
VIGGJA OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2020/2021



FORORD

I april 2017  vedtok Kunnskapsdepartementet en ny Rammeplan, som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, 
innhold og oppgaver.
Sammen med Lov om barnehager, gir denne klare føringer for innholdet i barnehagen. Rammeplanen kan leses i sin helhet på 
Udir.no. 

Årsplanen for barnehagen er utarbeidet på grunnlag av Rammeplanen og andre styringsdokumenter spesielt for Skaun kommune.
Henvisning til disse senere ut i årsplanen.

Vi i Viggja barnehage vil tilrettelegge for gode dager, med lek og verdifulle opplevelser, erfaringer og læring for barna som går hos
oss. 
Årsplanen blir sendt ut på schoollink til alle foresatte. Den skal godkjennes av Samarbeidsutvalget ved barnehagen. 
I tillegg til årsplanen har vi informative ukebrev som sier mer om innholdet og aktiviteten.
Det blir ikke laget aktivitetsplaner for hele året, da det er barnas interesser og undring som til enhver tid er utgangspunktet hva vi 
velger å ha fokus på.

Viggja 19.10.20

Berit Syrstad, styrer 



Gruppesammensetning

Barnegruppa 2020/2021
I år har vi totalt 19 barn fordelt på 24 plasser (barn under 3 år teller 2 plasser): 

Viggja barnehage har ei barnegruppe med stor aldersspredning. I år har vi barn fra 1 til 5-6 år. Dette gir oss utfordringer i 
forhold til de ulike behov barna har. 
Ei slik søskengruppe gjør det nødvendig å dele gruppa i både leik og andre aktiviteter for at barna skal få ro og mulighet til å
utfolde seg på sitt nivå. 

Vi gjennomfører leke- og aktivitetsgrupper, gymsalgrupper og turdager med gruppa delt i 4 for å kunne
imøtekomme barna på deres ståsted. Men vi ser også at det er verdifullt å gjøre ting sammen – både små og store. Små barn
lærer mye av større barn og de største barna utviser mye omsorg og hjelpsomhet sammen med de yngste. På denne måten
ivaretar vi verdier som empati og respekt, samtidig som det skjer mye læring og mestring i samspillet mellom små og store barn. 
Mer informasjon om dette i månedsbrev.



Verdigrunnlag

Med utgangspunkt i ny Rammeplan, skal Viggja barnehage formidle grunnleggende verdier som: 

LIKEVERD  EMPATI HØFLIGHET RESPEKT HUMOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING    

Vi skal støtte og ta hensyn til enkeltbarnets behov, samtidig som hensynet til fellesskapet og gruppa skal ivaretas. 
Personalet skal ha respekt for barnas opplevelsesverden, ved å være aktivt tilstede i deres lek og aktivitet. Barna skal bli sett 
og hørt – uavhengig av alder og evne til kommunikasjon.
Vi skal fremme nysgjerrighet og undring, ved å aktivt stille spørsmål,  svare på spørsmål, lytte og være åpne for deres innspill
tanker og spørsmål.
Det skal være en gjennomgående kultur i barnehagen, som motvirker all form for diskriminering. Alle voksne har et ansvar for å 
fremme likeverd og respekt for andre, ved å være gode forbilder.

Bærekraftig utvikling vil for oss si at vi skal formidle gode holdninger til å ta vare på naturen og benytte oss av det naturen byr på.
Vi skal snakke om viktigheten av å ta vare på leker og utstyr, samt være med å motvirke materialistisk og forbrukerstyrt tankegang. 
Høsten – 19 ble vi sertifisert med Grønt Flagg. Mer om dette lenger ut i planen.

Det skal være rom for fleksibilitet og spontanitet, og glede og humor skal prege dagene hos oss! 

