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FORORD 
 
Lov om barnehager 
 
All virksomhet i barnehagen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens 
innhold: 

§ 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. 

Lokale førende dokument: 
Kommuneplan for Skaun kommune 
Sektorplan for barnehagene i Skaun 
Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun  
Plan for overgang barnehage-skole 
Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig 
alder/tiltaksmodell 
Handlingsplan for et mobbefritt oppvekstmiljø 
Veileder for arbeid med språk i barnehagen 

 
Virksomhetsplanen gir foreldre, eier og andre informasjon om hovedtrekkene i vårt arbeid, og er 
et ledende arbeidsdokument for personalet.  
Planen er godkjent av samarbeidsutvalget i Børsa barnehage, og er tilgjengelig på 
www.skaun.kommune.no/barnehager. 

 
 
Randi Paulsen  
Enhetsleder 

 
 
 
 
       
 
 

http://www.skaun.kommune.no/barnehager


Børsa barnehage, et godt sted å være for små og store 
 

 3 

KORT OM BØRSA BARNEHAGE 
 

Børsa barnehage er en kommunal barnehage med seks avdelinger i Børsa sentrum og to 
avdelinger på Lyngbakken. 
 
Avdelinger i Børsa sentrum 
Kattakleiva:  3-5 år  908 03 236  
Rundenget: 3-5 år  907 7 0891 
Hårråhaugen: 3-5 år  908 12 451  
Smørhatten      3-5 år              908 14 346  
Lauvstakken: 1-3 år  907 78 608 
Ulvdalen: 1-3 år  906 15 694  
  
Avdelinger på Lyngbakken  
Hølberget: 3-5 år              974 82 108  
Orrmyra: 1-3 år  975 88 634  
 

 
Alderssammensetningen på avdelingene kan variere fra år til år avhengig av søkermassen.  
Barnehagen er åpen mandag-fredag fra kl. 07.00-17.00. Barnehagen er stengt i mellomjula og i 
den stille uke før påske, samt to uker i juli.  
Se for øvrig  www.skaun.kommune.no/barnehager om betalingssatser, vedtekter og 
søknadsprosess og annet. 
Barnehagen har 42 medarbeidere med variert utdanning og yrkeserfaring knyttet til arbeid med 
barn, og tar inn lærling i Barn- og ungdomsarbeiderfaget. 
Vi tar også imot barnehagelærerstudenter fra Dronning Mauds Minne og elever i praksis fra 
videregående skoler, samt at vi har en dialog med attføringsbedrifter og NAV om å bistå med 
arbeidspraksis. Gjennom året kan elever fra Skaun ungdomsskole være innom barnehagen i 
forskjellige prosjekter knyttet til å få erfaring med arbeidslivet.  
Andre viktige samarbeidspartnere for barnehagen er Pedagogisk psykologisk tjeneste, (PPT) 
Hjelpeteam, Helsestasjonen, Barnevernstjenesten og Psykisk helse. 
Vi har et godt samarbeid med Skaun kommunes sykehjem Rossvollheimen, og besøker 
Aktivitetsavdelingen og Sansehagen der jevnlig.  Så sant ledig kapasitet står også Rossvollhallen 
på Børsa skole til vår disposisjon en time hver uke. 
 
 

FELLESSKAP, OMSORG, LEK OG LÆRING 
 
Fellesskap og omsorg 
 
Gjennom å delta i fellesskapet i barnehagen, får barn kunnskap om seg 
selv og den verden som omgir dem.  
Vi skal tilby et miljø som bygger opp under barns tro på seg selv og 
andre, og som legger grunnlag for nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet.  
Relasjonene mellom små og store i barnehagen skal preges av 
lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill.  
 
 

http://www.skaun.kommune.no/barnehager
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Avdelingene gjennomfører rutinemessig relasjonskartlegging minimum to ganger hvert 
barnehageår.  
Primærkontaktsystemet og barns medvirkning står også svært sentralt i arbeidet med å skape og 
opprettholde gode relasjoner. 
 
