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ANSATTE: 

Navn:      Stilling:    Stillingsprosent:  
Siv Merete Krogh                                   Fagleder                                     100% 

Tina Bjerknes                                          Pedagogisk medhjelper               50%        

Katrine Nilsen                                         Pedagogisk medhjelper               60%                                                           

Vaktmester: 

Tommy Hansen  

Renholder 

Andreas Nilsen 

   

VIKARER: 

Randi Workinn With        Marita Brox Sørensen              

Lisa Tollefsen                      

BARNEHAGEN: 
Vi er ei avdeling i Malangen barnehage der avdelingene Skrållan, Malangseidet og Mestervik er 

administrert av felles enhetsleder. Det er egne fagledere på hver avdeling, og pedagogiske 

medhjelpere. 
Avdeling Skrållan er ei lita avdeling med bemanning til 10 plasser. 
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 og vi legger vekt på å ha et godt fysisk, 

psykisk og sosialt miljø.  Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, med elva, fjorden, fjell, skog 

og ferskvann like utenfor gjerdet. Vi har egen hytte i naboskogen, og flere flotte turmål i nærområdet. 

Dette vet vi å sette pris på! 
 
Alle balsfjordbarnehagene en egen visjon som er som følger: 
  
ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE 
 

Kontaktinformasjon barnehagen:  

Mobiltelefon: 91 63 86 42     Mail: siv.krogh@balsfjord.kommune.no 

 

BARNA:      

2013 barn 1 stk 

2014 barn 3 stk 

2015 barn 1 stk 

2017 barn 1 stk 

 

Lokalmiljøet 

Avdeling Skrållan ligger nært folkehøyskolen 69 grader nord. Der bruker vi gymsalen deres på 

vinterstid. Noen ganger fast en gang i uken, og noen ganger når vi har tid og mulighet. Noen ganger 

har elevene der arrangert utedag for oss, men det er ikke en tradisjon. Flott samarbeidspartner! 

mailto:siv.krogh@balsfjord.kommune.no


Vi bruker også Sand skole. Vi deltar med en gruppe barn på allmøter og andre arrangement. Vi kan 

også bruke biblioteket der. Også en flott samarbeidspartner! 

I tillegg så er vi jo veldig glad i å dra på turer og besøk, og liker oss godt når vi drar på besøk hjem til 

noen.  

Foreldresamarbeid: 

«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

(Barnehageloven § 1 Formål) 

 

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et 

godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. 

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) 

 

«Betegnelsene hjem og foreldre betyr her både foreldre og eventuelt andre foresatte. 

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i 

barnekonvensjonen og i barneloven 8. april 1981 nr. 7. Barnehagen representerer et kompletterende 

miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer. 

To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og 

foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og 

oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og 

begrunnelser utveksles.  

 

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG  

Disse skal ivareta foreldrenes rett til formell innflytelse på barnehagens arbeidsmetoder og innhold. 

Foreldrerådet kan ha møter før og etter et vanlig foreldremøte som barnehagen innkaller til. 

Foreldrerådet har også muligheter til å kalle inn til egne foreldrerådmøter som bare er for foreldrene. 

Foreldrenes mulighet for medinnflytelse.  

- Det blir avholdt to foreldremøter i året  

- Det blir avholdt minst et SU møte  

- Det gis mulighet til to individuelle foreldresamtaler i året.  

Foreldrerepresentant i 2018 – 2019 er Line Hansen og Julia Jenssen 

 

Åpningstider:  

Mandag- fredag     07.30- 16.00   

Åpningstidene kan endres, det er bare å ta kontakt! 

DAGSRYTMEN 

Så fremst vi ikke er på tur eller holder på med andre spennende ting, så følger vi en fast dagsrytme. 

Det skaper trygghet for barna, og det er greit å ha noe å forholde seg til. Vi starter dagen med en felles 

frokost kl 9:00. Da må barna ha med seg mat. 9:30 bør alle barna ha kommet. Dette for at vi da kan gå 

på planlagte eller spontane turer. Send en sms eller ring så tidlig som mulig om barnet ikke kommer. 

Dette for å kunne hjelpe til i andre avdelinger som kanskje trenger det, eller få tatt ut avspasering. 