God omsorg er å bekrefte barnas følelser, trøste når de er lei seg, nærhet, tid til å sitte på fanget, tid for ro og hvile, god og 
fortrolig prat, forklare og veilede i vanskelige situasjoner og konflikter. Det er også å sette grenser og stille krav for læring og 
utvikling. Og vi må huske at alle barn – også de som ikke søker oss så mye, har behov for omsorg og nærhet.

”DET SKA VÅRRÅ GODT Å VÅRRÅ LIT’N I VIGGJA BARNEHAGE” 



Tilvenning i barnehagen

• Barnehagen sender ut et informasjonsskriv til nye barn og foreldre før sommeren
• I det skrivet beskrives rutiner, med mål og innhold for tilvenningsperioden
• Hovedfokus er å tilrettelegge for trygghet, tillit og relasjonsbygging – i nært samarbeid med foreldrene
• Det er også presisert at alle barn har individuelle behov, og at det derfor er viktig å tilpasse oppstarten i barnehagen til dette.
• Hver familie får sin primærkontakt, som har hovedansvaret i starten av året. Men alle voksne er involvert etter hvert, da vi har erfart at 

primærkontakt er viktigst i starten her som vi har en liten barnehage og alle kjenner alle veldig godt
• Vi bruker langt tid utover høsten på oppstart,

barnegruppa bestemmer når vi skal starte opp med
turer og andre aktiviteter – det må vi se an for hvert år

• Mye erfaringsutveksling mellom hjem og barnehage,
for at det skal være trygt for alle å begynne i barnehagen

• Nære, tilstedeværende voksne er viktig!

Trygghetssirkelen



Fokusområder

Språk/tidlig innsats

Skaun kommune tenker tidlig innsats, og driver aktiv satsing på barns språkutvikling. Vi ser på viktigheten av å drive 
språkstimulering gjennom hele dagen, det vil si at det er hverdagsdialogen og hverdagssituasjonene i barnehagen som gir mest 
språklig trening. Dette er i samsvar med Rammeplanen, som sier at det skal være en helhetlig språkutvikling.
Ved at personalet har kompetanse på barns språkutvikling, og er bevisst på å kommunisere godt verbalt med barna, vil det øke 
barnas språklige bevissthet.
I alle situasjoner gjennom dagen skal de voksne være gode rollemodeller når det gjelder talespråk og verbal uttrykksmåte. Vi skal 
legge vekt på benevning (sette ord på), snakke tydelig (uttale), gode samtaler med barna, lese bøker, synge sanger, og i alle
situasjoner (måltid, påkledning, lek, turer,  stellesituasjon, tilrettelagt aktivitet) stimulere og bruke talespråket aktivt sammen med 
barna.
Lek med bokstaver, lekeskriving og stimulering av skrive- og leselyst skal også understøttes av de voksne i barnehagen.

I tillegg til dette, har vi:
• språkgrupper for de som har behov for litt ekstra  fokus på enkelte momenter i språkutviklinga (uttale, setningsoppbygging, 

ordforråd)
• En-til-en-trening hvis noen barn har behov for individuell oppfølging på språkutviklingen.

Det er også viktig at foreldrene har bevissthet rundt barns språkutvikling. Vær gode forbilder og grip muligheten dere har til den 
gode samtalen med barna deres.



Lek/vennskap/sosial kompetanse

Rammeplanen sier at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, og fremme danning. 
Danning skjer i samspill med omgivelsene, og leken er viktig for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. 
Barnas sosiale kompetanse utvikles i lek med andre barn, og de voksne i barnehagen skal legge til rette for allsidighet og variasjon.

De voksne :
o har ansvar for at barn kommer inn i leken, da alle skal ha noen å leke med. Hjelp dem i gang, gi dem roller, kom med ideer
o skal også sørge for å ivareta individuelle behov, og kanskje må vi skjerme lek for å øve på sosial kompetanse – eller bryte opp 

uheldige samspillsmønstre. 
o forebygge og stoppe mobbing og krenkelser 
o skal observere og gi barna veiledning i leken når de trenger det
o tilby et lekemiljø/læringsmiljø som  gir opplevelser, stimulerer til fantasi og inspirasjon til lek. Her menes både fysisk 

miljø/rom/gode møteplasser og valg av materialer.

