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Telefon nr til avdeling Hårråkåsen er: 404 12 274 

Telefon nr til avdeling Kjerkbakken er: 918 90 509 

Telefon nr til kontoret er: 480 57 247 

 

Vi kan også kontaktes på SchoolLink. Dette er det 

kommunikasjonsmiddelet vi på avdeling først og fremst benytter for å 

gi beskjeder til dere foresatte, og hvor dere kan legge inn informasjon 

om hvem som kan hente barnet og gi beskjed ved sykdom eller annet 

fravær. SchoolLink kan også benyttes til å gi beskjeder om det skulle 

være noe annet man enten glemmer i hente- bringesituasjoner eller 

som dere ønsker å kommunisere skriftlig. 
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1. Om oss, avdeling Hårråkåsen 

Barnehageåret 2022/2023 

“Vi er alle ulike, barn som voksne. Vi skal derfor legge til rette for at hvert enkelt barn har en 

hverdag full av meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende 

omgivelser.” Vi vil tilby alle barn ett rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, 

uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial og kulturell bakgrunn. For å få til dette er 

trygghet og omsorg viktig. Dette vil prege alle situasjoner i hverdagslivet vårt og komme til 

uttrykk når barn leker og lærer i stell, måltider og påkledning. 

Vi har som visjon å skape en barnehage der «LEK OG HUMOR SKAPER VENNSKAP». 

Dette ønsker vi å oppnå gjennom barnas hverdag i barnehagen, gjennom rutiner og ulike 

aktiviteter vi gjennomfører.  

 

På Hårråkåsen har vi 19 barn i alderen 1-4 år. Deler av dagen vil vi være delt, der 1- og 

2åringene er sammen og 3- og 4åringene er sammen. Av og til vil også døren stå åpen 

mellom vår avdeling, og den andre avdelingen Kjerkbakken. 

 

Det er 6 jenter og 13 gutter på avdelinga. 

5 barn er født i 2018     5 gutter  

8 barn er født i 2019     4 gutter og 4 jenter 

4 barn er født i 2020     3 gutter og 1 jente 

2 barn er født i 2021     1 gutt og 1 jente 

 

Vi som jobber på Hårråkåsen er: 

Pedagogisk leder Åshild Jektvik 100% stilling 

Barnehagelærer Ragnhild Våge 80% stilling 

Barnehagelærer Tonje Engan 100% stilling 

Barne- og ungdomsarbeider Eva Handberg 100% stilling 

Barne- og ungdomsarbeider Eli Merethe Nordang 100% stilling (styrkning 50%) 

Barne- og ungdomsarbeider Eline Jule 100% stilling (styrkning 50%) 

Arbeidspraktikant Karin Rygh 
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2. Oppstart i barnehagen 

 

For mange kan oppstart i barnehage være en ukjent og skummel opplevelse, både for 

foreldre og barn. Vi bruker derfor god tid på å bli kjent med nye barn og foreldre på 

avdelinga. Noen har aldri gått i barnehage før og har for det meste bare vært hjemme med 

mamma og pappa, mens noen har kanskje byttet barnehage. Vi fokuserer ekstra på trygghet 

og omsorg de første to månedene. Også barn som har gått i barnehagen vår fra før, trenger 

tid til å bli kjent med de nye barna og nye relasjoner skal bygges. Det tar tid.  

Barnet blir møtt av en voksen på avdelingen, som i den første tiden har et spesielt ansvar for 

at barnet opplever trygghet, og som har ekstra ansvar for å følge opp barn og foreldre i 

oppstart. De får besøke barnehagen før sommeren for å bli litt kjent. Oppstart er som regel 3 

dager, men individuelle behov vil bli ivaretatt. En trygg og god start er det aller viktigste når 

et barn skal begynne i barnehage for første gang. Men også hvis barnet skifter fra en 

barnehage til en annen. Barnets beste og det enkelte individets behov, er det høyeste fokus.  

 

3. Småbarnsgruppe og storbarnsgruppe. 
 
1- og 2-åringene har et eget rom på avdelingen, hvor de spiser de fleste måltider sammen, 

og hvor det er tilrettelagt for alderstilpasset lek og aktivitet.  

  

Toddlerne består dette året av 6 barn. Delt gruppe for de minste gjør at man kan være nær 

hvert enkelt barn, og støtte dem i deres utforskning og utvikling. Ved at vi voksne kan være 

tett på de minste, gir det muligheter for å fange opp barnets signaler, som i denne alderen 

gjerne er kroppsspråk, mimikk og bevegelser. Ved at de bruker den voksne som en 

ladestasjon, vil dette bidra til at de etter hvert utvider sin utforskningshorisont, noe som gir 

gode vilkår for læring og utvikling.  
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Ved å skape en trygg og nær atmosfære blant de minste, vil det også bli naturlig for barna å 

gjøre seg kjent med hverandre og hverandres uttrykksmåter og ulikheter.  Ved nærhet, 

trygghet og omsorg kan vi på best mulig måte legge til rette for en god utvikling, både 

sosialt, emosjonelt, kroppslig og verbalt. Samtidig vil barna også få best mulig utgangspunkt 

for å bli trygge på seg selv og sine omgivelser.  

