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Litt om avdeling Hamnvåg
Hamnvåg barnehage ble åpnet 1. mars 1995 i lokalene til en ombygd

kommunal lærerbolig. Vi synes vi har en spennende barnehage med mange 

rom og mange muligheter. I 1998 ble ansvaret for skolefritidsordningen lagt

til barnehagen. Dermed forholder vi oss til en aldersgruppe med spennvidde 

fra 1 til 10 år. Dette gir både utfordringer og muligheter.

Med Hamnvåg Montessoriskole som nærmeste nabo, ligger forholdene godt 

til rette for samarbeid. Barnehagebarn og skoleelever benytter hverandres 

uteområde og kan treffes når det er felles utetid. Dette er med på å gi en

myk overgang mellom barnehage og skole, og gode venner kan holde 

kontakten selv om de ikke tilhører samme årskull. I tillegg har vi en del 

felles tradisjoner, og vi i barnehagen nyter godt av å kunne låne gymsalen

og bli invitert på skolekonserter, forestillinger og andre arrangementer.

Uteområdet vårt gir mange muligheter til varierte aktiviteter og 

opplevelser. Vi har en selvlaget bålgrue med bord og benker. Her nyter 

vi gjerne friluftsmåltider som vi selv har tilberedt. På skolens område 

har vi tilgang til akebakker, skiløype, fotballbane, sykkelløype og 

lekeapparater. Videre går vi også ofte turer langs skogsveien til Sætra, 

gapahuken og til Vettehaugen som er ”vår egen” turplass. 

båthavn er også innen fin gangavstand.

Dette barnehageåret har avdelingen 

5 barnehagebarn og 2 SFO-barn.



Personalet
Inger-Anne larsen
100 %Midlertidlig stilling som fag/pedagogisk leder, herav 
10% administrasjon.
Utdannet vernepleier
Har jobbet i Hamnvåg barnehage tidligere som pedagogisk 
leder og enhetsleder.
Ansvar for førskoleklubb

Turid Pedersen
Fast 50 % stilling som pedagogisk medarbeider.
Har jobbet i Hamnvåg Barnehage siden 2000. Har også 
arbeidet i Hamnvåg Barnepark.
Ansvar for  klubb med 1-3-åringene
Personalets representant i samarbeidsutvalget.
Brannvernleder

Jennie Hamnvåg
Fast 26,67 % stilling som renholder. 
Har jobbet i barnehagen siden 2008 som vikar. Har 60% 
fast stilling som pedagogisk medarbeider  fra høsten i 
avdelingen.



07.15 Barnehagen åpner
Frilek
Frokost fram til kl. 9.00

09.30 Temaarbeid/klubb/samling eller andre organiserte 
aktiviteter.
Evt. turer eller frilek ute eller inne. 

11.00 Lunsj
Frilek ute eller inne.

14.00 Vi spiser frukt/grønnsaker/yoghurt og brødmat
Frilek ute eller inne.

16.15 Barnehagen stenger. 
Takk for i dag!

Vi gjør oppmerksom på at dagsrytmen er et utgangspunkt for 
organisering av dagen, og ikke et fastspikret program. I og med 
at barnegruppa har et stort alderssprik, er det store 
variasjoner i hvilke behov barna har for rutine og fast 
rekkefølge. Dagsform, planer, vær og barns ønsker og behov 
m.m. kan være med på å påvirke hvordan vi legger opp dagen. Vi 
ønsker å være fleksibel i forhold til organiseringen av dagen. 

Kjernetida i barnehagen er fra kl. 9.00-14.00.
Vi ønsker at alle barna i utgangspunktet er til stede i 
kjernetiden. I denne tida kan det hende vi drar på spontane 
turer. Hvis barna leveres eller hentes i kjernetida, må vi få 
beskjed, ellers kan dere risikere å komme til låst dør. Det er 
også av stor betydning for barnet å få med seg starten på 
dagen. 
Husk også å gi beskjed dersom barnet er sykt eller av annen 
grunn ikke kommer i barnehagen. 



Mål: Barn og foreldre føler seg godt mottatt, samt at de får en 
god overgang og en trygg og god start på dagen.

