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Om Nordkjosbotn barnehage 

Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i 1985. Barnehagen ligger godt 

tilbaketrukket i ytterkant av det lokale boligområde med naturen som en av de nærmeste naboene. 

Barnehagen har gangavstand til sentrum, barne- og ungdomsskole og videregående skole. Barnegruppe: 

Høsten 2016 har vi 44 barn i alderen 1-6 år:  

Født: 2011 Født: 2012 Født: 2013 Født: 2014 Født: 2015 

Jenter: 4 Jenter: 3 Jenter: 4 Jenter: 3 Jenter: 7 

Gutter: 9 Gutter: 2 Gutter: 2 Gutter: 9 Gutter: 1 

 

Barna er fordelt på fire avdelinger, avdelingene samarbeider på tvers ved ferieavvikling slik som ved jul og 

påske. Under sommermånedene juni, juli og august er det sommerbarnehage hvor barnegruppene slås 

sammen til en stor gruppe.   

       Åpningstid: 07.15 – 16.15.  (Utvidet åpningstid dette barnehageåret 07.00. – 16.30. ) 

 

 

                    

 

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PERSONALGRUPPE  

Enhetsleder: Anita Deilet 

 
Pedagogiske ledere: 
Lone Elise Fredheim  
Linda-Elise Hay 
Ellen Rognli 
Kristin Markussen 
 
 
Barnehagelærer: 
Liss Mari Sørensen 

 
Assistenter: 
Grethe Sæther  
Guri Guttormsen 
Annika Søreng 
Tone Fagernes 
Ellen Heijmans 
Therese Sætre 
Kajsa Søreng 
Eva Beekman  
Randi Frydenlund 
Sissel Krokvik 
Hilde Andersen 
Silje Knedahl 

 
Tilkallingsvikarer: 
Joy Ottersen 
Tone Edvartsen 
Ida B.Hage 
Viktoria Sørem 
Karine Angell 
Sebastian N.Solberg 
Lisa-Mari Vestby 

Renhold: Giedre Razmisleviciene 

Vaktmester: Ivar Heide 
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2. Rammeplanen for Barnehagen 

 
I henhold til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er fastsatt av kunnskaps-
departementet så skal barnehagens innhold være allsidig og variert. Derfor er rammeplanen delt opp i 7 
fagområder. 1:Kommunikasjon, språk og tekst. 2:Kropp, bevegelse og helse. 3:Kunst, kultur og kreativitet. 
4:Natur, miljø og teknikk. 5:Etikk, religion og filosofi. 6:Nærmiljø og samfunn. 7:Antall, rom og form. 
 
Alle fagområdene er sentrale for barnets opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene barnet møter i 
barnehagene bygger i stor grad på fagene barnet får møte når det starter på skolen. 
Kunnskapsdepartementet ønsker at barna i barnehagene skal få gode opplevelser, erfaringer og læring innen 
de ulike fagområdene. På denne måten håper de på at barnet skal bli motivert og få et positivt forhold til det 
å lære. Fagområdene blir tilpasset hvert enkelt barn. 
 
Fagområdene opptrer sjelden isolert. I det daglige vil flere av områdene være representert samtidig, både 
gjennom temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.   
 

      
 
2.1.På denne måten arbeider vi i Nordkjosbotn barnehage med de ulike fagområdene i det daglige.  
Med progresjon for de ulike alderstrinnene. :  

                                              
                                                            KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST 

 

5-6 ÅR : 

Skrive navnet sitt

4-6 ÅR : 

Få kjennskap til bokstaver og tall

3-6 ÅR :

Bruke drama og bilder.

2-6 ÅR :

Bruke Ipad, puslespill og lotto. Få kjennskap til eventyr.

1-6 ÅR :

Snakke med barna. Bruke bøker/pekebøker, sang/musikk, 
rim og regler. Planlagte samlinger. Arbeide med 

snakkepakken. Bruke konkreter, benevnelser og uformell BU 
i hverdagen. Få kjennskap med Ipad.
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                                                                    KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 
 
 
 
 

                                
                                                           ANTALL, ROM OG FORM 
 
 
 
 

5-6 ÅR :

Vanntilvenning (svømming)

4-6 ÅR : 

Selvstendighetstrening ved dogåing. 
Førstehjelpssamling  med "Henry".

3-6 ÅR :

Hvilke klær trengs til ulikt vær. Bruke Idrettshallen. 
Selvstendighetstrening ved på/av kledning. 

Kokkelag.