Dette er lek:

Sosial trening, vennskap
Selvstendighet                                                    Ta hensyn til andre, vise omsorg og empati

Utforsking, nysgjerrighet og undring , få kunnskap                                                         Hjelpe hverandre
Språktrening, motorisk trening           Gi og ta /vente på tur

Løse konflikter, finne løsninger sammen                                                    Humor og glede
Bearbeide inntrykk og opplevelser (også vonde)                                      Stimulere fantasi, kreativitet og utfoldelse

Bygge selvtillit
Øve konsentrasjon

Oppleve motgang og små tap

LEK



Forslag til endringer i Barnehageloven – Regler om barnehagemiljø

Fra 1.1.21 trer det i kraft nye regler i Barnehageloven, som skal sikre alle barnehagebarn et trygt og godt lekemiljø.

Loven forplikter:
 Barnehagen skal jobbe forebyggende for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø
 Nulltoleranse mot mobbing, utestengelse, trakassering, diskriminering og andre krenkelser
 Plikt for personalet til å gripe inn for å hindre  ovenstående
 Aktivitetsplikt (følge med, varsle, undersøke, sette inn tiltak)

Så gøy vi har det!



Barns medvirkning

Rammeplanen har eget kapittel om barns medvirkning.
Barn har rett til medvirkning. Det vil si at de har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Hos oss vil det i praksis si:

o Det skal være balanse mellom frie og voksenstyrte aktiviteter. Barnas interesser, ideer, ønsker og undring, skal være utgangspunkt 
for planlegging eller spontan aktivitet gjennom året.

o La barna ta egne valg der de har forutsetning for det i forhold til alder og modenhet
o Vi skal undre oss og reflektere med barna
o Vi skal ta oss tid til å høre på det barna sier, og la dem snakke ferdig.
o Barna skal oppleve at vi tar dem på alvor. Vi må derfor være observante på kroppsspråk og andre uttrykksmåter, - spesielt hos 

barn som ikke har så godt utviklet talespråk.
o Barna har rett til å si sine meninger uten å bli avfeid eller overhørt

Samtidig er det også viktig å være tydelige voksne som tar ansvar, setter grenser og stiller krav til barna ut ifra deres alder og 
modenhet. Det er viktig å gjøre barna robuste nok til å møte samfunnets forventninger, regler og normer. Personalet skal sette 
grenser med kjærlighet, barna blir trygge av tydelige voksne.
I tillegg skal vi voksne være positive rollemodeller for barna i alt vi gjør. Husk at: «barna gjør ikke alltid som du sier, men som du 
gjør».

Løvfall Samarbeid



Rammeplanen har satt opp 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med. Disse er omfattende, men gir absolutt rom for 
tilpasninger og valg av aktiviteter og innhold som er egnet for den gruppa vi har til enhver tid. 
Vi presiserer at fagområdene dekkes i alle aktiviteter og hverdagssituasjoner gjennom dagen. Det legges ikke opp til egne tema
eller aktiviteter med tanke på fagområdene, da vi mener at hverdagspedagogikken er det viktigste. 
Fagområdene vil gi barna kunnskap og lærdom på mange felt. 
I ukeslutt-brevene blir det vist til ulike fagområder i Rammeplanen.

Her er de 7 fagområdene:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

Deilig med litt gitarspill

Fagområdene



Pedagogisk dokumentasjon  - progresjon
Pedagogisk dokumentasjon vil si å dokumentere praksis (via f.eks. et bilde ), reflektere rundt bildet for å se kritisk på pedagogikken 
vår, for så å eventuelt endre praksis  → Det skal sette praksisen vår i bevegelse → utvikling.
Barnets stemme og personalets mulighet til kritisk refleksjon sikres.
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte for personalet, men vi skal også bruke metoden sammen med barna. Slik får barna være med å 
medvirke.
Rammeplanen sier: «barna skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold..