Personale Foreldre

 Personalet møter 
barn og 
foreldre/foresatte i 
gangen/garderoben 
så langt det lar seg 
gjøre.

 Sjekk at barnas 
bilder kommer opp 
på branntavla etter 
hvert som barna 
kommer.

 Sørg for at viktige 
beskjeder blir gitt 
videre til det øvrige 
personalet.

 Vi ønsker at foreldrene alltid skal si 
”ha det” til barnet når de går, slik at 
barnet vet når foreldrene drar. 

 Foreldrene må forsikre seg om at 
personalet vet at barnet er kommet.

 Husk å gi viktige beskjeder.
 Barn som ikke har spist frokost 

hjemme, må ha medbrakt frokost, og 
må komme til barnehagen før kl. 
8.30.

 Bilde av barna settes opp på 
branntavla. La gjerne barna gjøre 
dette.

 Oppfordre barna til å henge opp 
sekken og klærne sine og sette 
skoene på plass.



 Mål: Kunnskap, sanger, fortellinger, leker og aktiviteter 
formidles på en måte som stimulerer til utvikling, læring, 
fellesskap, spenning og glede. Barna får blant annet trening i 
å ta ordet, være i fokus, sitte i ro, rekke opp hånda, vente på 
tur og delta i fellesskapet.

Personale Foreldre

 Ha en helhetlig plan for 
samlingsstundenes innhold 
og organisering.

 Forberede samlingsstunden 
godt, med utgangspunkt i 
månedsplanen.

 La barna medvirke til 
samlingsstundenes innhold..

 Gjør samlingsstunden mest 
mulig spennende slik at 
barna har lyst til å være 
med.

• Hjelp gjerne barnet til å 
huske ting som de kan 
fortelle om i samlingsstunden.



Mål: Alle har noen å leke med.
Ha det gøy i leken, lek er et mål i seg selv!

Personale Foreldre

 Gi barna idéer og opplevelser 
som stimulerer til og 
videreutvikler lek.

 Leken skal beskyttes og ikke 
forstyrres unødig. 

 Hjelpe barn som trenger 
hjelp til å forstå 
lekesignalene.

 Være tilgjengelig og 
behjelpelig når barna 
trenger støtte for å komme 
videre i leken. 

 Gi positive tilbakemeldinger 
på barnas initiativ.

 Oppfordre barna til å rydde 
ting på rett plass.

 Oppfordre barna til å leke 
med alle og løse konflikter 
på en akseptabel måte.

 Barna kan ha leker med 
hjemmefra, men forsøk å 
begrense antallet, og 
snakk med barnet om at 
det må være villig til å la 
andre barn få låne leken. 
Vi ønsker ikke lydleker, 
lekevåpen og leker med 
små deler.

 For mange kan det være 
positivt å av og til besøke 
venner på fritida. Dette 
kan gi felles opplevelser 
som virker positivt inn på 
deres relasjoner i 
barnehagen.

 Vær takknemlig hvis 
barnet ditt er skittent 
når det blir hentet. Det 
betyr at det har hatt en 
bra dag og har vært i 
aktivitet!



Mål: Alle får et sunt forhold til mat og får dekket sine behov for 
mat og drikke gjennom et variert, sunt og godt kosthold. 
Måltidet er preget av ro, hygge og samtale.
Hygiene, selvstendighet og gode matvaner.

Personale Foreldre

 La ordensbarn/ hjelper være med 
på å dekke bordet.

 Variere kosten og dekke bordet på 
en innbydende måte.

 Hjelpe barna til å innarbeide gode 
hygienevaner 

 Være gode rollemodeller for barna: 
Sitte mest mulig i ro, snakke rolig 
og bidra til en hyggelig spisestund.

 Oppfordre barna til å be hverandre 
om å sende til hverandre ved å 
benevne hva det er de ønsker og 
hvem som kan sende det.

 Barna får selv bestemme når de er 
mette, men de oppfordres til å sitte 
ved bordet til flere er ferdige. 

 Bake grove brød.
 Til maten tilbys melk eller vann.
 Som tørstedrikk tilbys vann.
 Når det er mulig, får barna være 

med på å lage mat.
 Tilby varmmat en dag i uka, gjerne 

med grønnsaker.
 Tilby frukt/grønnsaker hver dag, 

noen ganger erstattet av yoghurt.