2-6 ÅR :
Kroppen vår. Mestre å roe ned og kunne føle at 

kroppen trenger hvile.

1-6 ÅR :

Fysisk aktivitet både ute og inne. Styrke grov og fin motorikk, 
føle mestring. Turer, vannlek, bevegelseslek/sanger, 

hinderløype. Fokus på gode matvaner og god hygiene.

5-6 ÅR :

Bruke terningsspill, sammenligne og 
sortere. Jobbe med Trampoline.

4-6 ÅR : 

Få kjennskap med dato, dag, måned og år, 
tall og bokstaver. Begrepsundervisning.    

3-6 ÅR :

Dekke bord. Bruke pedagogiske apper på Ipad. 
Kjennskap til farger, tall, mengder, plassering.  Bruke 
spill, duplo, lego, perler og plastelina. La barna filme 

med videokamera og se på resultatet.

2-6 ÅR :

Kjennskap til former og mønster. Bruke klosser og puslespill.

1-6 ÅR :

Ha fokus på realfag prosjekt. Bruke snakkepakken, sanger, rim/regler, 
eventyr og bordteater. Bruke symboler og konkreter.  



6 
 

 
 

                        
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 
 
 
 

                                           
                                                                               NATUR,MILJØ OG TEKNIKK 
 
 
 

5-6 ÅR : 

Perling og konstruksjoner etter 
mønster. Oppgaver i Trampoline boka.

4-6 ÅR : 

Fotografering og bruk av rollespill.

3-6 ÅR :

Bruke plastelina, naturmateriale, perler og ulike 
konstruksjonsmateriell (lego, duplo,  jovo o.l.) Lage 

animasjon ved bruk av egne tegninger. 

2-6 ÅR :

Aktiviteter der barna får klippe og lime.

1-6 ÅR :

Maling/tegning/utstilling. Rim og regler. Eventyr, drama og 
musikk. Baking, eksperimentering og vannlek. Bruke prosjektor 

til å vise bilder.

5-6 ÅR : 

Studere kart.

4-6 ÅR : 

Lære navn på dyr, planter, fisk og 
insekter. Lære om årstider.

3-6 ÅR :

Bruk av PC. Lære om miljøet og hvordan ta vare 
på naturen.  Utegrupper.  Lage mat. 

2-6 ÅR :

Bruk av Ipad. Bli kjent med å kaste søppel på rett plass.

1-6 ÅR :

Uteaktiviteter/lek og turer. 
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                                                      ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
 
 
 
 
 

                                          
                                                                     NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
 
 
 

5-6 ÅR : 

Gå i Lucia tog. Gjennomføre planlagte 
filosoferingsøkter.

4-6 ÅR : 

Arbeide med sosial  kompetanse og 
forebygging av mobbing bl.a. ved bruk av 

mitt valg istedenfor steg for steg.

3-6 ÅR :

Bruke rollespill og rollelek.

2-6 ÅR :

Bruke bøker og fortellinger og snakke om innholdet. Spontan 
filosofering.

1-6 ÅR :

Bli kjent med kristen tro og tradisjoner som feiring av jul og påske. 
Stimulere til filosofering . Arbeide med sosial kompetanse ved bruk 

av bl.a. Steg for steg jfr.virksomhetsplanen.

5-6 ÅR : 

Ansvar for planlegging og 
gjennomføring av 17.mai markering. 

4-6 ÅR : 

Trafikk opplæring ved bruk av Naffen og 
Arne. Bruke mitt valg jfr.virksomhetsplanen.

3-6 ÅR :

Trafikkopplæring ved bruk av Tarkus. Bruke ti små 
vennebøker.

2-6 ÅR :

Delta på markering av nasjonale/lokale merkedager. 

1-6 ÅR :

Bruke Steg for steg jfr.virksomhetsplanen. Turer i nærmiljøet, tur 
til lavvo. Bli kjent med nasjonale/lokale merkedager. Delta på 

foreldrekafè med innsamling til barnehjem i Kenya.
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3. Prosjektarbeid I Balsfjordbarnehagen 
 

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnskolen. I barnehageåret 

2016/2017 har alle barnehagene i Balsfjord kommune ett felles prosjekt med realfag i barnehagen. Hver 

enhet velger egen fremgangsmåte, og vi i Nordkjosbotn barnehage skal drive vårt prosjektet fremover ved 

å bruke IKT og «Snakkepakken» gjennomgående som arbeidsverktøy.  