Progresjon: den høyeste formen for læring skjer sammen med andre. Utgangspunkt i interesser og opplevelser. Men voksne må 
tilrettelegge og gi inspirasjon og impulser. Vi kan gi ideer og åpne opp nysgjerrighet for et tema eller et prosjekt. Input gir output!
Det fysiske  miljøet - en stasjon, et rom, en møteplass, små kroker og miljø inne på avdelinga har også mye å si. Dette kan gi 
potensiale for progresjon og læring.
Vi må hele tiden vurdere om det materialet vi tilbyr, er tilstrekkelig. Kanskje må det byttes ut, tilføres noe nytt. Bevisst 
materialvalg, tenke videreføring. 
Bruk av digitale verktøy er også med på å gjøre det pedagogiske arbeidet og dokumentasjonen spennende, - og det gjør hjelper oss i å arbeide videre 
med barnas undring og fasinasjon. Ofte må vi f.eks. ha hjelp fra nettet når barna forsker og ønsker å finne ut av noe.
Turgrupper- og gymsalgrupper, tema- og lekegrupper etter alder, gjør det også lettere for barna å oppleve mestring, samtidig som de 
har noe å strekke seg etter.

Progresjon skal skje gjennom hverdagspedagogikken – læring gjennom hele dagen. I all lek og aktivitet, rutinesituasjoner og 
tilrettelagt aktivitet. Det krever at personalet må være bevisst til enhver tid. Vi skal utnytte alle situasjoner og sørge for at all aktivitet er 
pedagogisk aktivitet
- Tenk så mye språklæring det er i lek inne og ute, på turer, i spill, sanger, bøker, påkledning, måltid, skolestarterklubb…
- Tenk så mye sosial læring det er i lek og samspill, og i situasjoner der voksne styrer…
- Tenk så mye selvstendighetstrening det er i lek, påkledning, måltid, dorutiner…
- Tenk så mye livsmestring det er i konflikter og utfordringer, mestringsopplevelser, bli kjent med egne følelser og grenser…
- Tenk så mye omsorg det er i å virkelig lytte til, og forstå og anerkjenne barna, i hjelp, støtte og trøst, samt i stellesituasjon og legging… 
- Tenk så mye trygghet det er i gode relasjoner med voksne og andre barn, kjente rutiner og dagsrytme, et inkluderende fellesskap der alle føler 

seg sett og hørt og tatt på alvor, i godt og tett foreldresamarbeid…



Overgang barnehage - skole
Skaun kommune ønsker å sikre en god overgang mellom barnehage og skole for kommunens barn.

Det er nedfelt i Rammeplan for barnehager at det skal legges til rette for denne overgangen. Det er derfor utarbeidet en plan som er 
retningsgivende for hvordan dette arbeidet skal skje i vår kommune.
Kan leses på: http://www.skaun.kommune.no/planer.431188.no.html

I denne planen står det beskrevet gjennom hele året hva som skal skje for å sikre at overgangen fra barnehage til skole skal blir så god som 
mulig for skolestarterne.

Viggja barnehage har følgende aktiviteter og innhold for skolestarterne (det meste er hentet fra planen ovenfor): 
• Skolestarterklubb. Dette har vi en gang i uka gjennom hele barnehageåret. Ansvar: ped.leder
• Besøk fra elever på 1. trinn.
• Fadderklassen har jevnlig lesestund med skolestarterne. Starter i november
• Besøk på SFO eller noen av SFO-barna besøker oss.
• Skolestarterne får hver sin fadder, - vanligvis fra 6. trinnet. Det arrangeres faddertreff i barnehagen om våren. 
• Tur sammen med fadderne før sommerferien. 
• Det gjennomføres overføringssamtale mellom barnehagen og den læreren som skal ha 1. trinn. I denne samtalen overføres 

opplysninger om barna kun etter samtykke fra foreldrene. Dette skriftliggjøres i forkant. 
• Hvis behov, overføring av TRAS-skjema (kartleggingsverktøy for språk) og Alle med-skjema (kartlegging av sosial utvikling) til skolen
• Egne turer for førskolegruppa.