 Gi barna varierte 
smaksopplevelser også 
hjemme.

 Medbrakt frokost må 
ikke inneholde kaker, 
sjokoladepålegg, saft, 
o´boy eller lignende.

 Til bursdagsfeiring tar
barnet med det de 
ønsker å spise.



Mål: Barna får trening i selvstendighet og mestring ved av- og 
påkledning og i å vurdere hva slags klær som er passende 
etter vær og føre.

Personale Foreldre

 Hjelpe barna til å 
vurdere hva slags klær de 
trenger.

 Finne frem klærne som 
barna skal ta på seg.

 Oppmuntre til 
selvstendighet og 
mestring på en positiv 
måte.

 Oppmuntre til å hjelpe 
hverandre.

 Hjelpe barnet til å 
innarbeide gode 
ordensvaner med å 
henge/sette klær og sko 
på plass.

 Klær som ikke er merket, 
henges på snora i gangen.

 Sørg for at barna har rikelig 
med klær til ulike vær og 
føreforhold.

 Sjekk skiftekurven regelmessig 
og fyll opp med det som 
mangler. 

 Barna trenger ikke dyre 
merkeklær, men det er viktig 
at de er passelig store og ikke 
ødelegger for barnas 
bevegelighet og glede ved å 
være ute og på tur.

 Hjelp barnet til å innarbeide 
gode ordensvaner med å 
henge/sette klær og sko på 
plass.

 Sjekk om dere har gjenglemte 
klær på snora i gangen.

 MERK KLÆRNE GODT!



Mål: Frilek og fysisk aktivitet er viktige mål i seg selv, med 
uteområdet som en flott ramme. Vi ønsker å gi alle gode 
friluftsopplevelser og at alle skal bli glad i å være ute.

Personale Foreldre

 Gi barna allsidige opplevelser i 
naturen og på lekeplassen.

 Støtte barna i å prøve ulike 
aktiviteter og bevegelsestyper og 
legge til rette for 
mestringsopplevelser.

 Hjelpe barna til å vurdere risiko.
 Hjelpe barna til å huske hjelm når 

de sykler – og til å ta den av når de 
ikke sykler.

 La barna bli kjent med ulike 
tradisjonsleker, sangleker m.m.

 La gjerne barna ha 
med seg sykkel, ski 
og annet som innbyr 
til positive 
aktiviteter. Husk 
sykkelhjelm!



Mål: Gi barna varierte og gode opplevelser i naturen og 
nærmiljøet. 

Personale Foreldre

 Forberede barna på turen slik at de vet 
hva som skal skje og hvor vi skal. 

 La barna i størst mulig grad være med på 
planlegging og forberedelser til turen 
samt etterarbeid/evaluering.

 Les sikkerhetsinstruksen og følg denne. 
Tenk igjennom om det er noen andre 
forhåndsregler som må tas.

 Vær nysgjerrig, undrende, sansende og 
utforskende sammen med barna.

 Utnytt turen som en læringsarena.
 Dokumenter ved hjelp av bilder slik at 

barna lettere kan være med på å snakke 
om opplevelsene i ettertid.

 Skriv gjerne lapp på døra om hvor vi er, i 
tilfelle noen leter etter oss mens vi er 
borte.

 Les månedsplan 
og månedsavis 
slik at dere vet 
om planlagte 
turer.

 De fleste turene 
er spontane. 
Derfor er det 
viktig at barna til 
enhver tid har 
klær og fottøy 
som egner seg til 
tur.



Mål: Å skape en god overgang mellom barnehage og hjem 
for barn og voksne.

Personale Foreldre

 Skrive dagsrapport
slik at foreldrene kan 
se hvordan dagen har 
vært.

 Dokumentere dagens 
innhold med gode 
bilder.

 Hjelpe barna å 
fortelle foreldrene 
om hva de har opplevd 
i barnehagen.

 Vise interesse for det barnet 
holder på med og hva det har 
gjort i løpet av dagen.

 Lese dagsrapport, se på 
bilder, utstillinger m.m. og gi 
barnet respons på det. Det 
betyr mye for barna at 
foreldrene er interessert.

 Sørg for at personalet får 
med seg at du henter barnet.