Primærkontaktsystemet 
 
Alle familier som takker ja til plass i Børsa barnehage, får en primærkontakt og en 
sekundærkontakt fra sin avdeling. Sekundærkontakten trer inn når primærkontakten ikke er til 
stede. Foreldrene oppfordres til å bruke primærkontakt for gjensidig kommunikasjon om barnet 
og oppholdet i barnehagen. Primærkontakten har et spesielt ansvar for å se og forstå barnet, 
støtte det i møtet med omverdenen, og skal iverksette tiltak etter fastlagte rutiner dersom hun har 
grunn til å tro at et barn ikke har det bra. Dette er en del av det daglige arbeidet, og skjer i nært 
samarbeid med de andre voksne på avdelinga og barnehagen som helhet. 
Det er utarbeidet et internt og forpliktende arbeidsdokument for primærkontakt. 
 
 
             Primærkontakten skal: 
             Gjennomføre oppstart for nye barn etter barnehagens rutiner  
             Ta imot/ta avskjed med barn og de som følger, når hun er til stede 
             Så langt praktisk mulig, ta ansvar for sine primærbarn i rutinesituasjoner 
             Ha positiv kontakt med sine primærbarn i løpet av dagen 
             Støtte primærbarn i leik og bygge opp under prososiale handlinger  
             Stimulere til god utvikling på alle områder 
             Etablere og holde ved like god kontakt med barnets hjem  
 
 
Barns medvirkning 
 
Rammeplan for barnehagen understreker betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og 
ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til et demokratisk samfunn, og til å gi barn 
innflytelse og medvirkning i egen hverdag. Sentrale kjennetegn på 
demokrati og medvirkning er likeverdighet, retten til å uttale seg, 
retten til å bli sett og hørt. 
I barnehagen kan ikke alle uttrykke seg gjennom et godt utviklet 
verbalspråk. Personalet i barnehagen må kunne tolke og 
vektlegge barns kroppsspråk, mimikk og væremåte i tillegg til 
barns verbale språk. Aktive og lydhøre voksne er avgjørende for 
at barn skal kunne medvirke og ha innflytelse ut fra alder og 
utviklingsnivå. For å styrke kompetansen i å snakke med barn, spesielt om det som oppleves 
vanskelig, har personalet i barnehagen i løpet av 2019/20 gått gjennom opplæringsprogrammet 
«Snakke», som er utarbeidet av RVTS (ressurssenter om vold og traumatisk stress)  
 
             
            I barnehagen skal vi: 
            La barna si sin mening uten å bli avbrutt                                                                                                                                                                
            Lære barna å lytte til andre uten å avbryte 
            Være «tett på» for å fange opp og følge barnas ytringer og interesser 
            Gi barna erfaring med meningsutvekslinger og utforskende samtaler 
            Sørge for at barn ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta 
            Være gode rollemodeller for konstruktiv kommunikasjon 
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Lek og læring 
 
Lek er en grunnleggende livs- og læringsform og en kilde til humor og 
glede. Å få delta i lek er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i 
barnehagen.  
Barn er forskjellige og barnehagen skal bidra til at alle barn, uansett 
funksjonsnivå, bosted, sosial/ kulturell og etnisk bakgrunn får en 
meningsfull oppvekst. 
 