Dessuten er det mye trygghet i overgangen bhg-skole på et oppvekstsenter, der barna jevnlig er sammen med voksne som jobber både i 
barnehagen og på SFO/skolen.

http://www.skaun.kommune.no/planer.431188.no.html


FAU/SU
FAU
Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldre/foresatte. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.
FAU består av 2 foreldrerepresentanter, som blir valgt for ett år av gangen. Disse to sitter i SU, og de bistår personalet med forskjellige 
arrangement i løpet av året.

SU
Samarbeidsutvalget er et organ som består av 2 foreldrerepresentanter, 1 politisk representant og 2 ansatterepresentanter og styrer.
Dette organet skal være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen i forhold til driften av barnehagen, og de blir valgt for ett år av 
gangen.
SU skal godkjenne barnehagens årsplan.

Representanter til FAU/SU hos oss for barnehageåret 2020/2021 er: Karianne Arentz Hagen (mor til Amalie) og Loredana Constantinescu (mor 
til Markus)
Ansatterepresentanter i år er: Eva Maria Wilmann og May Kristin Finanger. I tillegg sitter styrer i SU.

ølk

Barn hjelper barn



FØRENDE OG VEILEDENDE DOKUMENTER

Handlingsplan mot mobbing:
I Skaun kommune har vi laget en handlingsplan for et mobbefritt oppvekst- og læringsmiljø. Den planen beskriver hvordan 
barnehagene skal jobbe forebyggende mot mobbing, hvordan det kan oppdages/avdekkes, og hvordan vi skal håndtere det (tiltak, 
oppfølging). Planen peker på viktigheten av tett og godt samarbeid med foreldrene, og den beskriver i detalj hvordan 
barnehagen skal jobbe med bl.a. vennskap og sosial kompetanse som forebygging mot mobbing. 
Kan leses på: http://www.skaun.kommune.no/planer.431188.no.html

Kostholdsplan:
Helsedirektoratet har laget retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 
I den forbindelse har vår barnehage laget en kostholdsplan der vi sier litt om hva vi vektlegger i forhold til dette i barnehagen vår. 
Kan leses på: http://www.skaun.kommune.no/viggja-barnehage.158972.no.html

Sektorplan for barnehagene i Skaun Kommune:
Nå er sektorplan for forrige periode gått ut, og en ny plan er under utarbeidelse. Den nye planen skal være felles for både 
barnehage og skole.

http://www.skaun.kommune.no/planer.431188.no.html
http://www.skaun.kommune.no/viggja-barnehage.158972.no.html


Førende og veiledende dokumenter forts.

Veileder for arbeid med språk i barnehagen:
Dette er et kommunalt dokument som er ment å støtte barnehagenes ansatte i språkstimulering av alle barn, samt sette inn tiltak 
for barn med  behov for ekstra støtte. Her finnes konkrete forslag til aktiviteter som stimulerer språk i hverdagen og i styrte 
situasjoner. Det inneholder i tillegg en oversikt over vanlige språkvansker i barnehagealder samt forslag til øvelser og støttende  
aktiviteter for å hjelpe språkutviklingen på rett vei tidlig.