 

De minste bruker også mye tid på språklig og sosial utvikling. Det å lære seg å dele på leker 

og ta hensyn til hverandre er et utgangspunkt som driver både ute- og innelek. De minste 

setter også stor pris på samlingsstunden før mat, der de voksne byr på sanger, rim, regler og 

korte eventyr. De har også mye fokus på tegn til tale, hvor de bruker ulike sanger med tegn 

og bevegelser.  

 

3- og 4-åringene har naturlig en større plass å boltre seg på, inne på avdelingen. Denne 

aldersgruppa er kroppslige, med større behov for bevegelse, samtidig som språket hos 

denne aldersgruppen trenger andre utfordringer for å utvikle seg enn hos de minste.  

3-åringen er i en løsrivningsfase hvor de ønsker å klare mye selv, og har egne meninger om 

det meste. 4-åringen er leken og fantasifull. De undrer seg mye og leter etter 

sammenhenger. Gjennom hverdagens ulike aktiviteter og gjøremål er det gode muligheter 

for læringssituasjoner og mestringsopplevelser gjennom selvstendighet ved å kle på seg selv, 

smøre egen brødskive, rydding og ulik lek. På turer finner vi glede i å undre oss og lære om 

naturen.  

 

Med delte grupper, kan man bedre legge til rette for bevegelsesglede og motorisk utvikling 

med høyere tempo og ulike utfordringer. Smålego og perling er eksempel på aldersadekvate 

og gode aktiviteter for 3- og 4åringen, dette stimulerer både finmotorikk og konsentrasjon, 

og er noe vi i større grad har mulighet til å tilby ved delte grupper. Samlingsstund er også en 

aktivitet vi ser fordeler med aldersdelte grupper, da de minste gjerne liker gjerne å synge de 

samme sangene, og høre rim og regler om og om igjen. Samtidig setter også de større barna 

pris på å høre det de er godt kjent med, men de viser også entusiasme ved lengre 
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fortellinger, eventyr, leker osv. Det å kunne lære en ny sang eller lek, stimulerer barns 

språkkompetanse og læring.   

 

Mindre grupper/Lekegrupper  

Gjennom året deler vi opp barna i mindre grupper så ofte som mulig. Vi har flere rom på 

avdelingen som kan benyttes, samtidig som vi kan bruke Kjerkbakken sin avdeling når de har 

turdager. Ved å dele opp i mindre grupper, vil det være enklere for barna å medvirke i egen 

hverdag, både gjennom deltakelse og samtaler.  

 

Når barna deles i mindre grupper, kan det enklere legges til rette for at det utvikles gode 

vennskap mellom barna gjennom at de blir godt kjent og trygge på hverandre. Å ha gode 

venner i barnehagen betyr mye for et barn på 3 eller 4 år. Gjennom samspill og 

kommunikasjon vil barna også lære å ta den andres perspektiv og sette seg inn i andres 

situasjon. Når de får erfaring med dette, vil dette gi dem bedre forståelse for hvorfor det 

oppstår konflikter, og hvordan man selv kan løse problemer. I mindre grupper, har man som 

voksen større mulighet for å tilrettelegge leken og skape gode samspill mellom barna.  

Vi ser også at de ulike aldersgruppene har stor glede av hverandre, derfor er vi også mye 

sammen med hverandre i løpet av dagen. På denne måten vil barna gjøre seg kjent med alle 

voksne på avdeling, noe som er viktig for deres trygghetsfølelse. De minste lærer av de 

største, noe vi ser på som en stor fordel for deres helhetlige utvikling i barnehagen. De 

største viser også stor glede, ved å få være sammen med de minste. Her lærer de å vise 

hensyn til andre, og finner ulike måter å leke på, som treffer både minst og størst.  

 

Måltidet og muligheter 

Vi har tre faste måltider i barnehagen, frokost, lunsj og fruktmåltid/ettermiddagsmåltid. 

Barna får til vanlig servert brød og knekkebrød med varierte påleggstyper til de fleste 

måltider. Av og til serveres også noe annet, slik som lapper, ostesmørbrød, kornblandinger 

etc. Frukt inneholder mange viktige næringsstoffer for kropper i vekst, derfor blir barna 

tilbudt ulike typer frukt til to av måltidene. Å sitte samlet rundt et bord gir oss mange 

muligheter for å kommunisere med hverandre. Barna lærer å lytte til hverandre, og hjelpe 

hverandre. Å hjelpe naboen med å smøre utover pålegget eller helle melk, styrker den 
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sosiale kompetansen. Vi arbeider med barnas språkutvikling gjennom hele måltidet, ved å 

benevne pålegg, frukt og praktiske redskap vi finner på bordet.  

 

 

4. Dagsrytme 

Dagsrytmen er en viktig del av det pedagogiske innholdet vårt. Faste holdepunkter i 

hverdagen gir forutsigbarhet og skaper trygghet og trivsel for barna.  

