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1. 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 2017 har vi 49 barn i alderen 1-6 år:  

Født: 2012 Født: 2013 Født: 2014 Født: 2015 Født: 2016 

Jenter: 4 Jenter: 3 Jenter:  3  Jenter: 8  Jenter: 7  

Gutter: 2 Gutter: 3 Gutter: 11  Gutter: 3 Gutter: 5  

 

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  

Bjørnehiet 
 
Pedagogisk leder: 
Lone Fredheim  
 
 
Assistenter: 
Guri Guttormsen 
Sissel Krokvik 
Hilde Andersen 
 

Gaupehiet 
 
Pedagogisk leder: 
Kristin Markussen 

 
Barnehagelærer: 
Ikke tilsatt  
 
Assistenter: 
Grethe Sæther 
Randi Frydenlund 

Ulvehiet 
 
Pedagogisk leder: 
Linda-Elise Hay  
 
 
Assistenter: 
Ellen Heijmans 
Annika Søreng 
Janne Hansen 

Revehiet 
 
Pedagogisk leder: 
Ellen Rognli 
 
Barnehagelærer: 
Ikke tilsatt 
 
Assistenter: 
Tone Fagernes 
Elisabeth Slettvold 
Hilde Andersen 
 

Enhetsleder: Anita Deilet 

Renhold: Joy Rose Ottesen er vikar 

Vaktmester: Ivar Heide 
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2.  Barnehagens verdigrunnlag 
 
Virksomheten i barnehagen skal bygges på verdigrunnlag- og innhold fastsatt både av barnehageloven og 

de internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Av disse kommer det fram at barnehagen skal 

videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige 

utvikling. Barnehagens formålsparagraf stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere 

verdiene i det daglige samspillet med barna og i samarbeid med foreldrene.  

Vi i Nordkjosbotn barnehage har sett nærmere på hva vi legger i begrepene omsorg, lek, læring og danning 

og under viser vi noe av det vi gjør,  med progresjon for de ulike aldersgruppene. 

 

 

 
 

 

DANNING

Barna skal utvikle evner 
til å reflektere over egne 

handlinger og væremåter i 
samspill med omgivelsene 
og med andre mennesker.
Synliggjøre og verdsette 

det enkelte barn i gruppa 
jfr. vår visjon. 1-2 ÅR

Større personaltetthet 
for å kunne være 

veiledende og 
anerkjennende.

5-6 ÅR

Selvstendighetstrening.

Planlagte 
filosoferingsøkter.

3-4 ÅR

Fremme kontakt 
og stimulere til 

vennskap.  

LÆRING

Ivareta barns naturlige trang til 
undring og nysgjerrighet. Skape 
et stimulerende miljø som gir tid 
og rom for uformelle barnestyrte 

aktiviteter. Planlegge formelle 
voksenstyrte aktiviteter. 

Begrepstrening.
1-2 ÅR

Samlinger med bruk av 
konkreter, sang, musikk og 

eventyr.

5-6 ÅR

Førskoleklubb.

Ivareta barnas interesser 
og engasjement.

3-4 ÅR

BU samlinger.

Støtte og berike 
barnas initiativ. 
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Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Alle barn er aktive deltakere, medspillere og 
utforskere i egne liv. De påvirkes av omgivelsene og medvirker selv i påvirkningen.  

    

Utvikling og progresjon i småbarnsalder er en sammenheng mellom å tilegne seg kunnskap og å lære seg 
ferdigheter. Det er også viktig å påpeke at progresjon er en prosess, det er store individuelle forskjeller på 
når barn når milepæler og når de er klare for ny læring.  

 

LEK

Leken er en god arena der barna kan 
bearbeide sine opplevelser. Derfor 
skal personalet skape et miljø som 

er tilrettelagt for lek med 
alderstilpassede leker.. Personalet 

skal støtte, inspirere og oppmuntre 
barna i deres lek og gi meningsfylte 
fellesopplevelser som gir næring til 

leken. Uteområdet skal brukes aktivt 
til utelek, og barna skal gis mulighet 

til å tillegne seg impulser og 
inspirasjon til leken gjennom 

opplevelser i nærmiljøet.           