Veileder spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - Tiltaksmodellen for barnehagene i Skaun kommune:
Denne modellen beskriver hvordan tidlig innsats  iverksettes i Skaun kommune, og beskriver alle fasene i arbeidet mot  et 
eventuelt spesialpedagogisk vedtak. På denne måten vet alle ansatte i barnehager i kommunen hvordan vi skal gå frem ved 
bekymring for et barns utvikling. Dette for å sikre at barn som trenger ekstra støtte skal få det så tidlig som mulig og at prosessen 
frem mot vedtak foregår gjennom riktige instanser og med foreldres samtykke ved henvisning. 

Trafikksikkerhetsplan
Alle skoler og barnehager har utarbeidet denne planen, og den omfatter trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid både i
barnehagen og hjemme.
Kan leses på: http://www.skaun.kommune.no/viggja-barnehage.158972.no.html

http://www.skaun.kommune.no/viggja-barnehage.158972.no.html


Korona og smittevern

Skaun kommune er pr. oktober 2020 på gult nivå, det vil si at vi har normal drift i barnehagen. Men vi har ekstra fokus på hygiene 
og renhold, og forholder oss til gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

Foresatte leverer og henter barna på trappa/i ytterdøra, om ikke andre avtaler er gjort.
Det lav terskel for å holde barna hjemme ved forkjølelse og luftveissymptomer. Barnehagen har sendt ut informasjon som 
foresatte forholder seg til ved barns sykdom.
Barnehagen lager og serverer alle måltid, men barna smører ikke selv.
Barna vasker hendene før de går inn i barnehagen om morgenen.
Generelle regler om å holde avstand forsøkes å gjennomføres.
Barnehagen har bare 1 avdeling, og det vil si at vi på gult nivå ikke deler gruppa inn i kohorter utover den vanlige gruppedelingen 
vi har.

Hvis det skulle oppstå en prekær bemanningssituasjon på grunn av at ansatte er syke eller må  holde seg hjemme med 
symptomer, blir foreldrene varslet og informert om nødvendige tiltak.
Det kan også skje at vi ikke har mulighet til å opprettholde og gjennomføre planlagte aktiviteter på grunn av lav bemanning.
Dette ble det orientert om på foreldremøtet i barnehagen 01.10.20.

Arrangementer/tradisjoner som innbefatter mye besøk i barnehagen, blir foreløpig ikke gjennomført. Eventuelt legger vi opp til at 
slike arrangement gjennomføres på alternativt vis i henhold til smittevernregler.
Det føres oppmøteprotokoll på alle møter der vi har eksterne møtedeltakere, samt foreldresamtaler-/møter.



DIVERSE INFORMASJON
Åpningstider:
Barnehagen holder åpent kl. 07:00 – kl. 17:00.

Kontakt: 
Fasttelefon 72 86 79 00
Mobil: 906 01 492
E-post styrer berit.syrstad@skaun.kommune.no

Planleggingsdager:
Kommunens barnehager har 5 planleggingsdager i barnehageåret. For kommende år er datoene som følger:
3. og 4.9.20
23.11.20
19.2.21
14.5.21
Disse dagene holder barnehagen stengt. 

Formelt foreldresamarbeid:
Foreldresamtaler – gjennomføres èn gang i løpet av året (feb/mars). Nye familier får tilbud også på høsten.
SU-møter 1-2 ganger i året, eller etter behov. Det skal være lav terskel for å be om en prat når det er behov for det.
Foreldremøte på høsten.
Pedagogisk leder sender ut informative ukebrev/ukeslutt på schoollink. Der er det synliggjøres det tydelig hvordan vi jobber med 
aktiviteter og innhold opp mot Rammeplanen for barnehager.

Uformelt foreldresamarbeid:
Dialog  i hverdagen (henting og bringing), via schoollink, foreldrekaffe, sommerfest og andre arrangementer på
barnehagen. 

mailto:berit.syrstad@skaun.kommune.no


TRADISJONER

• Fødselsdager: Bursdagsbarnet blir gjort stas på med krone, bursdagsstol (trone), bursdagssang og ”raketter”. 
Hun/han bestemmer hva vi skal spise til lunsj den dagen. 