Eller om en ansatt er syk, å vi ikke trenger få tak i vikar pga syke barn. Skulle det skje noe uforutsett 

og dere ikke rekker til 09:30, så send en sms slik at vi vet at dere er på tur hit. Hører vi ikke noe, 

regner vi med at barnet har fri. Barna har mange ganger ønsker om turer, som vi da er spontane og tar.  



 

 

Alle klokkeslettene er ca. De kan forandres på grunn av turer, personalet og andre ytre faktorer. 
 

07:30 – 09:00   Barna kommer. Det er frilek.  

09:00 -  09:30  Spise medbrakt frokost. 

10.00.              Vi kler på går ut, eller annen aktivitet. 

10:00 – 12:15  Frilek ute, eller en tilrettelagt aktivitet. 

12:15 – 12:30  samling 

12:30 – 13:00  Vi spiser mat og har en koselig stund rundt bordet.  

13:00 – 14:30  Frilek, bordaktivitet, lesing/lytting osv 

14:30               Fruktmåltid 

14:00 – 16:00  Lek eller tilrettelagt aktivitet ute eller inne.  

 

 

 

Kjernetiden i barnehagen er 09:30 – 14:30. I denne perioden foregår felles aktiviteter som 

temaarbeid, turer – spontane og planlagte, samlinger og andre ting. Det kan føles sårt for barna 

å komme midt i en aktivitet, eller for seint til en tur – så vi anbefaler at dere er her før 9:00. Gi 

beskjed hvis dere kommer seinere, eller hvis barnet tar fri. Vi vil prøve å komme oss ut ca 10:00.  

 

  

 

Avdelingens innhold og arbeidsmåter  

 

 Leken er den som er viktigst av alt i barnehagen. Vi vil ha fokus på leken gjennom hele 

året. 

Dannelse handler om å bli seg selv, sammen med andre. Leken er barnets egen «dannelsesreise».  For 

et barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at leken skal være nyttig for dem i framtiden. For 

barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med «den gode barndom». Å stå utenfor det 

sosiale felleskapet tilhører barndommens skyggeside.  

Vi vil ha fokus på lek, da vi er veldig opptatt av at det ikke skal forsvinne i planlagte aktiviteter. 

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i 

trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i 

barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs 

- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til 

forståelse og vennskap på tvers av  

alder og språklig og kulturell ulikhet. Å få delta i lek og få gode venner, er grunnlaget for barns trivsel 

og meningsskaping i barnehagen.   

 Vi er opptatte av å høre på barnet, ofte blir den beste leke stunden ut ifra barnas spontanitet. Da er det 

viktig at vi som er voksne er fleksible, og lager rom for barnas spontane påfunn. Vi må være bevist på 

barnas medvirkning. Det er også viktig at vi som personale er spontan, og tar muligheter som plutselig 

byr seg – griper dagen.  

Personalet er tilstede under leken, selv om vi ikke bestandig trenger å delta. På denne måten utvikler 

de leke fantasien selv, de lærer seg å håndtere konflikter som kan oppstå i en lek. Vi veileder de, ofte 

klarer de da å løse konfliktene selv. Det er også viktig at personalet oppmuntrer og inspirerer barna i 

deres lek. Vi vil sikre at alle barna får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med 

andre barn i lek.  

Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen. I avdeling Skrållan er vi mye ute og leker. 

Barna er glade i å være ute, det er sjelden vi hører noen som ikke vil gå ut. Ute opplever vi ofte at store 

deler av barnegruppa er sammen om en rollelek, eller at de har regellek. Sølekjøkkenet og 

bensinstasjonen er med i rolleleken hver dag. Der lages mye godt i sølekjøkkenet, det går ikke en dag 

uten pannekaker og sjokoladekake. Bensinstasjonen blir flittig brukt når de er buss eller for eksempel 

med i billøp.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Satsingsområder 2018 - 2019:  
 
Som et ledd i innføring av ny Rammeplan 2017 og kompetanseheving av personalet, vil vi også 
dette året ha prosjekt i alle balsfjordbarnehagene.  
Navn på prosjektet er kompetanseheving for å ivareta barns behov for lek. 
Gjennom prosjektet skal vi heve den pedagogiske medhjelpers kompetanse i å se, hjelpe og støtte 

opp om barns behov for lek. Samt holde fokus på hvordan de ansatte best mulig støtter opp om 

leken ved å jobbe med de ansattes kompetanse innenfor kommunikasjon og språk. Bevisstgjøre 

personalet på lekens egenverdi, den voksnens rolle i lek i forhold til utvikling av leketemaer, 

tilrettelegging, inkludering og barns sosiale kompetanse.   

