
  
 

 

Barn er som sommerfugler i vinden: noen 

flyr høyere enn andre, men alle flyr så godt 

de kan. Så hvorfor sammenligne dem. 

Hver av dem er forskjellige, spesielle og 

vidunderlige 

 

 

”Liland barnehage skal utvikle trygge og glade barn                                 
med tro på seg selv” 

Vi ønsker alle hjertelig VELKOMMEN til Liland barnehage. 
 

 

Evenes kommune 

                Barnehageåret 2021 – 2022 
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Hjertelig velkommen til nytt barnehageår 2021-2022! 

Liland barnehage ble i sin tid (en gang på 70-tallet) bygd som gjestehus / hotell. Senere ble bygget omgjort til helse- og 

sosialsenter før vi i desember 2003 tok det i bruk som barnehage. Våren 2012 ble det lagt nytt tak utvendig på 

barnehagen vår. Høsten 2015 pågikk også store restaureringer. Varmekabler i gulv og nytt gulvbelegg ble lagt. Vinduer, 

isolasjon og bordkledning ble skiftet ut, så nå framstår barnehagen vår som «nesten ny». Nytt utelekeskur er på plass. 

To flotte lekehytter er på plass og en etterlengtet snekkerbod begynner å ta form.  

Barnegruppa vil etterhvert telle 25 barn i alderen 1-5 år. Barneantallet øker heldigvis sakte, men 

sikkert. Det vil ikke lenger være en avdeling i kjelleretasjen, men Måsongen vil likevel brukes i 

forbindelse med etablering av leke- og aktivitetsstasjoner. Førskolegruppa vil ha base i kjelleren.                                            

Barnehagen har i utgangspunktet tre avdelinger har fått navn etter fugler. Det er Tiuren som ligger i 

barnehagens øvre del som vender opp mot skogen, derav navnet etter en skogsfugl. Skarven er 

avdelingen oppe med beliggenhet og nydelig utsikt ut over fjell og hav og er derfor oppkalt etter en 

sjøfugl. Måsongen er avdelingen i kjelleren som fikk navnet sitt etter en kjent fugl som vi stifter nært 

bekjentskap med hver eneste vår både gjennom egg i reder, måsunger og ikke minst sinte 

måsungeforeldre. Vi har et fast måsepar som årlig legger egg like under vinduet slik at vi 

har fantastisk mulighet til å følge utvikling fra egg til måsunger.    

Liland barnehage bygger sin virksomhet på barnehageloven og Rammeplan for barnehagen. Disse finner 

dere på internett på følgende adresser; 

Barnehageloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  

Rammeplanen; https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ 

Barnehagen utarbeidet årlig en årsplan. Den er et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal gi 

foresatte og andre en god oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året, samt aktiviteter som er 

planlagt. Årsplanen baserer seg på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og skal godkjennes i 

samarbeidsutvalget. 

Faste satsningsområder:  

 

                                                                                                                                                                                            

Dette er satsningsområder vi har fokus på i årene som kommer. 

I tillegg kommer satsing på:  

Lek, både fri, 
spontan og 
tilrettelagt. 

Identitet, 
mangfold, 
likheter / 
ulikheter 

Sosial kompetanse der 
inkludering, empati og 

vennskap er i fokus. 

Ro, avslapping, 
sansestimulering 

og yoga 

Nærmiljø, natur, 
friluftsliv, 

naturmaterialer, 
naturvern / kildesortering 

 

VI VIL JOBBE SYSTEMATISK FOR Å FOREBYGGE EKSKLUDERING OG MOBBING! 

Gjennomgående tema for barnehageåret 2021-2022: Bærekraftig utvikling 

Vi gleder oss masse til et spennende, innholds- og lærerikt barnehageår sammen med alle våre 

flotte unger og deres foresatte. 

 

Med hilsen alle oss som jobber i Liland barnehage 

SPRÅKLIG UTVIKLING 
HELSEFREMMENDE 

BARNEHAGER TRAFIKKSIKKERHET 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Barnegruppen: Ved oppstart av nytt barnehageår telte barnegruppen 19 barn i alderen 1-5 år. Flere nye barn 

vil begynne etter hvert slik at vi i mars 2022 ser ut til å telle 25 barn, hurra!   

 

 

 

Covid-19: Barnehagen vil til enhver tid forholde 

seg til de nasjonale og lokale retningslinjer, 

anbefalinger og tilpasninger som måtte gjelde! 

Hva er bærekraftig utvikling, og hvorfor skal vi jobbe med bærekraft i barnehagen? 

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten jorda og alle vi som bor her. Vi må handle på en måte som 

gjør verden til et bedre sted å være for alle oss mennesker som lever nå, men uten å ødelegge for de fremtidige 

generasjonene. Det handler om å ikke bruke for mye av de ressursene vi har på jorda. Et overforbruk kan føre til at arter 

forsvinner, selv om de er fornybare. Fornybarheten varer bare så lenge vi ikke overforbruker tilgjengelige ressurser. For 

eksempel så kan fiskearter dø ut om vi bruker for store deler av bestanden. Et slikt overforbruk av ressursene er en stor 

trussel mot naturmangfoldet.  

