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Velkommen til vår barnehage

Malangen barnehage består av Skrållan, Mestervik og 

Malangseidet barnehage. Malangseidet ligger ca 1 mil 

fra Mestervik som er et lite tettsted i Malangen. Vi leier 

for tiden bygdelaget sitt hus, og holder til i et lite blått 

hus like ved balsfjordveien. Vi bruker skogen, og 

naturen som ligger like ved barnehagen

Vi ønsker at barnehagen skal være et godt sted for 

barn, foreldre, og ansatte. Barnehagen skal oppleves 

som en trygg og utviklende plass for både barn og 

ansatte

Balsfjord kommune sin visjon:

Rom for alle, blikk for den enkelte

Ansatte ved vår avdeling:

- Marita Johansen          fagleder/pedagogisk leder 100%

- Siv Heidi B Svendsen pedagogisk medarbeider        80%

- Jocelyn Nilsen (Joyce)   pedagogisk medarbeider       100 %

- Ida Hansen Tollefsen    vikar

- Choliticha Nilsen (Pre)  Renholder                                26,6%

Barnegruppa 2017/2018
Vi har fortsatt plass til flere barn i vår avdeling, så 

det kan være vi får nye søknader i løpet av 

høsten/vinteren.

1 jente  født 2013

1 jente og 1 gutt født 2014

1 jente og 1 gutt født 2015

4 jenter født 2016

Totalt 7 jenter og 2 gutter

Dette utgjør 13,2 plasser, da ikke alle benytter full 

plass.

Vi har totalt plass til 18.

Hvert enkelt barn har en 
personlighet som er verdifull

Hvert barn er sosiale aktører 
som selv bidrar til egen og 
andres læring

Barndommen har 
stor verdi og må ta 
sin tid.



Litt om barnehagen

Barnehagen har 5 

planleggingsdager i løpet av et 

barnehageår. 

Dette er datoer som er fastsatt pr 

nå:

15.08.2017, 01.11.17, 02.01.2018, 

03.01.2018, og 18.05.2018

Dagsrytmen i barnehagen
07.15- Barnehagen åpner

07.00-08.45: Barna spiser medbrakt frokost 

08.30-09.00: Lek inne

09.00-09.15: Samlingsstund

09.30-10.45: Lek ute/inne

10.45: Lunsj (barnehagen lager denne)

11.30-13.00: Pauser for de voksne

11.30: Stell/legge de små

12.00-13.00 Aktivitet for de store- klubb

13.30: Frukt( barnehagen har frukt)

14.00-16.15 Lek ute/ inne

16.15: Barnehagen stenger

Vi kan gå på tur eller har pedagogisk aktiviteter mellom 09.30-13.30 da dette 

er kjernetiden i barnehagen.

I matboksen har dere laget maten til barnet. Dere deler i biter dersom dette er 

nødvendig. Barnet må selv beherske å spise medbrakt mat. Restene av 

matpakke til frokost får barnet tilbud om å spise til lunsj. Tenk gjennom at dere 

sender med mat som holder barnet mett i en aktiv hverdag. Selv om barnet 

spiser frokost hjemme, ønsker vi at dere har med litt ekstra dersom barnet er 

sulten til fruktmåltidet.

Vi ønsker også at barna kommer til morgensamling ca. 09.00 siden vi i denne 

samlingen informerer barna om ulike gjøremål for dagen. Vi må også vite om 

barnet kommer i barnehagen på grunn av en best mulig planlegging av dagen, 

både i forhold til aktiviteter og personale. Gi derfor beskjed hvis barnet blir 

forsinket eller ikke kommer i barnehagen. Hvis barnehagen ikke har fått beskjed 

før 09.30, går vi ut i fra at barnet ikke kommer denne dagen i barnehagen. 



Prosjekt 2017/2018

Vi har dette året fått ny rammeplan som trådte i kraft 

fra 01.08.2017. I den nye rammeplanen er voksnes rolle 

spesifisert i større grad og det stilles en rekke krav til 

hvordan man skal tilrettelegge for lek og læring gjennom 

lek og hverdagsaktiviteter. Målet med prosjektet er å 

forsterke barnehagens arbeid med videreutvikling av 

barnehagemiljøet, i samsvar med den nye rammeplanen. 

Vi skal også drive med forebyggende arbeid i forhold til 

mobbing. 

Vi i Malangseidet ønsker å jobbe med relasjonsarbeid 

og hvordan vi skal være mot hverandre for å skape 

gode relasjoner både mellom barn- barn, barn- voksen 

og voksen-voksen.

Som foreldre kan dere også forsøke å inkludere alle 

barn når det er bursdagsfeiringer, snakke positivt om 

barnehagen og snakke positivt om alle både voksne og 

barn i barnehagen.