Barn har en naturlig interesse for realfag, og evne til å lære realfag allerede i barnehagealder. Matematikk 

og naturfag er ofte en naturlig del av det som skjer i barnehagen. Det barna lærer av realfag i barnehagen 

danner ett viktig grunnlag for senere læring og danning videre i skolen og samfunnet. 

I gjennom arbeid med prosjektet ønsker vi at barna skal få positive erfaringer med realfag, og har derfor 

satt noen forventninger til barnehagen som læringsarena, personalets oppgaver, samt opplevelser vi 

ønsker for barna i vår barnehage.  

BARNEHAGEN SKAL: PERSONALET SKAL: BARNA SKAL: 

 Ta barnas 

utforskertrang på 

alvor. 

 Ha en kultur der det er 

lov til å stille undrende 

spørsmål og utforske 

fenomener som 

interesserer barna. 

 Sette av tid og rom til 

både planlagte og 

spontane aktiviteter 

knyttet til realfag. 

 Utvikle kunnskap om 

hvordan vi skal forske 

sammen med barn og 

hvordan vi kan stille 

åpne spørsmål i 

samtale med barn. 

 Utvikle egen kompetanse om realfag. 

 Utvikle et presist og 

situasjonsuavhengig språk. 

 Skape felles begrepsforståelse. 

 Delta aktivt i barnas lek, ta barns 

medvirkning på alvor og bygge videre på 

deres interesser og utforskertrang. 

 Stimulere barna til å undre seg, finne 

egne mulige løsninger og samtale 

sammen med andre barn i barnehagen. 

 Være medforskere som er engasjerte, 

interesserte og positive i samhandlingen 

med barna. 

 Se enkeltindividet og være med på å 

skape gode relasjoner og opplevelser 

mellom barn gjennom utforskning 

sammen. 

 Få muligheten til delta 

aktivt i ulike forsøk og 

utvikle sine 

realfagskunnskaper. 

 Undre seg, filosofere, 

eksperimentere og 

stille spørre spørsmål 

om tilværelsen. 

 Oppleve glede og 

fellesskap gjennom 

opplevelser og 

aktiviteter knyttet til 

realfag. 

 Undersøke og finne ut 

hvordan ulike 

fenomener fungerer 

og hvordan verden 

henger sammen. 
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Videre har vi delt realfag inn i fire områder som vi skal fokusere på i ulike deler av året: Matematikk, Fysikk, 

Kjemi og Biologi. Dette er for å sikre ett bredt realfaglig tilbud. Ut ifra disse områdene har vi også valgt ut 

ulike månedstema som alle avdelingene skal jobbe med på hver sin måte. Disse månedstemaene blir 

tilpasset barnas alder og utvikling, og temaene blir gjennomgående i aktiviteter og arbeidsmetoder i den 

enkelte måneden. 

 

REALFAG Måned: Månedstema: 

Planlegging av prosjekt August  

September  

Oktober  

Matematikk November Eventyr 

Desember Eventyr 

Fysikk Januar Hinderløype 

Februar Musikk og bevegelseslek 

Kjemi Mars Vann 

April Vann 

Biologi Mai Planteliv 

Juni Insekter 
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4. Foreldresamarbeid 

Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er dere foreldre, både gjennom den daglige kontakten, 

foreldresamtaler, foreldremøter og ellers muntlig og skriftlig kommunikasjon.  

Vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med alle foreldre/foresatte. Vi vil at dere skal være trygge på at 

deres barn blir ivaretatt og sett, og at dere skal føle at dere blir hørt og tatt på alvor når det gjelder deres 

barns hverdag. For å få til dette er vi avhengig av at dere gir oss tilbakemeldinger på det dere anser som 

viktig for deres barn, og ikke minst på den jobben vi gjør. Vi ønsker så langt det er mulig å ha kontakt med 

dere i bringe/hente situasjonene hver dag.  

 

4.1. Foreldresamtale 

 Alle foreldre/foresatte innkalles til en foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Ved behov for flere 

avtales dette for hvert enkelt barn.  Personalet baserer sin informasjon til foreldrene om barnets utvikling 

gjennom observasjon av både enkeltbarnet og barnegruppen. I observasjon benytter vi et skjema som 

heter ”Alle med”. Foreldrene skal gi skriftlig samtykke til formell observasjon av enkeltbarnet. 

 

4.2. Foreldremøte                                               

I løpet av barnehageåret  arrangeres  det ett fast  foreldremøte på høsten og et behovsprøvd på våren For 

å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et samarbeidsutvalg JFR. Barnehagelovens §4 

 

4.3. Foreldreråd                                          

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd jfr. Barnehageloven § 4. 

