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TRYGGHET, UTVIKLING OG VENNSKAP

Pedagogisk grunnsyn i Trollskogen barnehage:
Pedagogisk grunnsyn er hvilke verdier vi ønsker å legge vekt på og
arbeider etter i vår barnehage.
Positivt grunnsyn:
- vise tillit, omsorg og toleranse
-

vise respekt, lojalitet og ærlighet -

-

glede, vennskap

-

fremheve god kommunikasjon

-

trygghet og trivsel

-

fellesskapsverdier

-

omtanke, nestekjærlighet og trøst

-

innlevelse i andres livssituasjon

-

å stole på hverandre

-

finne gode konfliktløsninger

-

være engasjerte voksne

-

å bry oss om hverandre

være rettferdige -
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lek og læring.

Foreldresamarbeid
Foreldre er eksperter på egne barn og vi som jobber i Trollskogen har respekt for foreldrenes
kompetanse. Gjensidig tillit, toleranse, vennlighet, humor og fleksibilitet gjør at det er lett å ta
opp ting med hverandre og bedrer barnas hverdag. Vi er pålagt taushetsplikt slik at all
informasjon fra dere holdes innenfor barnehagen og kun til de av personalet som trenger å vite
det. Foreldre har rett til medvirkning av hvordan barnehagen drives og det kan dere påvirke
gjennom fora skrevet nedenfor.


2 foreldresamtaler i året



2 Foreldremøter i året



Engasjement i foreldreråd og samarbeidsutvalg



Fellesarrangement (f.eks Juletrefest, foreldrekaffe o.l)



Daglig kontakt i hente og bringe situasjon



Mykid- digital kommunikasjon foreldre-barnehage
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Personalet i barnehagen. 2019/2020
Styrer/daglig leder: Liv-Jane Grønmo
Småtussan:
Pedagogisk leder: Rosita Hybertsen
Assistent: June Hellesvik
Barnepleier/assistent: Grete F.Lockert 50 %
Assistent : Yvonne Austad 50 %
Haugtussan:
Pedagogisk leder: Renate Amundsen
Barnehagelærer: Kine Warem Karlsen
Assistent: Randi Helgesen
Skogtussan:
Pedagogisk leder: Anna Vottestad
Barnehagelærer: Hanna- Leena Kankala
Barne- og ungdomsarbeider: Johanne Jensen
Assistent: Kathrine Pedersen
Stortussan:
Pedagogisk leder:Britt Hege Steffensen
Barnepleier/assistent: Line Einarsen
Barnepleier/assistent: Marlene Pedersen 50 %
Assistent: Yvonne Austad 50 %
Barne og ungdomsarbeider: Jeanette Lind 70 %
Fast tilsatt vikar: Elin Endresen
Kjøkkenassistent: Ann Heidi Bertinussen 50 %
Renholdsassistent: Berit Luth 60 %
Vikarer: Vi prøver å bruke faste vikarer på de ulike avdelingene når det er mulighet for det.
Tlfnr: Styrer: 91887190 Småtussan:
91887192 Skogtussan: 91887193

91887191 Haugtussan:

Stortussan 91887194
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Satsingsområder 2019/2020
Realfag i barnehagen
Høsten 2017 ble vi realfagskommune, og vi er inne i en forlenger periode av prosjketet og vil
derfor også i år ha satsingsområde realfag. Vi vil etter hvert ha fått dette inn som en del av
vårt opplegg, etter at prosjektperioden har gått ut 31.des.2019
«Tett på realfag» er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag. Strategien gjelder fra
2015 til 2019, og skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som jobber tettest med barn
og unge. Dette fordi de har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og
utforsker realfag med motivasjon og glede. Målgruppene for strategien blir derfor lærere,
ledere, andre tilsatte og eiere i barnehager og skoler.
Regjeringen har fire ambisiøse og overordnede mål for realfagene.
1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring
og økt motivasjon.
2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.
Tidlig innsats innenfor realfag er derfor viktig.
Avdelingene vil jobbe med de samme overordnede temaene, høst, vinter, vår og sommer,
innenfor realfagene. Temaene vil være tilpasset hver barnegruppe.
Når vi snakker om å jobbe med realfag, mener vi matematikk og naturfag. Vi skal jobbe med
å bevisstgjøre det vi allerede gjør, og med å få gode rutiner med å jobbe med realfag.
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Forbyggende arbeid i forhold til vold og seksuelle overgrep
Øksnes kommune med alle barnehagene og skolene har vedtatt at et av satsingsområdene for vår
kommune skal være å forbygge vold og seksuelle overgrep. Det viser seg at det er store mørketall når
det gjelder barn som blir utsatt for dette. Målet er å forebygge at barnet utsettes for vold og seksuelle
overgrep og avdekke/hjelpe barn som lever i en uutholdelig situasjon.
Barnehagepersonalet har fått kompetanseheving i forhold til hvordan vi kan lage opplegg som vi
gjennomfører sammen med barna. Sortland kommune har hatt et prosjekt som heter «Æ e mæ» og der
deler de sine erfaringer/opplegg.
Opplegget går ut på å gi barna ord/uttrykk de kan bruke og tillit til at de kan si fra hvis noe ikke er greit.
Følelser og kunnskap om kropp og seksualitet ligger i bunn for det hele. Det er en progresjon i
hvordan de enkelte årsgruppene jobber med tema. som dere vil se i de ulike avdelingene sine planer.

Helsefremmende barnehager
Trollskogen barnehage er en helsefremmende barnehage.
Mål for arbeidet:
•
•

Fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen
Formidle kunnskap, kompetanse og entusiasme som engasjerer til å skape en helsefremmende
barnehage.