Satsingsområder 2017/18: 

Relasjonsbygging:

Relasjonsbygging mellom barn-barn og voksne-barn har 

avgjørende betydning for at samspillet i barnehagen skal 

fungere. Relasjonsbygging er grunnpilaren i at vi voksne skal 

kunne veilede og støtte barna i deres utvikling. Har vi et godt 

utgangspunkt i gode relasjoner med barna, gjør arbeidet 

med veiledning og sosialt samspill lettere.

Dette sitatet er hentet ut i fra veilederen «Barns trivsel-

voksnes ansvar»

Arbeidet med relasjonene mellom voksne og barn og barna 

imellom er sentralt for å utvikle og sikre barna et godt 

psykososialt barnehagemiljø….. Personalet skal vise respekt 

for enkeltbarnet samtidig som de arbeider aktivt for at hvert 

av barna skal oppleve tilhørighet i et positivt fellesskap.

Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. 

Oppmerksomhet fra kompetente, varme, tilstedeværende 

voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen. Vi 

skal også bidra til at alle barn føler seg sett og er anerkjent 

for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i et 

fellesskap.

Lek i barnehagen.
En naturlig del av barnehagedagen er lek. Lekens betydning er fokusert mye mer 

på i de siste års forskning. Leken har stor betydning for barns utvikling. Gjennom 

lek utvikler barnet språket, sosial kompetanse, sin emosjonelle- og fysiske 

utvikling. I tillegg får barnet utløp for sin fantasi og kreativitet. 

Vi i personalet vektlegger at barna skal få rom og god tid til lek. Leken skal 

beskyttes og ikke forstyrres unødig. Vi skal være tilgjengelig og behjelpelig når 

barna trenger støtte for å komme videre leken. Vi har en dagsrytme som innbyr til 

gode lekestunder alene og sammen med andre. Barnet har mulighet å utvikle 

evne til:

• Vennskap og samspill.

• Trygghet, fellesskap og toleranse.

• Omsorg.

• Danning

• Humor ,lek og glede.

• Få positive opplevelser/mestringsfølelse.

• Lære å løse konflikter.

• Bry seg om andre.

• Ta andres perspektiv.

• Motvirke diskriminering og mobbing.

• Trygghet, tillit og kjærlighet.

• Normer, verdier og holdninger til hverandre.



FORELDRESAMARBEID:

• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 

hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. (Barnehageloven §1) Samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste 

som mål. Foreldre og barnehagen har et felles ansvar 

for barnets trivsel og utvikling.

• Vi har foreldreråd, samarbeidsutvalg, foreldremøter, 

foreldresamtaler, mulighet for ekstra samtaler og 

daglig kontakt mellom ansatte og foreldre der vi 

samtaler og utveksler erfaringer som er knyttet til 

barnet/barnegruppa eller barnehagen som en enhet. 

Det er også mulig å søke råd hos helsesøster, PPT, eller 

andre instanser dersom man ser at dette er nødvendig.

• Foreldre skal følge opp beskjeder, ha med nødvendig 

klær og utstyr til barnet slik at barnet har glede av en 

aktiv dag i barnehagen. Beskjeder blir gitt skriftlig og 

muntlig.

• Foreldrerepresentant året 2017/18: Kristina, vara 

Indianne



SPRÅK
Gjennom arbeid med språk skal barna få mulighet til å erfare 

formidlingsmåter av tekster og fortellinger. Vi skal reflektere 

over det vi har lest eller over nye ord som barna møter. 

Personalet skal invitere til muntlig og skriftlig bruk av språk 

som verktøy.

Vi ønsker å bruke noe som vi kaller for boka mi, der bilder av 

familien til barnet og nære og kjente ting/personer er 

representert. Bilder til denne boka er det foreldrene som 

ordner.

Vi har erfaring med at bøker som har bilder av kjente 

gjenstander eller personer er lettere for de minste å bruke til 

samtale i gruppe og med noen få. Bøkene blir brukt i 

samlingsstund og at barna selv henter ned bøker de vil lese. Et 

mål for oss i personalet er at vi skal lage bøker med bilder 

fra barnas hverdag. Det kan være en bok om klær, der vi 

bruker bilder av klær til noen av barna i barnehagen. Disse 

bøkene skal brukes daglig, de skal forsegles med 

kontaktpapir slik at de tåler små barnehender og daglig 

bruk.



Årsoversikt:

August: Tilvenning

September: Tilvenning og høst

Oktober: Brannvern

November: Mørketid/foreldresamtaler

Desember: Juleforberedelser

Januar: Sangleker

Februar: Solfest

Mars Påskeforberedelser

April: Bevegelsessanger

Mai: Forberede    

17.mai/foreldresamtaler

Juni: Utelek

Barnas interesser skal også dominere hva som opptar oss i 

barnehagen, vi skal fange de små øyeblikkene og bygge 

på det som interesserer barna her og nå.