• Høstfest (FORUT): Hver høst , har vi høstfest til inntekt for et land som vi har som tema i forkant. 
Vi bruker materiell fra Forut’s barnehageaksjon. Dere kan lese om Forut her: 

http://www.forut.no/kampanjer/barn/
• Lucia-fest: Vi feirer Lucia-dagen. Dette er førjulsfesten vår, og vi baker lussekatter og pepperkaker i forkant. 

Foreldrene inviteres, vi går Lucia-tog, smaker på baksten og underholder litt. 
• Låvebesøk: Vi tar med nissegrøt og besøker nissen på låven i nabolaget.
• Vinterkulturuka: Ett eller annet arrangement i forbindelse med Skaun kommunes Vinterkulturuke i jan/feb.
• Sommerfest: Sommeravslutning for barn, foreldre, søsken og personale. Underholdning av barna, 

salg av mat og drikke, utlodning. FAU og personalet samarbeider om arrangementet
• Gymsal: Vi har fast tid i gymsalen på skolen på mandager. Da går vi dit med halve gruppa annenhver gang

GRØNT FLAGG

Viggja oppvekstsenter er sertifisert med Grønt Flagg.
Barnehagen og skolen jobber for bærekraftig utvikling, med kildesortering, søppelrydding og bevissthet rundt natur og miljø.
Vi har laget en miljøhandlingsplan og miljøregler for oppvekstsenteret, som sier noe om hva vi skal ha fokus på i dette arbeidet.
Vi har et miljøråd bestående av representanter fra barnegruppa i barnehagen, skoleelevene, samt ansatterepresentanter.
Miljørådet har møte noen ganger i året, der aktuelle saker og spørsmål blir drøftet.

http://www.forut.no/kampanjer/barn/


Samarbeidspartnere

For å kunne gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn og foreldre, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og 
instanser i kommunen. Tverrfaglighet gjør at familiene får god hjelp og oppfølging når det er ønskelig og nødvendig. 
Våre samarbeidspartnere er blant annet: 

Skole Psykisk helse/Familiesenteret
Helsestasjonen BUP
PP-tjenesten Voksenopplæringa
Barneverntjenesten Stat.ped.
Flyktningetjenesten Trondsletten

Mange av disse instansene fungerer som rådgivere for oss og/eller direkte til familier som trenger det. For oss er det en faglig
støtte, og vi får inn spesialkompetanse. 
Ved å gjøre en tidlig innsats i forhold til barn og familier som trenger det  vil vi kunne bidra til å redusere behov for ekstra støtte 
senere (Kvalitet i barnehagene i Skaun – lek og læring hand i hand, Sektorplan for barnehagene, 2015-2018, s.19).
Vi skal alltid ha samtykke fra foreldre hvis vi ønsker å drøfte enkeltbarn med noen av disse instansene. Henvisning av enkeltbarn 
som følge av kartlegging og behov for særskilt oppfølging, skjer på egne skjema, og alltid med foresattes underskrift. 
Foresatte kan også selv kontakte noen av disse tjenestene for hjelp og støtte.
Minner om Familiesenteret, som er et lavterskeltilbud til familier som ønsker litt råd og veiledning hvis foreldre kjenner på noen 
utfordringer, enten det gjelder barna eller seg selv. Informasjon finnes på hjemmesida til Skaun kommune. 

Ansatte i barnehagen på Viggja 2020/2021

Berit Syrstad, styrer  (og SFO-leder) Frank Audun Rønneberg, spes.ped.assistent
Hilde Kristin Rønneberg, pedagogisk leder  Nadia Sarkouh, morsmålsassistent
May Kristin Finanger, barnehagelærer (Toril Langmo Skjetne, vikar)
Eva Maria Wilmann, fagarbeider (Linn Sjømo Garberg, vikar)
Kamilla Leraand, fagarbeider
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