•
•
•

Fokus på et sunt kosthold •
Sette fokus på fysisk aktivitet.
Hygiene

Gi friluftsopplevelser/erfaringer

Vi ønsker at barna skal:
- Få et godt forhold til sunn og næringsrik mat – vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for
mat i barnehagen Se vedlegg siste side
-

Bli introdusert for forskjellig mat, frukt og grønnsaker

-

Feire bursdag i barnehagen med fruktfat og yougurt til de minste

-

Få være med å plante og høste grønnsaker og plukke bær

-

På turer få nye utfordringer ,ved å legge inn noen aktiviteter fra idepermen fra Friluftsrådet.

-

Få lære seg å sette pris på naturen ved å være ute i naturen gjennom alle årstidene og i all slags
vær og føre.

-

Få bruke kroppen sin aktivt både ute og inne og på forskjellig slags underlag.

-

Lære å ha en god håndhygiene.
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Barn i barnehagen og mobbing:
Vi jobber hele tiden for å gi barna en best mulig hverdag hvor alle har noen å være sammen
og leke med.

Her er noen punkter som viser hvordan vi jobber:
• Være en trygg, tilgjengelig voksen som barna kan henvende seg til når de har behov for hjelp
og støtte i leken.
•

Vi skal være tilstede der barna er og være våken på hva de holder på med og hindre at barn
blir utestengt fra leken.

•

Ta på alvor de som sier ifra, hvis noen har gjort de noe.

•
•

Være lyttende og høre hva begge partene sier hvis de har vært i en konflikt.
Være observant i forhold til de stille barna og hjelpe de å uttrykke seg i forhold til sine tanker
og ønsker.

•

Vi vil veilede barna i metoder for hvordan de forholder seg til andre, komme inn i lek med
andre og løse konflikter på akseptable måter.

Barna sier selv: (utdrag fra barnehagenytt)
«Mobbing er hvis noen gjør noe dumt med vilje»
«Mobbing er å si noe slemt, sier dritt eller dumming»
«Mobbing betyr at noe slår hverandre og bokser hverandre»
«Mobbing er som å erte bare slemmere»

Turdag / Øksneshallen
Alle avdelingene bruker barnehagens nærområdet mye. Bjørkeskogen, Brekka, Rådhusparken,
Sandviksfjæra og fotballbanen og ulike lekeplasser er områder som ofte blir besøkt. Alle disse
plassene er flotte områder for allsidig lek, bevegelse og opplevelser. I Øksneshallen har vi
stor plass til rådighet, og vi har blant annet hinderløype, lek med ball, sang- og regelleker.
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Trafikksikkerhet i barnehagen
Trollskogen barnehage er blitt godkjent som Trafikksikker barnehage av Trygg trafikk.
Helt fra barna begynner i barnehagen vil de dra på turer i nærmiljøet. Først helt nært og så
utvides radiusen jo større barna blir.
Vi vil ha trafikksikkerhet i fokus når vi går på tur ved at barna lærer om hvordan vi skal
oppføre oss i trafikken som gående, syklende(trafikkregler) og i bil/buss.
I dette ligger opplæring i bruk av refleks, bilbelte, sykkelhjelm og livredningsvest.
Det skal alltid gå en voksen først og sist når man går langs veien. Ved turer i buss, bil, taxi vil
vi bruke godkjent sikkerhetsutstyr. Hver høst vil temaet trafikk bli tatt opp på foreldremøte
med følgende tema.
NB! Det er viktig at foreldrene kjører forsiktig til og fra barnehagen ved bringing og henting,
da det kan være barn i veien eller som kommer opp til veien på stien fra fotballbanen.

1.Parkering, 2. At barna må vente på foreldrene før de går ut av porten 3. Ivareta sikkerheten når
vi går på tur og når vi reiser med bil ,båt og buss.
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Småtussan 0-3 år
Småtussan er en avdeling for barn mellom 0-3 år

Gutter
Jenter

I år har vi 9 barn på småtussan
2017
2018
2
1
4
2

Barna er fordelt i grupper, sol og måne. I år vil ikke gruppen bli delt, men vi alle går på tur og i
øksneshallen hver uke. Vi jobber tverrfaglig med fagområdene i rammeplanen gjennom hele året.
Forutsigbarhet, trygghet, tilstedeværelse, varme og positive følelser er nøkkelord hos oss på småtussan.
Vi jobber for at barna skal etablere en trygg arena og bli godt kjent med voksne og barn på avdelingen.
Vi bruker god tid for å tilpasse rutiner og følger barna tett slik at både barn og voksne får oppleve
tilhørighet og trygghet.
På småbarnsavdeling starter vi med å fylle den «flotte sekken» med gode erfaringer og grunnleggende
kompetanse som barna skal ha med seg når de senere går ut av barnehagen. Barna skal oppleve at de
får en god tilknytning, de skal få oppleve stolthet og mestringsfølelse, de skal være en del av et stort
fellesskap, de skal få støtte og veiledning, de skal oppleve gjensidighet og øve på turtaking, de skal
bygge gode relasjoner, de skal få lære sosiale ferdigheter som å ta hensyn, vise respekt, dele, hjelpe
til, vise empati og forståelse. Da må vi voksne være tilstedeværende, tilgjengelig, lyttende og
observerende. Vi er tilstede i leken, som er den største motivasjonsfaktoren for barns læring. Barna
medvirker og leken stimulerer språklig, sosial og motorisk utvikling og sosial kompetanse.
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Tema kroppen min, følelser og vennskap.
Vold og seksuelle overgrep skjer mot barn i alle typer hjem og i alle kulturer. I barnehagen kan vi på ulike
områder hjelpe for å forebygge at dette skjer.
På småbarnsavdeling snakker vi om meg og min familie, vennskap, følelser og relasjoner. Vi skal snakke om hele
kroppen og sette navn på alle kroppsdelene slik at barnet blir kjent med egen kropp og får en trygghet på seg selv
og blir kjent med sine følelser. Vi skal la barna få undersøke/ ta på seg selv i stellesituasjoner, og bruke god tid.
Bleieskift er ikke bare en rutinesituasjon som skal gjøres kjapt, men en mulighet for nær kontakt, undring og god
relasjon mellom den ansatte og barnet. Barna skal bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne. At
barna får utforske sin egen kropp er viktig for barnets kroppsopplevelse og selvforståelse.
Vi skal støtte og veilede barna i å sette egne grenser og å respektere andres grenser. Barn som ikke vil gi en klem
setter grense for seg selv, samme som at de kanskje vil bestemme hvem som skal få skifte bleie, dette skal vi
respektere. Vi skal respektere barnas initiativ og grenser for sin egen kropp!
Vi skal også ha mye fokus på vennskap som bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til
positiv selvfølelse. Dette er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen.