 
 
             I barnehagen skal vi: 
             Tilby et variert fysisk miljø som inspirerer fantasi, utforskningslyst og skaperglede 
             Fremme et inkluderende miljø der alle får delta i og oppleve gleden gjennom lek 
             Gi leken tid og rom  
             Støtte barna i lek og samspill, slik at de kan etablere og beholde gode relasjoner 
             Legge merke til og rose prososial atferd 
             Iverksette tiltak ved tegn på uheldige samspillsmønstre, mistrivsel og mobbing  
        
 
Tidlig innsats  
 
Både nasjonal og internasjonal forskning viser at effekten av tiltak er større når riktig tiltak settes 
inn på tidlig tidspunkt. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT) og Hjelpeteam, som er et tverrfaglig team sammensatt av barnevernstjenesten, 
helsesykepleier, PPT og den enkelte barnehage.  
Børsa barnehage har 50 % stilling for spesialpedagog til arbeid med tidlig innsats. 
Høsten 2020 er det også i Skaun kommune etablert et team som har særlig fokus på hvordan vi i 
barnehagen kan hjelpe barn som av ulike årsaker har utfordringer med sosial 
kompetanse/samspill. Teamet består av spesialpedagogene tilknyttet barnehagene samt 
representant fra PPT. 
 
 
             I barnehagen skal vi: 
             Gjennom observasjon og kunnskap avdekke behov for tilrettelegging 
             Alltid drøfte bekymring for barn med foreldre, kolleger og nærmeste overordnede  
             Ha lav terskel for å sette inn enkle tiltak i barnehagen 
             Følge opp rutiner for overgangen mellom barnehage og skole 
 

Det enkelte barns primærkontakt har et særskilt ansvar for ovenstående 
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PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 

- Gjør barnehagens pedagogiske arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog,  
  diskusjon og innsikt 
- Sikrer at både barns og voksnes stemme høres 
- Er vårt viktigste verktøy for å realisere innholdet i rammeplan for barnehagen 

 
 

 
 
OBSERVERE            Hva ser, hører opplever vi? Hva er barna opptatt av? 
DOKUMENTERE    Skrive ned, ta bilder, dokumentere inntrykk og opplevelser 
DELE                           Dele dokumentasjonen med barn/kolleger 
REFLEKTERE             Tenke og snakke sammen, få fram ulike syn 
TOLKE             Hva betyr dette for oss? 
VELGE             Hvor går veien videre? 
 

 
Læring skjer når barnet er aktivt, når det får mulighet til å undersøke noe, 
utvide sin forståelse for, fordype seg i det som virker spennende og 
interessant. Læring er også sterkt knyttet til motivasjon og barnas 
interesser, synspunkter og initiativ skal derfor legges til grunn for 
planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. 
 
Gjennom «Ukeslutten» får barnas hjem informasjon om ulike aktiviteter. 
Pågående små og større prosjekt/temaarbeid vil også gjøres synlig på 
avdelingene via bilder, tekst mm. 
 
Rammeplan for barnehagen angir sju fagområder der barnehagen 
gjennom bruk av ulike hjelpemidler, materialer og metoder skal bidra til at barna utvikler 
kunnskaper og ferdigheter: 
 
 
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 
 

 
I løpet av en dag i barnehagen er vi innom de fleste fagområdene i varierende grad.  
Den tverrfaglige arbeidsmåten er et kjennetegn ved barnehagen, der uformelle situasjoner og det 
som skjer her og nå er like viktige som planlagt aktivitet.  
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OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE 
 
Overgangen mellom barnehage og skole er en prosess av mange som både barnet og barnets 
familie erfarer gjennom oppveksten. Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem, og 
begge er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, men med ulik egenart. Barna vil 
møte både likheter og ulikheter med barnehagen når de begynner på skolen. 
Skaun kommune har en retningsgivende plan for samarbeider mellom 
barnehage og skole det siste året for skolestart for å sikre en best 
mulig overgang. 
Vi bruker metoden «Skrivedans» for skolestarterne på alle avdelinger. 
Dette er en bevegelsesorientert metode, som har positiv effekt på 
flere områder gjennom å: 
 
-Styrke konsentrasjonsevnen 
-Øke kroppsbevisstheten 
-Styrke øye/håndkoordinasjonen 
-Styrke rom og retningssans 
-Styrke selvoppfattelsen 
-Legge grunnlag for en god og personlig håndskrift 
 