 

 

Kl.  Hendelser/aktiviteter 

07.00 Barnehagen åpner 

08.15-08.45 

 

Frokost, viktig at barna er på plass og klar til å sette seg 

til bordet når frokosten starter. Det skaper trygghet for 

barna når personalet kan sitte rolig ved bordet. 

09.30-11.00 Vi starter aktiviteter/tur. Turens lengde er avhengig av 

alder på turgruppa. De minste har utelek. 

 Dorunde, bleieskift og håndvask gjøres før lunsj. 

11.00.11.30 Samlingsstund (ikke hver dag, men ut fra tema, 

værforbehold) 

11.30-ca12.00 Lunsj 

Ca 12 Soving/hviling for de som trenger det 

Etter lunsj-14.00  

14.00 Dorunde, bleieskift, håndvask og kvilestund. 

14.30 Ettermiddagsmat 

 Lek inne eller ute 

17.00 Barnehagen stenger 
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5. Ukerytme 

 

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Møtedag Turdag for 

barna født i 

2018/2019 

 Gymsal 

tilgjengelig.  

 

 

  Toddleraktivitet   

 

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte der barns interesser og initiativ vil være 

utgangspunkt i hva vi fordyper oss i. Vi har derfor ikke spesielt detaljerte månedsplaner, 

siden vi ønsker å ha fokus på barnas initiativ, og planlegge ut ifra dette. Vi sender heller ut en 

ukeslutt (annenhver uke) med litt bilder og tekst på hva vi har gjort. Vi ser det ikke særlig 

hensiktsmessig å ha tema om reven, hvis barna i denne perioden er veldig opptatt av mark i 

stedet:) Rammeplanen for barnehagen sier at barna har rett til å medvirke i sin egen hverdag 

(RP, 2017). Pedagogisk dokumentasjon er derfor et godt verktøy å bruke for å oppfylle dette 

kravet.  

 

Det ligger en pedagogisk tankegang bak alle aktiviteter og gjøremål vi er igjennom på en dag 

på avdelingen. Det er gjennom hverdagssituasjoner, mestring og lek at barna utvikler seg, 

skaper erfaringer og lager gode vennskap. 
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6. Tur 

 

Turdag: 

En dag i uka går 2018 og 2019-kullet på tur i nærområdet. Da har de med egen sekk med 

matpakke og drikkeflaske. Når det blir kaldere i været, er det ekstra stas med en termos med 

kakao eller annen varm drikke. På tur øver vi på å gå samlet og å vente på hverandre. Vi har 

mye fokus på trafikksikkerhet, da flere av turmålene går langs veien. Turdagene bidrar til å 

gjøre barna kjent med eget samfunn og nærmiljø.  

De minste starter med små turer etter jul. Men først er det stor glede i det å ha hele 

avdelingen for seg selv. Her er det mange spennende steder å utforske for barn på 1 og 2 år. 

Innimellom vil vi også dra på spontane turer, som ikke er fastsatt på månedsplanen. Da lager 

vi oss enten matpakke i barnehagen som vi tar med, eller går tilbake til barnehagen for å 

spise. 

 

Gymsal: 

Gymsal er tilgjengelig for avdelingen en dag i uka. Her legger vi til rette for lek, glede og 

bevegelse. Her varierer vi mellom frilek og planlagte aktiviteter som for eksempel 

hinderløype. 

 

«Med himmelen som tak og naturen som lekeplass» 

 

Uteuke: 

To ganger i året har vi uteuke. En på vinteren og en på våren. 

 

Uteuken på vinteren er vi på uteområdet til barnehagen og har diverse vinteraktiviteter som 

å gå på ski, aking, bygge med snø mm. Barna er med å bestemme hvilke aktiviteter vi har. 

Uka avsluttes med grilling og premieutdeling.  
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Ei uke på forsommeren drar hele barnehagen til Såttån. Dere foreldre bringer og henter 

barna der oppe. Denne uken gjennomfører vi når vi ser at det er meldt brukbart vær :D  

Av erfaring ser vi at det er lurt å dele opp uka, slik at vi får helg imellom. 

 

7. Diverse info 
 
Fagdager 2022/23: 
 

• 01.09.22 

• 02.09.22 

• 30.11.22 

• 17.03.23 

• 19.05.23 
 
Barnehagen er da stengt. 

 
 

Merkedager/tradisjoner: 
Barnehagen har noen tradisjoner som vi gjennomfører gjennom året. Noen er felles for 
begge avdelingene, men andre markeres på avdelingen. Datoer for disse tradisjonene 
kommer på månedsplanen 
 

• Brannvernuke i uke 38. 
• Lysfrokost med foresatte i desember. 

• Grøtfest/nissefest for barna i desember.  

• Vinterkulturuka i uke 5.  

• Samefolkets dag i februar. 

• Karneval for barna i februar 

• 2 uteuker, en på vinter og en på vår(m/forbehold)  

• Vennekaffe 

• Påskelunsj for barna  

• Markere 17. mai  

• Eventuelle andre merkedager for barn med annen nasjonalitet, vil gjennom dialog 
med foresatte bli planlagt. 

• Sommerfest i bhg for barna og foreldre, avslutning for skolestartere. 

• Sommerfest i barnehagen for barna og personalet. 
 