Realfag
Vi tar også inn realfagene matematikk og naturfag i leken, og gjennom hele hverdagen.Vi jobber daglig
med språkrelaterte aktiviteter og bruker mye begreper, rim, regler, bøker og språkposer. Vi stimulerer
til undring, nysgjerrighet, motivasjon for problemløsning og inspirerer barna til matematisk tenkning.
Vi jobber med naturmaterialer som vi samler på tur og vi ønsker at barna skal på oppleve gleden av å
ferdes i naturen og få gode erfaringer.
Ukerytme for Småtussan
Mandag
Avdelingsmøter
Hele
barnehagen

Tirsdag
Temadag

Onsdag
Turdag
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Torsdag
Øksneshallen

Fredag
Badedag og
aktivitetsdag

September
Ny i barnehagen

-Å bli trygg i barnehagen. -Bygge relasjoner og
identitet.
-Gi barnet god tilknytning til personalet og resten av
barnegruppen.
-Fremme mangfold.
-Verdsette barnas egne omsorgshandlinger.

Meg og min familie

-Bruke familie og bilder som språkåpner.

September/Oktober

-Bruke sansene for å bevisstgjøre endringene som
skjer i naturen.
-Få gode erfaringer med å oppholde seg i naturen.
-Fremme barnas tilhørighet til naturen.
-Tid til undring, vi trenger ikke alltid å ha et turmål,
vi bruker tid og tar turen på barnas premisser. -Bruke
naturmaterialer som språkstimulering.
-Lære om høstens farger og endringer.
-Lære at vi kan høste av naturen.

Høsten

Forut aksjonen

November
Bukkene bruse

-Blir kjent med hvordan barn i andre land har det.
-Lære om kulturelle forskjeller.
-Fremme nestekjærlighet.
-Fremme likeverd og likestilling.
-Forståelse for andre menneskers liv og levesett.

-Vi blir kjent med eventyret, lærer om ulike
følelsesuttrykk.
-Vi tar vare på kulturarv, musikk og folkeeventyr.
-Vi utvikler matematiske ferdigheter.
-Vi øver på motoriske ferdigheter og koordinasjon.
-Vi leker med språket og erfarer ulike
formidlingsmåter.
-Vi uttrykker oss gjennom musikk og drama.

Desember
Advent og jul

Oppleve glede og forventninger til julehøytiden.
-Få litt kjennskap til juleevangeliet og nissen.
-Delta i enkle juleforberedelser.
-Formidle tradisjon og kultur.
-Skape ro og stemning.
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Januar og Februar
Vinter

Solfest
Mørketid

Vinterfisket

Vi får forståelse for det særegne med vinteren. -Vi
opplever naturens mangfold og skaper gode
opplevelser til ulike årstider.
-Vi sanser varmt og kaldt og prøver ut snøens mange
muligheter både inne og ute.
-Vi bruker snøen som arena for lek, læring, refleksjon
og undring.
-Vi opplever gleden over at solen er tilbake.
-Vi lærer om mørketida.
-Vi lærer litt om sikkerhet og tenkesett.

-Vi blir kjent med lokale tradisjoner, lokal historie,
levesett og kulturarv.
-Vi blir kjent med eget nærmiljø og samfunn.
-Vi vekker interessen for fiske og havet.
-Får spesielt kjennskap til torsken.
-Vi erfarer at vi kan «høste» av havet og lage ulike
retter av fisken.

Mars og April
Påskeforberedelser
Nytt liv
Vår

Lett kjennskap til påskebudskapet.
-Forming med ulikt materiell.
-Vi opplever mer av naturen og dens mangfold. -Får
erfaring med hva som skjer med planter og dyr som
kommer til.
-Får kunnskap om dyr og dyreliv.
-Bli kjent med det biologiske mangfoldet og
mikroorganismer i fjæra.

Mai og Juni
Hakkebakkeskogen

Vi blir med dyrene i hakkebakkeskogen og sanser
forandringer i naturen også der med planter og dyr og
dyreliv.

Tilvenning til nye
avdelinger.

Sørge for at barna får tid og rom til å bli kjent med
barn, personale, rutiner og omgivelser på ny avdeling.

Juli og August
Sommer

-Samvær og lek på tvers av avdelingene.
-Ferieavvikling for barn og personale.
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Haugtussan
Haugtussan er en småbarnsavdeling for barn mellom 0-3 år. I år er det totalt 9 barn på avdelingen som er fordelt
slik:
Født 2017 – 4 jenter og 1 gutt
Født 2018 –3 jenter og 1 gutt

Vi ønsker at Haugtussan skal være en avdeling der barna liker å være og liker å være sammen. Vi ønsker at barna
skal være glade og trygge hos oss og at dere som foreldre er trygge på at barna har det godt hos oss. Det som er
viktig er at alle barna finner tryggheten til å kunne utfolde seg i gode og trygge rammer og omgivelser som gir
rom for lek og læring, derfor bruker vi mye tid på å tilpasse god hverdagsrutiner som er tilpasset barna og deres
behov.