1-2 ÅR

Støtte, delta i og 
berike leken på barnas 

premisser.

5-6 ÅR

Lage et miljø som innbyr 
til rollelek. Ha leker og 

materiell tilgjengelig slik 
at barna selv kan hente 

det.

3-4 ÅR

Legge tilrette for lek 
i små grupper og ha 

leker som 
stimulerer til allsidig 

lek.
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3. Tilvenning 
 
I forkant av barnehageoppstart vil dere få et informasjonsskriv som omhandler bl.a. en beskrivelse av 
tilvenningsperioden. Vi fordeler tilvenningen av nye barn over flere uker slik at det skal være så mye tid 
som mulig for personalet til å bli kjent med hvert enkelt barn og foreldrene/de foresatte i løpet av 
tilvenningen.  

OMSORG

Tilrettelegge for god 
kommunikasjon for å skape et 

tillitsforhold mellom barn, foreldre 
og ansatte ved å være tilgjengelige 

og tilstede.

Barna  skal føle trygghet og de skal 
lære å vise omsorg for hverandre. 

De skal opparbeide et positivt 
selvbilde. 

Barnas primærbehov skal dekkes på 
en god måte.

1-2 ÅR

Tilvenningsperson

"steg for steg"samlinger

Faste rutiner

5-6 ÅR

"Mitt valg"samlinger.

Barnesamtaler.

Overføringssamtaler (se pkt.4 
overgangen bhg-skole)

3-4 ÅR

"Mitt valg"samlinger

Faste regler og rutiner 
som skaper 

forutsigbarhet.
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Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på personalet, kjent med rommene, rutinene 
og de andre barna. Vi setter opp en plan med inntil 5 dager tilvenning for det enkelte barn når det 
begynner i barnehagen. 
 
Barnas opplevelse av den første tiden er svært viktig for deres senere forhold til barnehagen. 
En av de ansatte på barnets avdeling vil derfor fungere som kontaktperson for barnet den første tiden slik 
at omsorgsfunksjonen gradvis kan overføres til den ene og ikke i første omgang mange forskjellige. Med 
dette  vil vi skape en trygg ramme for barnet og gi tett oppfølging til foreldre/foresatte. 
 
Alle barn som begynner i barnehage vil ha ulike behov, så det er viktig at foreldre/foresatte og personalet 
har en løpende dialog i denne perioden for å sikre den beste tilvenningen for det enkelte barn. 
 
Når barn bytter/går over til en annen avdeling i barnehagen bruker vi tid til å la dem bli kjente med og 
trygge på de nye omgivelsene. Dette gjør vi ved at barnet kommer på besøk til den nye avdelinga hver dag i 
ca. 2-3 uker før oppstart på den nye avdelinga. Gradvis blir de lengre på besøk, og etter hvert deltar de i 
daglige rutiner og hverdagsaktiviteter.  
 
Ved overgang til ny avdeling ved nytt barnehageår søker vi også så langt det er mulig at en av personalet på 
barnets tidligere avdeling følger med over for å jobbe på den nye avdelinga. 

                                                 
 

 
 
 

4.  Overgangen barnehage-skole 
 
Barnehagen har et tett samarbeid med Nordkjosbotn barne- og ungdomsskole. Vi har et møte på høsten 
der vi legger planer for årets samarbeid. 1.klasse kommer på et besøk til førskolegruppa i barnehagen mens 
førskolegruppa besøker skolen (1.klasse og fadderklassen) flere ganger i løpet av året. Vi har også møter 
om overførsel av barnegruppa og gir litt opplysninger om det enkelte barn dersom foreldre/foresatte har 
gitt samtykke til dette. 
 