 
          I barnehagen skal vi: 
          Ha klubb en gang pr. uke for skolestarterne  
          Gjennom ulike aktiviteter forberede og motivere barna til skolestart  
          Øve på praktiske ferdigheter som bidrar til at barna kan ta vare på seg selv 
          Styrke det sosiale samholdet i skolestartergruppa. 
          Besøke skolen og SFO regelmessig, bli kjent i bygningene og på uteområdet 
          Ha ulike aktiviteter sammen med neste års fadderklasse  
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PRAKTISK INFORMASJON 
 
Oppstart i barnehagen 
Vi har egne oppstartrutiner for nye barn og for overgang til ny avdeling. Foreldre gjøres kjent 
med disse før oppstart/overgang. 
 
Mat i barnehagen 
Kostholdet i barnehagen bygger på råd og retningslinjer fra Helsedirektoratet. Alle måltider med 
drikke til serveres i barnehagen. Varmmat serveres ca. en gang pr. uke. Barnehagen har ikke tilsatt 
kokk. Husk å varsle om eventuell allergi/matintoleranse.  
                                                                                                                                                        
Bursdagsfeiring 
Når noen har bursdag henges flagget opp om morgenen utenfor barnets avdeling. Den som har 
bursdag bestemmer dagens lunsj. Barna kan velge mellom forskjellige typer mat, frukt og 
grønnsaker. I tillegg har hver avdeling sine skikker for feiring, som selvfølgelig drøftes med 
jubilanten på forhånd. Dersom noen har søsken på annen avdeling i barnehagen, inviteres disse 
til å bli med på bursdagsfeiring. 
 
Klær og utstyr 
Gode uteklær og sko/støvler tilpasset det skiftende trønderske været er viktig hver dag og til alle 
årstider. Barnet må også ha tilstrekkelig med skifteklær i barnehagen. 
Bleiebarn må ha med bleier. Småbarnsavdelingene har egne lister med forslag til utstyr det er greit 
å ha i barnehagen for de minste. Primærkontakt vil snakke med foreldre og foresatte om dette. 
Klær og utstyr må være godt merket.  
 
Beredskapslister. 
Dersom det oppstår en situasjon der barnet må hentes, må barnehagen til enhver tid ha korrekt 
kontaktinfo til barnas foreldre, og til de som skal kontaktes hvis vi ikke får tak i foreldrene. Husk 
alltid å gi beskjed om nye kontaktpersoner /telefonnummer.  
 
Barnehagen abonnerer på «Kriseportalen» som en støtte i forebygging og håndtering av 
vanskelige situasjoner/uønskede hendelser/kriser. 
 
Planleggingsdager. 
Barnehagens personale har fem felles planleggingsdager pr. år. Barnehagen er da stengt. 
Planleggingsdagene brukes til kurs, planleggings og vurderingsarbeid.  
 
Kjøp av dag 
De som ikke har fulltidsplass i barnehagen kan kjøpe dager på sin avdeling ved ledig kapasitet. 
Dette koster kr. 310,- pr. dag. Ta kontakt med deres avdeling ved behov, det er 
avdelingspersonalet som avgjør kjøp av dag. 
 
Foreldrekontakt 
I tillegg til oppstartsamtalen, og daglig kontakt ved ankomst og henting, kalles det inn til samtale 
med barnas foreldre en gang pr. år. 
Foreldre/ barnehagen kan utover dette be om samtale ved behov. Foreldre oppfordres til å ta det 
opp med primærkontakt/ped. leder eller enhetsleder dersom det er noe man ikke er fornøyd 
med, stiller spørsmål til, jo før jo heller. 
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Barnehagen har ett foreldremøte om høsten og ett om våren. De siste årene har vårens 
foreldremøte vært et felles temamøte for barnehageforeldre og personale i alle barnehagene i 
Skaun. Vi bruker plattformen schoollink til kommunikasjon mellom hjem og barnehage. Denne 
kan lastes ned som app på telefonen. 
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