Barna blir i år delt inn i to aldersinndelte grupper. Dette er fordi vi ønsker å gi nok utfordringer til de eldste barna.
Vi kommer fremdeles til å tilbringe mesteparten av tiden på avdelingen sammen. Det å kunne tilpasse alle
aktivitetene til barnas alder, utvikling og behov er viktig for å stimulere læring og videre utvikling.

Gjennom det neste barnehageåret vil vi jobbe med realfag samt tverrfaglig med de syv fagområdene som omtales i
rammeplanen. Vi vil også ha fokus på «æ e mæ», dette en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle
overgrep mot barn. På haugtussan vil vi jobbe med «meg og min familie», «følelser» og «kroppen min» som tema
under «æ e mæ». Vi som personale vil formidle dette tema til barna gjennom hverdagssituasjoner og gjennom
ulike aktiviteter.
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Ukesrytme på Haugtussan
Mandag

Frilek og møtedag

Tirsdag

Forming for 2- åringene

Aktivitet inne eller ute med 1- åringene
Onsdag

Forming for 1- åringene

Aktivitet inne eller ute med 2-åringenen
Torsdag

Turdag, vi vil gjennom året prøve å gå på korte
turer i nærområdet eller i Øksneshallen

Fredag

Fredagskos og badedag

Årshjul for Haugtussan 2019/2020
Måned

Tema

Innhold

Mål

August

Tilvenning av barn
og voksene

- Leke og ha det fint
sammen

- Bli kjent med hverandre
og bli kjent med barnehagen

Tilvenning

- Brannøvelse

Brannvern

- Enkle samtaler med barna
om dem og deres familie

- Lage hus med bilder av
familien sin. Dette huset - Språkåpner
skal lamineres og henges
- Skape trygghet
inne på avdelingen slik at
- Bli kjent med sin egen
alle barna får vise frem
tilhørighet og familie.
seg og sin familie

September

Meg og min
familie
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Oktober

Høst
Forut-aksjonen
Følelser

- Tur i Nærmiljøet, samle
inn høstblader

- Lære om hva som skjer
om høsten

- Snakke om viktigheten
ved bruk av refleks

- Lære om bruk av refleks
og viktigheten av det

- Formingsaktivitet med
høstfarger og høstblader

- Bli kjent med følelser

- Se på materielaer til
forut-aksjonen
November

- Lære om barn fra andre
land

Høst

- Lager høstlykter

- Bli kjent med kroppen

Kroppen

- Farsdagskort

- Ha respekt for andres
kropp og grenser

- Telle med kroppen vår,
ti fingre og ti tær
Desember

- Etablere språk og begreper

Jul

- Lære hva som er en god
berøring

- Adventsamling

- Skape julestemning

- Juleverksted der vi
lager julepynt og
julegaver

- Formidle gode tradisjoner
om julen

- Baker julekaker
- Nissen kommer på
besøk

- Skape ro i barnegruppen
og forventninger til julen
som høytid

- Julekos
- Nissefest
-Høre på julemusikk
Januar

Mørketid

- Vinterdekorasjoner

Vinter

- Utelek i snøen

Solfest

- Hva skjer? Vann og is

Følelser

- Tur i nærmiljøet- ---Snakke om hvilke klær
vi bruker når det er kaldt
ute
Hva skjer når sola
kommer tilbake - Synge
solsanger
16

-Lære om hva som skjer om
vinteren
- Lære om hva som skjer
når sola kommer tilbake
- Lære om forholdet mellom
varmt og kaldt
- Bli kjent med følelser

Februar

Samefolkets dag
Fiskeuke

- Markere samefolkets
dag

- Lære om samene og
samisk kultur

- Vi snakker om
vinterfiske og ser på
ulike fisker. Knytter
ulike formingsaktiviteter
til dette

- Lære om ulike typer fisk
- Smake på fisk fra havet

-Tur til havna for å se på
båtene.
- Synge fiskesanger
- lage morsdagskort
Mars

Vinter

- Vinteraktiviteter

- Bli glad i egnen kropp

Kroppen min

- Likheter og ulikheter

- Bli kjent med likheter og
ulikheter hos barn og
voksene

-Snakker om de ulike
kroppsdelene

April

Påske
Vår
Følelser

- Synger sanger om
kroppen

-Finne glede i uteaktiviteter
om vinteren, aking og leke i
snøen

- Snakker om det å være
snill med hverandre

- Lære om kroppsdeler

- Snakker om hva som
skjer om våren.
- Planter frø i
minidrivhus og følge
med når de vokser og
gror

- Bli kjent med følelser
- Bli kjent med
påsketradisjoner
- Lære om hva som skjer
om våren

- Påskeaktiviteter
- Lager påskepynt
- Snakker litt om hva
påske egentlig er
Mai

Vår
17. Mai

- Ser etter småkryp når vi
er ute på tur.
- Øver på 17. mai sanger
og på å gå i tåg

Bondegård

17

- Lære om ulike småkryp
- Lære om 17. mai og
hvorfor vi feirer det

Juni/Juli

Sommer
Sommerfest
Egen sommerplan

- Drar på besøk til
bondegård og hilser på
dyrene.