 

I følge kommunens retningslinjer for overgangen barnehage – skole skal førskole klubben inneholde en 
praktisk og en teoretisk del. Vi skal jobbe med BU, og det skal tilrettelegges for at barna utvikler:  

 Sosial kompetanse 
 Selvstendighet        
 Evne til konfliktløsning 
 Kommunikasjonsferdigheter  
 Et godt selvbilde 

Barna skal også få trening i å forholde seg til andre, og å ta imot beskjeder og følge disse. Barna skal kunne 
opptre i trafikken, samt kle på og av seg selv. De bør også kjenne til hva et friminutt/en time og en timeplan 
er. 

I arbeidet med å nå disse målene vil vi blant annet benytte: 

 ”Mitt valg” som er et pedagogisk  
opplegg for utvikling av sosial og  
emosjonell kompetanse med fokus  
på forebyggende arbeid.  
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 ”Trampoline” Et verktøy hvor Fokus                       
ligger på læring ved bruk av lek.                    
I tillegg til mange ulike leker og            
formingsaktiviteter så har Trampoline                              
et aktivitetshefte med ulike temaer som             
bl.a. former, plassering, måling og tall.        
http://trampoline.salaby.no 

 ”Naffen” et pedagogisk verktøy der                              

to hånddukker som heter Naffen og            

Arne lærer barna om hvordan de              

skal opptre i trafikken. 

https://www.naf.no/tjenester/naffens-trafikkboks/om-naffen/     

      

 
 
 
 
                                          

                                                                    
 
 
 

5.  Prosjektarbeid I Balsfjordbarnehagen 
 

Balsfjordbarnehagen består av 5 kommunale og 1 privat barnehage og alle har en felles visjon som lyder: 

«Med rom for alle og blikk for den enkelte» 

Gjennom felles årlige prosjekt der alle de ca.82 barnehageansatte i kommunen deltar søkes det å styrke 
visjonen samt å øke personalets kompetanse. 

Dette barnehageåret er målet med prosjektet å implementere ny rammeplan for barnehager slik at alle 
ansatte i Balsfjordbarnehagen plikter å bruke denne i sitt praksisfelt. 

For å nå målet er det satt tre delmål: 

1. Barnehagen som lærende organisasjon skal styrkes gjennom å ansvarliggjøre hver enkelt i 
personalgruppa. Det settes personlige utviklingsmål som skal nås ved bruk av lærende møter, 
nettverk og aksjonslæring. 
 

2. Økt fokus på temaet helse og 
livsmestring i barnehagen ved å 
utvikle større kompetanse i forhold til 
voksenrollen i lek. Barnehagene skal 
også bruke tid på barnesamtaler og 
filosofering. I arbeidet med dette 
delmålet skal aktuell litteratur 
benyttes. 

 

 

 

http://trampoline.salaby.no/
https://www.naf.no/tjenester/naffens-trafikkboks/om-naffen/


 

3. Pedagogisk bruk av IKT og IKT som verktøy. Gjennom innkjøp av pedagogisk programvare og 
IKT utstyr skal bruk av IKT i hverdagen og personalets kompetanse styrkes. 

 

De ulike barnehagene har samme overodnede mål, men benytter ulike arbeidsmetoder for å nå 
målene. 

 Det skal være en barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med Fylkesmannen og Norges 
arktiske Universitet i Tromsø  

 

 

6. Foreldresamarbeid 

Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er foreldre/foresatte, 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 de skal være trygge på at 
deres barn blir ivaretatt og sett, og at de skal føle at de blir hørt og tatt på alvor når det gjelder deres barns 
hverdag. For å få til dette er vi avhengig av at foreldre/foresatte gir oss tilbakemeldinger på det de 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 foreldre/foresatte i bringe/hente situasjonene hver dag.  
 
 
 
 
 
6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. Foreldreråd                                          
For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd jfr. Barnehageloven § 4. 
Foreldrerådet har et styre som består av 6 representanter som velges på foreldremøtet i Oktober.  

Foreldrerådsstyre 2017/2018 :  Leder -  Preben Buø 

     Sekretær – Elisabeth Slettvold 

     Kasserer – Sigmar Arnarsson 

1.Styremedlem – Jeanette M. Ovesen 

     2.Styremedlem – Jann martin Mathisen 

     3.Styremedlem – Mikail Köse 

6.4. 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 
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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. 