 Gi beskjed dersom andre skal 
hente barnet ditt. 

 Oppfordre barna til å rydde 
leker før de drar hjem.



For barnehageåret 2016-2017 har vi valgt å synliggjøre matematikk i 

barnehagehverdagen. Dette blir også vår del av prosjektet Tett på 

realfag som er et felles prosjekt for alle barnehagene i Balsfjord. I 

arbeidet med dette ønsker vi å øke personalets kompetanse i forhold til 

hvordan vi kan fremme barnas matematikk kompetanse på best mulig 

måte, slik at fagområdet Natur, miljø og teknikk» og «antall, rom og form» 

omsettes til praktisk arbeid i barnehagen. Vi vil blant annet bruke: 

• Tilrettelagte situasjoner BU(begrepsundervisning)

• Spontane situasjon i barnehagehverdagen.
• Vi ønsker blant annet at barna får erfare - ved hjelp av ulike typer 

gjenbruks materiale: tall, former osv..



I år har vi valgt gjenbruk som et annet satsingsområde for dette 

barnehageåret. Hvordan vi konkret kommer til å arbeide med dette 

temaet, vil komme frem i månedsplanene, men vi ønsker også å 

være åpne for barnas initiativ og interesser i løpet av året. 

Likevel har vi noen arbeidsmåter, materiell og aktiviteter som vi 

ønsker å benytte:

Lage kunst av 
gjenbruks materiale.

Kildesortering Filmer om miljø

Besøke 
gjenvinningsstasjon/

bruktbutikk
Refleksjoner 

Ulike 
formingsaktiviteter

Lage materiell av 
gjenbruks materiale 
til matteprosjektet 

Lek

I aktivitetskalenderen bakerst i årsplanen, har vi 
synliggjort hvilke måneder vi skal  arbeide med de 
forskjellige undertemaene:
MÅL:
• Barn og voksne skal hjelpe hverandre med å 

kildesortere
• Gi barna opplevelse av å ha ansvar for miljøet 

rundt seg, på tur og i barnehagen.
• Lære om at gjenstander og ting kan brukes om 

igjen.
• Oppleve at «søppel» kan bli til kunst.



Viktige datoer Tema og 

aktiviteter

August 8.
15.
30.
15.

Oppstart etter ferien
Stengt p.g.a. kurs- og planleggingsdag 
Stengt p.g.a. kurs- og planleggingsdag 
Nytt barnehageår starter

Klubb- og temafritt

Turer i nærmiljøet

Samle natur-

materiale

September 26. Foreldremøte

Tilvenning

Brannvernuke
Trafikkuke

Oktober Fotografen kommer

Tilvenning

Grønn uke

Hva kaste vi i søpla?

November 22. Kurs og planleggingsdag

Solsikkeaksjon

Foreldresamtaler

Mørketid

Fra skrot til skatt

Desember

17.
24.
31.

Nissefest
Lucia-feiring på skolen
Julebord
Julegudstjeneste i Mestervik kapell
Juletrefest på skolen, bhg. opptrer
Stengt
Stengt

Advent og jul 

Medias påvirkning
Klubbfritt

Januar Kroppen - helse og 

førstehjelp

Februar 1. Solfest

Karneval

Kunstutstilling av 

skrot

Mars Barnehagedagen Vinteraktiviteter
Brannvernuke

April

28.

Påskegudstjeneste i Hamnvåg 

Forsamlingshus. Påskelunsj på skolen
Påskefrokost
Stengt p.g.a. kurs- og planleggingsdag
Foreldresamtaler

Påske. lage 

påskepynt av 

gjenbruksmateriale

Mai 17. 17. mai-feiring på skolen, barnehagen 

opptrer
Foreldremøte

Miljøpolitiet

Juni Avslutningstur
Sommerfest

Avslutning av året

Klubb- og temafritt



Telefonnummer:

Barnehagen: 77723370 / 77728701  
95797721

An-Magritt: 97611972
Inger-Anne         91547412
Turid: 41789360
Jennie: 91893593

E-post:

an.magritt.asplund@balsfjord.kommune.no
Inger.anne.larsen@balsfjord.kommune.no
turid.pedersen@balsfjord.kommune.no
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