- Lære om dyr og dyrene på
gården, hva heter de og hva
heter barna deres

- Bli kjent med barn og
voksene på ny avdeling

- Få en god og trygg
overgang til ny avdeling

- Ferieavvikling for barn
og personalet

Tilvenning på
andre avdelinger
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Skogtussan 3-4 år
Skogtussan ønsker å være en avdeling med glade, trygge og aktive barn. En avdeling hvor barna kan
trives sammen. Personalet på Skogtussan jobber ut fra en grunntanke om at alle barn er unike og
verdifulle, og med helt individuelle forutsetninger for egen vekst og utvikling.
Å leke er et mål i seg selv! Vi blir å legge mye vekt på lek og legge til rette for at leken blir en arena for
barns utvikling og læring. Barna skal lære hvordan vi skal være mot hverandre gjennom lek,
kommunikasjon og samspill.
Barna på Skogtussan er inndelt i to grupper som har ulike aktiviteter tirsdag og torsdag. Ved å dele
barna i mindre grupper kan vi enklere imøtekomme enkeltbarn og gruppas forutsetninger, behov,
interesser og ønsker. Å dele i smågrupper skaper mere ro i og rundt leken, aktiviteten eller turen.
Æ e mæ!
Vi blir å fokusere litt ekstra på kropp og følelser dette året. Dette for at barna skal bli bevisste sin egen
kropp, og få et godt forhold til egen kropp. Det er også viktig at barna blir respektert og bekreftet i de
følelsene de har. Vi skal derfor jobbe med og sette ord på følelsene og at ingen følelser er riktig eller
gal, alle har rett til å kjenne på den følelsen.
Æ E MÆ handler om å forebygge vold og seksuelle overgrep. I barnehagen vil dette skje på følgende
måte:
-i hverdagssituasjoner, temaarbeid og gjennom ulike aktiviteter.
-gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving av personalet.
-i samarbeid med foreldrene Mål for dette arbeidet:
-

Etablere språk og begreper
Bli kjent med kroppen og de ulike kroppsdelene
Bli kjent med ulike følelser
Barna lærer seg å si fra og sette grenser.
Vi har funnet inspirasjon fra nettsiden
www.æemæ.no.
Der kan dere gå inne å se, hvis dere ønsker.
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Mandag
Avdelingsmøter
(Oddetallsuker)
Lekdag ute og
inne

Tirsdag
Onsdag
Blå:
Barnas dag
Tur/Øksneshallen
Rød: Tema

Torsdag
Fredag
Rød:
Fredagskos
Tur/Øksneshallen Realfag
Blå: Tema

Det er 20 barn på Skogtussan. Aldersfordeling og kjønn er som følger:
Født:
2015
2016
Jenter
2
8
Gutter
4
6

Grovplan for barnehageåret 2019/2020
Måned
Tema
Tilvenning
September
Høst

Mål
-Bli kjent med hverandre
og barnehagens rutiner Bli kjent med endringer i
naturen
-Lære om brannvern

Brannvern

Høst

-Se endringer som skjer i
naturen ved de ulike
årstidene
-Lære litt om viktigheten
ved bruk av refleks

«Barn i andre
land»
FORUT aksjon

-Bli kjent med hvordan
andre barn i andre land lever
Lære litt om løver

Vennskap

-Lære hvordan vi er mot
hverandre
-Sosialkompetanse i
hverdagen
-Føle at vi alle er en del av
et felleskap
-Holdninger

Oktober
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November

-Etablere språk og begreper
-Bli kjent med kroppen og
de ulike kroppsdelene

Kroppen min

Juleforberedelser

Desember

Januar

-Oppleve glede og
forventing til jula
-Bli kjent med tradisjoner og
kultur
-Få kjennskap til
juleevangeliet
-Skape ro og julestemning

Advent og jul

-Lære litt om hva som skjer
om vinteren
-Lære om
mørketid.

Vinter
Sol

Geometri

-Lære om former og
mønster

Fisk

-Lære om isk
-Ulike
fiskeslag

Samer

-Lære litt om samisk kultur

Følelser

-Barna blir kjent med de
ulike følelsene
-Sosial kompetanse i
hverdagen
-Få kjennskap til
påskebudskapet -Bli kjent
med påsketradisjoner

Februar

Mars

Følelser
Vennskap
Påske

April

-Bli kjent med endringene i
naturen
-Språk og begreper
-Likheter og ulikheter

Vår
Kroppen
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Mai

Vår
17.Mai

-Bli kjent med endringene i
naturen
-Få kjennskap til hvorfor vi
feirer 17.mai.

Tilvenning til ny
avdeling

-Tid og rom til å bli kjent
med barn og voksne på ny
avdeling.

Bondegård

-Bli kjent med dyrene på
bondegården
-Få kjennskap til noen av de
innsektene vi har i
nærmiljøet.