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 – Preben Buø og Linnea Eisemann- Johannesen 

   Vara – Sigmar Arnarsson og Jeanette Skogeng                                  

Personalets representanter – Sissel Krokvik og Annika Søreng.                   
                                          Vara – Randi Frydenlund og Tone Fagernes 

Eiers representant – Brynjulf H.W.G. Grønvik, fra Arbeiderpartiet 

 Barnehageleder representant – Anita Deilet 

 

 

 

6.5. Foreldrekafe 
Vi har foreldre kafè tre ganger i året. 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 

 

 

7.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». 

 

Vi observerer og vurderer det enkelte barns og 
barnegruppens trivsel og allsidige utvikling 
fortløpende. 

Barnehagen vurderer også det pedagogiske 
arbeidet jevnlig for å sikre at alle barn får et 
tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen. Dette vuderingsarbeidet bygger på 
refleksjoner over det pedagogiske arbeidet, der 
også faglige og etiske problemstillinger drøftes. 
Hver avdeling i barnehagen har 1 time møte 
ukentlig for bl.a. å sikre dette arbeidet.  

 

 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet brukes for å gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen 
informasjon om hva barn opplever og lærer i barnehagen vår. Gjennom dokumentasjon gir også 
barnehagen informasjon om hvordan vi oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

http://www.igmission.org/good-hope
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I begynnelsen av hver måned sender avdelingene månedsplan til foreldre/foresatte på mail. Denne viser 
hva vi planlegger av aktiviteter i løpet av måneden. I etterkant av måneden har vi en evaluering og 
vurdering av arbeidet på avdelingen, og 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 sender vi også ut til 
foreldre/foresatte.   

Arbeidet i barnehagen blir også dokumenter gjennom bilder som vises på bilderammer eller henges opp 
rundt om i barnehagen. Vi har en egen facebook side der vi legger ut bilder fra barnehagehverdagen. Vi 
synliggjør også aktiviteter ved å ”stille” ut og henge opp barnas produkter på avdelingene. 

         

 

 

 

Årskalender Nordkjosbotn barnehage 2017/18 

Måned Hendelse Dato 

August 
Tema: vennskap 

Planleggingsdag Tirsdag  15.08.17 
 

September 
Tema: vennskap 

Foreldre kafè  
 

Onsdag  27.09.17 

Oktober 
Tema: Eventyr 
 
 

Foreldremøte 
 
Fotografering 

Onsdag  11.10.17 
 
Onsdag 25.10.17 
 

November 
Tema: Eventyr 
 
 

Brannvern 
Foreldre kafè  
Mørketidsfest 
Planleggingsdag  

Uke 46 
Tirsdag   07.11.17 
Tirsdag   21.11.17    
Onsdag   01.11.17 
 

Desember 
Tema: 
eksperimenter 
 

Nissefest  
Lucia/foreldrekaffe 
Kirkebesøk  

Onsdag   06.12.17  
Onsdag   13.12.17 
Dato ikke fastsatt 
 

Januar 
Tema: Hinderløype 

Planleggingsdag Mandag 02.01.18 

Februar 
Tema: musikk og 
bevegelseslek 

Samefolkets dag 
Soldagen 

Tirsdag  06.02.18 
Torsdag  22.02.18   

Mars 
Tema: vann 

Barnehagedagen 
Påskefrokost 

Tirsdag  13.03.18 
Torsdag 22.03.18 
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April 
Tema: vann 

Planleggingsdag 
Brannvern 
 

Dato kommer senere 
Uke 16  
 

Mai 
Tema: planteliv 
 

Foreldremøte 
Markere nasjonaldag i barnehagen  
Trolluke 
Foreldrekafè 
Planleggingsdag 

Torsdag  03.05.18 
Onsdag  16.05.18 
Uke 22 
Uke 22, dag kommer senere 
Fredag   18.05.18 
 

Juni 
Tema: innsekt  

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

Uke 23 
 
 

Juli 
Frilek  
 

Ferieavvikling  

 

               