Gjennom leken forrige barnehageår, og allerede nå i høst – så ser vi at dyr er et tema som barna har 

med i leken hver dag. De leker dyr, de leker med konkreter og de vil vite fakta om dyr.  

Derfor har vi bestemt oss på å jobbe med tema dyr i år.  



 

Vi vil jobbe med alle sorter dyr. Norske gårdsdyr/dyr, kjæledyr, dyr vi ikke har i Norge og dinosaurer. 

Vi vil sammen med barna lage et temarom på det innerste rommet som har tema dyr. For å inspirere 

barna i leken, og for å gi de nye impulser i leken. Vi vil og dra ut på tur å besøke dyr.  

 

Vi har fjernet en del leker fra avdelingen med vilje. Vi vil komme inn med andre effekter som 

utkledningsklær og ting fra det virkelige liv. Vi vil ha inn effekter som inspirerer barna til den gode 

rolleleken. Å som gir barna muligheten til å utvikle fantasien og kreativitet i leken.  

 

Klubbene 

Vi har klubber for 2 aldersgrupper.   

 

Ugleklubben – denne er for avgangskullet i barnehagen. Klubben varer ca en time, og er hver fredag 

formiddag. Vi jobber en del med begrepserfaring i denne klubben, og vi jobber med å gjøre de 

skoleklar. Vennskap er også viktig her, derunder kommer også sosial kompetanse. I denne klubben er 

det i år bare 1 barn. Vi vil derfor rullere på barna som er født i 2014 for å være med. Til våren vil vi 

besøke «skolebarna» i avdeling Meistervik.  

 

 Lære om vennskap. 

 Kunne sine bokstaver. 

 Kunne alle fargene. 

 Lære å ta vare på egne ting. 

 Stilling. 

 Former. 

 Størrelse. 

 Høyde. 



 Antall i en gruppe. 

 Antall/tall. 

 

Bambiklubben– er for barna som er født i 2014. Denne klubben er 1 time hver onsdag. Her jobbes det 

med vennskap, sosial kompetanse, lek og begrepserfaring. Mye av begrepene lekes inn.  

De skal ha vært gjennom og erfart: 

 vennskap. 

 Kjenne igjen bokstaver i navnet sitt 

 Farger. 

 Turtaking. 

 Antall/tall. 

 Former. 

 Blyantgrep 

 Selvstendighet 

 

 

 

I forhold til klubbene, så legges det opp arbeidsmåter i forhold til hvor langt barna er kommet i 

utviklingen. Det blir også sett på interesser hos barnet. Og størrelsen på klubben er også et viktig 

moment.  

For de som ikke går i klubb (når vi har disse aldersgruppene), har vi og noen mål 

 

2 åringene. 

 Vennskap, hvordan være mot hverandre. 

 Følelser 

 Grovmotorikk 

 

1 åringene 

 Grovmotorikk 

 Visualisere ord med bilder 

 

 
 

 

 

Tradisjoner: 

 

August  Tilvenning  Oppstart  Turer 

September  Brannvern  Høst  Oppstart 

klubb 

Oktober  Høst   

November  Mørketid  Trolldag  

Desemer  Nissefest 

med  

foreldrene 

 Julelunsj  St-Lucia 



Januar  Jobbe med 

kroppen 

 Solfest  

Februar  Karnevall  Hawai 

dag 

 

Mars  Barnehage 

dagen 

 Aktivitets 

dag ute 

 

April  Påske  Påske 

bufeet med 

foreldrene. 

 

Mai 

 

 Trafikk uke 

 

 Avslutning 

Tur for 

Førskole 

Barna. 

 

 17.Mai  

forbered 

else 

 

Juni 

 

 Grilling og 

sommer 

avslutning 

med 

foreldre 

 Tur til 

Spildernes 

 

Juli  Ferie   

 

 

Planleggingsdager 2018/2019 

Onsdag 15.august 

Torsdag 16.august 

Mandag 19.November 

Onsdag 29.Mai. 

Siste dagen er foreløpig ikke fastsatt.  

 

 

«Det har jeg aldri gjort før…så det kan jeg helt sikkert!»   

 