Juni
Småkryp

-Lære litt om livet i fjæra

Livet i fjæra
Juli/August

Egen sommerplan
Ferieavvikling

-Være mye ute
-Avdelingene sammenslås

September 19, Pedagogisk leder Anna
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Stortussan
Stortussan er avdelingen for de eldste barna i barnehagen. I år er det 16 barn på avdelingen, fordelt på 6
jenter og 10 gutter.
Stortussan ønsker å være en avdeling med glade, trygge og aktive barn. En avdeling hvor barna kan
trives sammen. Vi vil være en arena som barna gleder seg å komme til, og som dere foreldre er trygge
på at de har det godt. Barna skal ha et sted hvor det er rom for turer, lek, læring, utfoldelse og
kreativitet. Det er viktig å gi barna rikelig tid til å bli kjent med ny avdeling, og «nye» voksne. På
denne måten tenker vi å skape en arena for godt vennskap, god lek og læring
Vi prøver å være mest mulig ute i løpet av uken utover høsten, og vil variere med å gå lengre og kortere
turer (med lengre og kortere mener vi ikke lengden i km, men i tid). Vi kommer til å bruke ulike
fremkomstmidler, som å gå til fots, ta buss og låne bil fra Centrum Bil. Noen turer vil gå langs
trafikkert vei, da har vi fokus på trafikksikkerhet. Vi passer på å se til både høyre og venstre før vi
kysser veien, og vi går inntil veikanten. I vintermånedene kan det bli færre dager vi spiser ute, men
utetid og turer blir det.
Vi er heldige som har mange ulike turmål i nærområdet til barnehagen, og prøver å komme oss til fots
til de fleste turmålene. Vi har både sjø, skog og fjell i gangavstand. Vi har som mål at barna skal
oppleve glede ved å være ute på tur i all slags vær, og i ulikt terreng. For å få slike gode opplevelser, er
vi avhengige av at barna har klær som passer til all slags vær. Vi legger inn mye tid til å undre seg,
studere, observere og samtale om ting vi opplever underveis og etterpå, og ikke minst tid til lek. På
turene skal vi formidle lærdom om hva som skjer i naturen i de ulike årstidene, og navn på ulike
vekster, dyr, fugler, fisker. Vi vil bruke tid på å gi alle erfaring med å bruke kniv, tenne bål, være med å
lage mat ute.
Vi ønsker å ta barna med på fysiske og motoriske utfordringer i naturen og nærmiljøet. At de skal bli
glade i å være i naturen i all slags vær, og se alle muligheter naturen gir til lek, læring, høsting av mat
og gi barna et positivt selvbilde når de mestrer.
Rammeplan for barnehage er sentral for planleggingen. Tema arbeid/aktiviteter/prosjekter, kommer til
å foregå både inne og ute.
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Skolestartere i hele kommunen
En gang i måneden har vi et samarbeid med de andre barnehagene i kommunen, slik at alle
skolestarterne i de ulike barnehagene møtes til felles aktiviteter og lek. Dette samarbeidet startet vi,
fordi vi ønsker at alle barna skal få mulighet til å treffe alle skolestarterne. Vår tanke er at ved å møtes
og bli kjent med barn på tvers av barnehagene, vil barna få en tryggere skolestart. Dette fordi de har
møtt de fleste klassekameratene sine flere ganger gjennom barnehageåret.
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Jeg er meg, min meg.
«Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne
observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette
kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf.
barnehageloven § 22». (Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 11).
I rammeplan for barnehagen s 50, står det også at «barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med
kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser».
Vi kommer til å bruke konseptet «Æ E MÆ». Det er opplegg for barnehage og skoler. Vi bruker tema
plan for 5 åringer. Dere kan lese om dette på, æemæ.no.
I dette arbeidet kommer vi til å bruke bøker, kort og snakke om de ulike temaene. Vi har fokus på
følelser, gode og vonde berøringer, sette grenser for seg selv, styrke selvtillit/selvfølelse, kroppen og
gode og vonde hemmeligheter.
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Ukerytme:
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Møtedag

Hall/skoleaktivitet

Lang tur

Samlingstund

Samlingstund

Sangsamling

Bibliotek/språktrening Tema
samlingstund
Samlingstund

Vi tenker å bruke hallen en gang i måneden, og når været er helt ufyselig.

Målene som er nevnt i grovplanen, skal nås gjennom ulike aktiviteter
• • Turer
• Forberede/lage mat ute og inne
• • Planting
• Høre på musikk
• Samlingsstund
• Prosjekter
Se i bøker
Forming
•
Digitale verktøy
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FREDAG

Grovplan for barnehageåret 2019/2020 på Stortussan.
Vi har årstider som overordnet tema i barnehagen. Ellers har vi fokus på realfagsatsingen. Det blir også
temaer ut fra barnas interesser.
September, oktober og november: Høst
•
•
•
•
•
•

Vi bruker værstasjonen aktivt.
Innhøsting av bær og grønnsaker
Forming/farging av garn
Forut aksjonen
Sage og stable ved i Skogsnaret.
Julegaver

Desember, januar og februar: Vinter
•
•
•
•
•
•
•

Vi bruker værstasjonen aktivt.
Julegaver/juleverksted
Advent og jul
Vinter
Solfest
Fiske
Samenes dag

Mål
•
•
•
•
•
•
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mars, april og mai: Vår
•
•

Vi bruker værstasjonen aktivt.
Farge blomster.

•

Påske.
Planting.
Gå i fjæra.
Se på blomster, fugler, insekter og ellers
det som kommer frem på våren.
17. mai.

•
•
•
•

Juni, juli og august: Sommer
Værstasjon.
Egen sommerplan kommer til våren.

Lære om ulike værtyper, og
sammenhengen mellom vær og klær
Lære å lage mat av det vi finner i
naturen/kjøkkenhagen
Vi lager ting av naturmaterialer
Vi lærer om andre land og kulturer
Lære at vi kan ordne egen fyringsved
Lære at vi kan lage julegaver selv.
Lære om ulike værtyper, og
sammenhengen mellom vær og klær
Lære at vi kan lage julegaver selv,
og lage julepynt.
Oppleve glede og forventninger til
julen.
Få litt kjennskap til juleevangeliet.
Skape ro og julestemning.
Lære om ulike snøtyper, lage
skulpturer av snø og
vinteraktiviteter.
Feire solen som kommer tilbake.
Lære om fisk
Høre samisk musikk og lære litt om
samisk kultur.