Foreldrerådet har et arbeidsutvalg som består av 4 representanter som velges på foreldremøtet i Oktober.  

Arbeidsutvalget 2016/2017 :  Helene A. Larsen 

 Charlotte Lockertsen  

Therese Henriksen  

Stine K. Johansson 

 

4.4. Samarbeidsutvalg 

Barnehagelovens §4 sier at hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ som velges på foreldremøtet om høsten. Samarbeidsutvalget 

består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens 

eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges i samarbeidsutvalget.  Samarbeidsutvalget 

møtes på høsten hvert år for å godkjenne barnehagens årsplan. 
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Samarbeidsutvalget kan også brukes dersom foreldrene har en sak de ønsker å ta opp med barnehagen. 

Barnehagens lokaler kan benyttes til slike møter. 

Representanter i SU ved Nordkjosbotn barnehage er:      

Foreldrenes representanter – Jeanette Skogeng og May-Helen R.Kvien    

      vara –Linnea E- Johannesen og Kim Norrie                                  

Personalets representanter – Sissel Krokvik og Annika Søreng.                   

                                          Vara – Randi Frydenlund og Tone Fagernes 

 Barnehageeiers representant – Anita Deilet 

 

4.5. Foreldrekafe 

Vi har foreldre kafè hver annen måned. Der selges kaker, kaffe og pølser. Kakene bakes av foreldrene på 

rundgang. Pengene som samles inn går til et barnehjem i Kenya. Les mer om barnehjemmet og hva de 

bruker pengene til via: http://www.igmission.org/good-hope 

 

5.Dokumentasjon og vurdering 

Rammeplanen sier: ”Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de 

viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel skal 

derfor observeres og vurderes fortløpende”.  

I begynnelsen av hver måned vil vi sende månedsplan til foreldre/foresatte på mail. Denne vil vise hva vi 

planlegger av aktiviteter i løpet av måneden. I etterkant av måneden har vi en evaluering og vurdering av 

arbeidet på avdelingen. Ut fra denne setter vi opp en kort oppsummering av det vi har gjort, men også det 

som vi av ulike årsaker ikke får gjennomført. Denne vurderingen vil vi også sende ut til foreldre/foresatte. 

  

Arbeidet i barnehagen blir også dokumenter gjennom bilder som vises på bilderammer eller henges opp 

rundt om i barnehagen. Vi synliggjør også aktiviteter ved å ”stille” ut og henge opp barnas produkter på 

avdelingene. 

 

 

 

 

 

 

http://www.igmission.org/good-hope
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Årskalender Nordkjosbotn barnehage 2016/17 

Måned Hendelse Dato 

August Planleggingsdag 
Dugnad 

Mandag  15.08.16 
Tirsdag    31.08.16 
 

September 
 

Foreldre kafè  
 

Torsdag  22.09.16 

Oktober 
 
 

Foreldremøte 
Planleggingsdag 
Fotografering 

Tirsdag  11.10.16 
Fredag   14.10.16 
Fredag   21.10.16 
 

November 
 
 

Brannvern 
Foreldre kafè  
Mørketidsfest 
Planleggingsdag  

Uke 46 
Fredag   18.11.16 
Fredag   18.11.16 
Tirsdag   22.11.16 
 

 
Desember 
 

Nissefest  
Lucia/foreldrekaffe 
Kirkebesøk 

Tirsdag   06.12.16 
Tirsdag   13.12.16 
Tirsdag   20.12.16 
 

Januar 
 
 

Foreldrekafè Onsdag  25.01.17 
 

Februar 
 

Samefolkets dag 
Soldagen 

Mandag  06.02.17 
Torsdag  23.02.17 

Mars 
 

Barnehagedagen 
Foreldre kafè  
 

Tirsdag  14.03.17 
Tirsdag  21.03.17 
 

April 
 

Påskefrokost 
Brannvern 
Foreldremøte 
Planleggingsdag 

Onsdag  05.04.17 
Uke 16  
Onsdag  03.05.17 
Fredag   28.04.17  
 

Mai 
 

Markere nasjonaldag i barnehagen  
Sjørøver/karneval/foreldrekafe 
Planleggingsdag 
 

Tirsdag  16.05.17 
Onsdag  31.05.17 
Fredag   26.05.17 
 

Juni Hele barnehagen drar på felles tur  
Det kommer senere oppslag om 
når og hvor det blir. 
 

 
 
 

 


