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet omfatter også kjennskap til samisk 

språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter.  

Mål 1 – 2 år 

• Barna skal utforske og bli kjent i barnehagens nærmiljø 

• Barna skal oppleve glede ved å være en del av et større fellesskap 

• Barna skal bli oppmerksomme på at deres adferd påvirker omgivelsene 

• Gutter og jenter skal få like muligheter og utfordringer 

• Gitter og jenter skal få like mye oppmerksomhet 

Mål 3 – 5 år 

• Barna skal bli kjent med nærmiljøet gjennom opplevelser og aktiviteter 

• Barna skal oppleve glede ved å være aktive deltakere i et flerkulturelt fellesskap 

• Barna skal utvikle respekt og forståelse for ulike tradisjoner og måter å leve på 

• Barna skal oppleve at gutter og jenter får samme muligheter og utfordringer 

• Barna skal bli kjent med norsk kultur og norske tradisjoner og andre kulturer som er 
representert i barnehagen 
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NOEN AV VERKTØYENE VÅRE 

Språkløyper er en nettbasert kompetansehevingspakke for personalet som gir oss økt 
kunnskap og gode tips og ideer om gode måter og lese for barn på. 

Realfagsløyper er kompetansehevingspakke som består av forskningsbaserte og praksisnære 
kompetanseutviklingspakker for barnehager og skoler. 

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 systematisk i førskolegruppa. 

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

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

Psykologisk førstehjelp er en verktøyspakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige 

tanker og situasjoner. 

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 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 består av konkret og nyttig materiell til øvelse av spesifikke, grunnleggende 
ferdigheter i matematikk, som sortering, klassifisering, telling, plassering, rom, form, mønster, 
tid m.fl. Mattekista er et verktøy og en inspirasjon i arbeidet med grunnleggende 
matematikkforståelse i barnehage og skole. 

 

SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD 

Mangfoldet vi er en del av er en berikelse og en styrke for fellesskapet i 

barnehagen. Barn fra forskjellige språklige og kulturelle minoriteter 

skal få støtte til å være en del av både majoritets- og 

minoritetskulturen.  

Mangfoldet synliggjøres på avdelingene bl.a med plakater, flagg og 

velkommenskilt på de ulike språkene som er representert.  Den 

internasjonale morsmålsdagen fokuseres med fokus på mat, musikk og 

de ulike språkene vi har i barnehagen. I år har vi barn fra følgende land utenom Norge: 

Somalia, Eritrea, Syria, Afghanistan, Kosovo, Nigeria, Sudan, Peru, 
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TIDSRAMMEN VÅR. 

Alle barnehagene i Bardu åpner kl 07.00 og stenger kl 16.15. Innenfor denne tiden har alle 

kjernetid mellom 08.45 og 14.30. Dette er den tiden da barnehagen er fullt bemannet. De fire 

avdelingene i Lappraen barnehage har ulik dagsrytme. Dere får informasjon om dette direkte 

fra deres avdeling. 

 

BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN 

Gjennom barnehageåret er det mange bursdager, 

merkedager og høytider som er fint å feire. Vi vil at 

bursdagsbarnet skal være i fokus. Bursdagen blir markert 

med flagg, krone, sang, bursdagskappe, bursdagsstol og 

diverse aktiviteter som barnet selv får velge ut. 

Denne dagen lages det noe ekstra av fruktmåltidet ( 

fruktsalat, fruktspyd, frukt i muffinsformer e.l)  

NB! Bursdagskort skal ikke deles ut i barnehagen 

 

 

 

 

 

 

LIVSGLEDEBARNEHAGE 

Vi er blitt en «Livsgledebarnehage». En Livsgledebarnehage besøker sykehjem, omsorgsbolig 

eller dagsenter jevnlig i sitt nærmiljø, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter 

med brukerne. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å 

være en  

 

 

 

 

 

https://livsgledeforeldre.no/
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OM HELSE, SYKDOM OG FORSIKRING 

Retningslinjer i forbindelse med sykdom 

Ring/ meld fra til barnehagen ved sykdom! 

Det vil alltid være vanskelig å si hvor grensene for” frisk” og ”syk” går. 

Det er viktig å huske at et barn ofte reagerer annerledes i en barnehagesituasjon enn hjemme.  

Det vil alltid være flere mennesker og større aktivitet i en barnehage.  Et barn kan virke relativt 

opplagt i en rolig hjemme atmosfære, mens det kan reagere med gråt og matvegring eller 

være sosialt utilpass i barnehagen dersom det ikke er friskt. 