Mål
•
•
•
•
•
•
•
Mål
•

Lære om ulike værtyper, og
sammenhengen mellom vær og klær
Lære at vi kan farge våre egne
blomster.
Bli kjent med påsketradisjoner, og få
litt kjennskap til påskebudskapet.
Lære om planting, og at vi kan spise
noe av det vi planter.
Lære om livet i fjæra.
Lære om at naturen våkner opp på
våren.
Lære hvorfor vi feirer 17. mai
Lære om ulike værtyper, og
sammenhengen mellom vær og klær
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Å leke er et mål i seg selv!
Leken er barnas viktigste arena for læring i barnehagen. Det må settes av tid og rom til dette.
Leken fremmer barns utvikling på flere områder: intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og
språklig. I leken styrker og utvikler barna sin egen identitet og selvfølelse. Leken gir viktige
opplevelser, erfaringer, glede og humor. Ved å late som går barn inn i en egen
forestillingsverden. Utforsking og samtaler om verden og fenomener i lek gir dem kunnskap
og innsikt på mange områder. Gjennom lek utforsker og bearbeider barn inntrykk, opplevelser
og følelser. Derfor er det viktig å tilrettelegge for et godt lekemiljø i barnehagen. Det fysiske
rommet må innby og inspirere til lek. Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike
utfordringer og ulik lek. De voksne er tilgjengelige for barna, og støtter, veileder, inspirerer
og passer på at alle mestrer samspill med andre barn i lek. De voksne vil påse at alle barn
inngår i lekerelasjoner og kan lekekodene. Lekekodene er ulike måter å komme inn i leken på,
forhandlingsteknikker, skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv og
opplevelsen av humor. Selv om lek er en viktig arena for å tilegne ny kunnskap og forberede
seg på voksenlivet, må vi ikke glemme at leken har en verdi i seg selv. Barna uttrykker seg,
knytter bånd og skaper tilhørighet. Det er viktig for at de skal trives! Lek er indremotivert,
lystbetont og frivillig.
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Gjennom lek lærer barn blant annet ….

-

Å bearbeide erfaringer, opplevelser og inntrykk

-

Å utvikle språklig, sosial, motorisk, emosjonell og intellektuell kompetanse

-

Å prøve ut erfaringer

-

Å utvikle og fremme fantasi, nysgjerrighet og skapertrang

-

Å skape forståelse

-

Sosiale normer og hvordan ulike roller opptrer i samfunnet

-

Å se hvordan ulike roller opptrer i samfunnet

-

Å se hvordan vår verden er satt sammen og fungerer

-

Å forhandle

-

Å se situasjoner fra flere synsvinkler

-

Å ta hensyn til hverandre

-

Å få venner

-

Å være sammen med ulike mennesker - Å øve konsentrasjon

-

Å krangle, diskutere og til slutt bli enige….
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen for
barnehagen. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring,
utforsking og skapende aktiviteter.

Kommunikasjon,spark og tekst

Kunst,kultur og kreativitet

- Rim,regler,sanger, bøker,eventyr og tekster
- Lytting
-Gjenfortelling
-Begrepslæring
-Språkstimulerende

- Barnekultur
-Bruke ulike teknikker materialer, verktøy og
teknologi til å uttrykke seg estetisk
- Musikk, dand og drama
-Kulturellt mangfold

Kropp, bevegelse,mat og helse

Etikk,religion og filosofi

-Turer i nærmiljøet året rundt
Barna får kunskap om kosthold og produksjon av
matvarer
- Kroppslig lek, bevegelseserfaringer

Vi undrer oss
Vennskap, respekt for hverandre
uansett bakgrunn -Nestekjærlighet
-Barna tilegner seg grunnleggende normer og
verdier
-Fokus på empati/innlevelse
-Trøste og hjelpe hverandre
-Øve på konfliktløsning
-Bli kjent med det kristne budskapet gjennom
jule- og påsketradisjoner

-

Natur,miljø og teknologi

Antall, rom og form

Oppleve og utforske naturen og dens
mangfold
-Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt Oppleve, utforske og eksperimentere med
naturfenomener og fysiske lover
-Utvikler respekt for naturen og begynner å få
forståelse av hvordan vi kan ta vare på naturen
Få kjennskap til dyr og dyreliv
Repekt for naturen og lære om bærekraftig
utvikling
Nærmiljø og samfunn

- Sammenligning,telling, mengder lære om former,mønster,sortering og
klassifisering
-Undrer oss over ulikheter, størrelser og
stimulerer barnas evne til å bruke språket som
redskap for logisk tenkning

Vi bruker nærmiljøets ressurser til gode
opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas
forutsetninger og interesser
-Vi bruker litteratur og medienes muligheter for
å utvide og utdype barnas erfaringer og læring
Lage konstruksjoner og bruke ulik teknologi
Få kjennskap til menneskets livssyklus
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Vurdering og dokumentasjon
Vi bruker kommunikasjonsverktøyet Mykid.no for å dokumentere med bilder og
fortelle hva vi har gjort..

Vurdering:
I barnehagen har vi avdelingsmøter/gruppemøter hver uke og personalmøter ca en gang i
måneden. På disse møtene evaluerer vi aktiviteter og barnehagens innhold som en helhet.
Vi har tatt i bruk Mykid.no som er en informasjonskanal mellom barnehagen og foreldre.
Her vil det bli lagt ut vurderinger og informasjon fortløpende. I tillegg gjør avdelingene en
halvårsevaluering hvor de går gjennom siste halve året og vurderer hva de synes har fungert
godt og hva de mener det må arbeides videre med for å fornye eller forbedre.
Halvårsrapportene er en del av barnehagens dokumentasjon .