 

Etter folkehelseinstituttes anbefalinger og våre erfaringer har vi følgende regler: 

 

• Har et barn feber skal det holdes hjemme.  Når det gjelder temperatur, kan et aktivt barn 

ha over 37 grader uten at det dermed betyr at det er sykt.  Er temperaturen over 38 

grader er det unormalt. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes 

hjemme til de  har vært feberfri i et døgn. Barnet kan da gå tilbake til barnehagen når 

allmenntilstanden tilsier det. 

• Har et barn omgangssyke med diare`eller oppkast må det holdes hjemme. Diare`er 

definert som mer enn tre løse avføringer pr. døgn.  Man bør mistenke omgangssyke ved 

plutselig oppstått oppkast eller når avføringen er helt vannholdig og rennende.  Slim i 

avføringen skal man være oppmerksom på. Barnet skal da hentes og holdes hjemme til 

det har vært symptomfritt i to døgn (ingen oppkast eller diare`). Årsaken til dette er at 

man er smittsom også etter symptomfrihet, at dette smitter svært lett og at immuniteten 

etter gjennomgått infeksjon oftest er kortvarig eller kun delvis, slik at barn og voksne kan 

bli syke flere ganger av samme virus. 

• Øyekatarr er en ufarlig sykdom som går over av seg selv. Ved mild til moderat øyekatarr er 

det av smittevernhensyn ikke påkrevet at barnet er hjemme. Ved kraftig øyekatarr med 

rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Det 

anbefales da legekontakt for å få vurdert behov for behandling. Dersom behandling 

igangsettes kan barnet gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. 

•  Foreldre har plikt til å melde fra til barnehagen hvis barnet har en smittsom sykdom eller 

andre infeksjoner. 

 

• Om vi finner det nødvendig å sende et barn hjem, skal barnet være hjemme til det er helt 

friskt.  Barnet skal være så friskt at det kan følge vanlig rutine i barnehagen uten behov for 

særordninger.  

• Det er utarbeidet egne retningslinjer for medisinutdeling i barnehagene.  

• Barn som skal/ må beskyttes mot sol eller kulde, tar med egen krem.  Første lag smøres 

hjemme før de kommer til barnehagen.  Barnehagen kan smøre etter behov.  Kuldekrem 

må smøres om morgenen for å ha effekt. 
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Forsikringer 

Alle barn i barnehagen er kollektivt ulykkesforsikret hos KLP Skadeforsikring.  Forsikringen 

gjelder innenfor barnehagens område i barnehagens åpningstid, også på turer, utflukter o.l i 

barnehagens regi.  Den gjelder også på direkte vei til/ fra barnehagen. 

 

Når barn skader seg 

Selv om barnets sikkerhet er høyt prioritert, hender det at barn skader seg i barnehagen.  Små 

skader blir renset og plastret i barnehagen.  Er vi i tvil om skadens omfang, eller hvis skaden er 

stor, tar vi umiddelbart kontakt med lege/ tannlege.  I disse tilfellene kontakter vi også 

foreldrene slik at dere kan være sammen med barnet på legekontoret. 

 

Skademeldingsskjema 

Fylles ut av foreldrene ved større skader som eventuelt kan gi problemer senere, for eksempel 

tannskader.  Skjema fås hos styrer i barnehagen. 

 

 

Erklæring om helsetilstand 

§25 I Lov om barnehager sier at ”Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram 

erklæring om barnets helse”.  På avtalen mellom barnehagen og foreldre/ foresatte fylles det 

ut spesielle opplysninger vedrørende barnets helse m.m. 

 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Barnehagen samarbeider med hjelpeinstanser som PPT, barnevern, helsestasjon, 

fysioterapeut og tannhelsetjenesten.  I løpet av året har vi studenter og elever i praksis hos 

oss.  
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GENERELL INFORMASJON OG AKTUELLE TELEFONNUMMER, POST OG NETTADRESSER 

Barnehagens åpningstid er: 7.00 – 16.15 

Barnehagen har stengt i romjulen, julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. 

I løpet av dette barnehageåret skal det avvikles 6 fagdager. Barnehagen er stengt disse 
dagene. 

13.august, 14.august, 17.november, 4.januar, 21.juni. Den siste dagen er ikke avklart. 

 

Barnehagens adresse er: 

Lappraen barnehage, Gammelveien 20, 9360 Bardu 

Tlf:  

Styrer: Siv Charlotte Sollid  siv.charlotte.sollid@bardu.kommune.no      

 

Mye god informasjon til foreldre med barn i barnehage finner dere på http://www.fubhg.no/ 

Foreldregruppen i Lappraen barnehage har en egen lukket gruppe på facebook. Den heter 
Lappraen Barnehage – Bardu: Foresattegruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 Siv Ch. Sollid 

       styrer 

mailto:siv.charlotte.sollid@bardu.kommune.no
http://www.fubhg.no/