Barns medvirkning:
Barn har rett til å si sin mening om det som vedrører deres dag i barnehagen.
Hvor omfattende medvirkningen er avhenger av barnets alder og funksjonsnivå. Barn er
flinke til å vise og uttrykke seg om hvordan de har det i hverdagen. Dette gjør de
gjennom kroppsspråk,følelsemessige uttrykk og mimikk.
Det er barnehagens oppgave å fange opp hvert enkelt signal og ta det på alvor.
Hva skal barn medvirke på?
1. Oppleve anerkjennelse for egne tanker og meninger
2. Oppleve at egne tanker og meninger blir hørt
3. Oppleve at egne tanker og meninger noen ganger får konsekvenser.
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Overgang barnehage -skole
Skolegruppen er et ukentlig tilbud til de barna som går siste året i barnehagen
(Stortussan).Der jobber de med generelle ferdigheter som å sitte i ro ,blyantgrep, tegning,
fargelegging, skrive bokstaver og tall, vite forskjell på størst og minst, lengde og form og
jobbe med forskjellige spill og skolemateriell.
Opplegget er tilpasset deres alder og ferdigheter.
Et av tiltakene er et overgangsmøte mellom skole og barnehage for å få og gi informasjon om barna
som skal begynne på skolen, etter samtykke fra foreldre. Øksnes kommune har en plan for overgang
barnehage skole- der bl.a skolebesøk er tatt med.
Foreldrene får en gjennomgang av disse retningslinjene på foreldresamtalene om høsten og kan skrive
under eller reservere seg mot at informasjon om deres barn blir overført til skolen. Et viktig mål med
skolegruppen er å forberede barna til skolehverdagen og avdekke dersom de trenger særskilt hjelp og
støtte før og etter skolestart. Det blir derfor gjennomført skolebesøk , en gang i regi av barnehagen og
en gang sammen med foreldrene. Etter at barna har begynt på skolen inviterer vi de på besøk en dag i
oktober slik at de får treffe gamle venner og vi får høre hvordan de har det på skolen.
Andre aktiviteter for skolegruppen er
 Overnatting i barnehagen på våren


Leirskole på Øksnes leirsted



Gjøres ekstra stas på barna på Sommerfesten (i juni hvis været tillater det)
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Dagsrytme i Trollskogen barnehage
06.45Barnehagen åpner
7.00-8.30
9.30- 11.00

Frokost- barna har med matpakke
Aktiviteter, turer, lek ute og inne

Før lunsj

Samlingstund

10.30-12.00

Lunsj

Fra 11.00

Utetid/lek/hviletid

13.30

Fruktmåltid- Småtussan-Haugtussan

14.0016.30
16.30

Fruktmåltid- Skogtussan og Stortussan 14.00Lek og aktiviteter ute/inne
Barnehagen stenger.

Fruktmåltidene består i tillegg til frukt av knekkebrød på storavdelingene og
brød/knekkebrød for de minste.

Praktisk informasjon
Trollskogen barnehage har i år 85 plasser. Disse plassene er fordelt slik dette året. Småtussan
9 barn 0-2 år.Haugtussan 9 barn 0-2 år. Skogtussan 20 barn 3-4 år og Stortussan 16 barn- 5
år. tilsammen 54 barn
Åpningstider
Barnehagen er åpen fra 06.45- 16.30.Barna må være hentet innen 16.30.
5 dager i året er barnehagen stengt i forbindelse med planlegging.

Åpningstider ved høytider
Onsdagen før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00 Julaften
og nyttårsaften er barnehagen stengt.

Ferie
Barnehagen er åpen hele sommeren. Alle barna skal ha 4 uker fri i løpet av barnehageåret. Av
disse skal 3 uker være sammenhengende. Foreldrene skal ha gitt beskjed innen 30.april når
barnets sommerferie skal være.
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Frister
Ca en måned før påske og jul skal foreldre gi beskjed om barna kommer i barnehagen på de
dagene som er knyttet til høytidene. Dette gjøres på Mykid.
Det vil si i den stille uke i påsken og i romjula.
I forbindelse med jul, påske og sommerferie vil avdelingene kunne bli sammenslått. Det vil
være kjente voksne tilstede for barna.

Årshjul
Høst 2019
Oktober/November
Foreldresamtaler/november
25.10.Forutaksjon –salg av lodd, kaker, Forutprodukter ,kafe
22.11 Planleggingsdag/kurs- barnehagen stengt
29.11 Foreldrekaffe
Desember
06.12 Nissefest
13.12 Julefrokost/Lucia
Juletrefest-avdelingsvis -evt
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Vår 2020
Januar
Solfest- uke 3 eller 4
31.01.- Foreldrekaffe
Februar
21.02- Foreldrekaffe
21.02 Pyjamasfest/bamsesykehus
Mars
Planleggingsdager 05-06.03.-barnehagen stengt
Evt Foreldremøter
10.03 Barnehagedagen
20.03 Foreldrekaffe
April
Foreldresamtaler
Overnatting i barnehagen for barn født 2014
Fellesdag i Øksneshallen
03.04.Påskefrokost
Mai/Juni
Planleggingsdag 22.05.- barnehagen stengt
Leirskole for barn født 2013
Dagstur -fellestur til Gisløystranda
11.06 Sommerfest/avslutningsfest for 6-åringene
09-10.06 Dugnad i barnehagen
11.06 Se foreldrekaffelisten
NB ! De som er satt opp her baker til sommerfesten
Juli/august
Sommer i barnehagen-ferieavvikling
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Høst 2020
August
17.08-18.08..Planleggingsdag-barnehagen stengt
20. –barnehageåret starter
Tilvenning av nye barn
September
23.09. Foreldremøte –avdelingsvis og felles.
25.09 Foreldrekaffe
16.09. Varslet brannøvelse

Vedlegg: 1
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1.Sammendrag av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper
når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje
i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i barnehagens årsplan.

MAT og DRlkkE
Barnehagen bør:
1. Legget il rette for minimum to faste,
ernæringsmessigfullverdige måltider hverdag med medbrakt
eller servertmat
2. Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30minutter til å
spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat
3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som
Ikke har spist frokost hjemme
4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn,
særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere
5. Legge ti l rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og
spiser sammen med barna
6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø
7. Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved
oppbevaring og tilberedning av mat
B. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon
9. Maten bør varieres overtid og gi varierte smaksopplevelser
:
Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.
Gruppe2: Grønnsaker og fruktIbær
Gruppe 3:Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner,
linser etc.
11 . Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper
12. Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra
lettmelk eller lettmelk
13. Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til
måltidene
14. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås
15. De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten
servering av søt og fet mat og søt drikke

'it; Helsedirektoratet
www.shdir.no/mat ibarnehagen
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