Vi skal lære barna å ta vare på seg selv, ta vare på og ha respekt og toleranse for hverandre og omgivelsene rundt dem 

uavhengig av kjønn, religion og kultur. Vi skal lære barna å bli glad i naturen, oppleve naturen og vi skal være ute i 

naturen. Dette er en omfattende oppgave som handler om hvordan vi er mot hverandre og hvordan vi forholder oss til 

natur, samfunn og miljøet rundt oss. Det handler om videreføring av de voksnes verdier og holdninger og hvordan det 

tilrettelegges for lek, læring og utvikling. 

Vi må være gode rollemodeller og lære barna om å ha respekt for dyr og natur, ta vare på det mangfoldet vi har i dag, 

hvordan naturen fungerer og hvordan artene er avhengige av hverandre. Vi kan lære barna om kildesortering, 

resirkulering og gjenbruk, og la dem aktive være med – både i barnehagen og hjemme. Vi kan lære barna å rydde opp 

søppel etter seg selv og andre, sortere søppel og forklare hvorfor vi gjør det. Vi skal lære barna om hvor fint det er å gå, 

å sykle og å bruke kollektiv transport istedenfor å kjøre bil. Vi skal være gode rollemodeller som fremmer verdier, 

holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Hvis vi klarer å formidle alt dette vil det bidra til at barna får en 

begynnende forståelse for at dagens handlinger kan få konsekvenser for framtiden. Kort sagt handler det om voksne 

med kompetanse på bærekraft som vet hvordan man ivaretar dette i sin praksis med barna.  

Små barn skal hverken ta eller ha ansvar for framtida, men barns møte med naturen kan bidra til engang å skape 

miljøbevisste voksne. 

Yoga: Barn i dag utsettes for veldig mye ytre stimuli. Da er det fint for barna å rette fokus innover og lære seg å 

stresse ned. Yoga hjelper barn med å bli mer oppmerksom på sine følelser, få bedre selvtillit, kroppsbeherskelse, finne 

ro, og konsentrasjon. Vi vil bruke litt tid på å implementere yoga i barnehagehverdagen vår, 

Presentasjon av personalet, barnehageåret 2020-2021. 

Stilling Hvem  Stillingsbrøk 

Pedagogiske ledere 

(konstituerte) 

Inese Zute 

Ann-Kristin Olsen 

Kjersti Eriksen 

100 % 

100 % 

100 % 

Barne- og 

ungdomsarbeidere 

Tova Bysheim 

Tonje Nikolaisen 

100 % 

100 % 

Enhetsleder Linda Øyvor Østnes 100 % 

Renholder Weronika Szymanska 30 % 

Vaktmestere Trond, Ingv og Ståle Ved behov 

Faste vikarer Maria Skogstad og Nina Fosslund Ved behov 

2016: 5 barn, 

alle jenter 
2017: 5 barn,       

2 jenter / 3 gutter 

2020: 4 barn                       

2 jenter / 2 gutter 

2018:                    

1 jente 

2019: 7 barn                       

4 jenter / 3 gutter 

2021: 3 barn                 

1 jente / 2 gutter 

ggrgferagggggggggut

teguttergutter 
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Livsgledebarnehage: Liland barnehage ble våren 2019 registret og godkjent som LIVSGLEDEBARNEHAGE!   

En Livsgledebarnehage besøker sykehjem, omsorgsbolig eller dagsenter jevnlig i sitt nærmiljø, og skaper 

gode opplevelser gjennom felles aktiviteter med brukerne. Vi i Liland barnehage samarbeider 

med Evenes Omsorgssenter (EOS) og de ulike avdelingene der. Vi har vært på besøk hos 

beboere i omsorgsbolig, vi har besøkt Lunebo og vi har sunget sanger på pleieavdelingen. I 

tillegg har vi hatt sangsund ute i sansehagen.  

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget 

har for alle involverte. Vi er opptatt av samspillet mellom gammel og ung der hensikten er å stimulere til felles 

aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge. 

Vi ønsker å ha mer kjennskap til, og økt fokus på:                                                                

Gleding (det motsatte av mobbing) til store og små i barnehagen! 

GLEDING HANDLER OM Å FOKUSERE P Å DET VI VIL HA MER AV.                                 

DET HANDLER OM Å GJØRE GODT FOR OSS SELV, HVERANDRE                                

OG FOR PLANETEN.  

Økt sosial og emosjonell 

kompetanse for store og små 

Gode verktøy for 

livsmestring og helse  

Økt selvinnsikt og gode miljø for å 

bygge selvfølelse, forstå egne og 

andres behov, følelser og grenser.  

Skape mestringsklima og 

robusthet 

Nære til bærekraft og 

ansvar 

Trene for styrket empati, omsorg og 

gode vennskap + mye gøy og moro 

for store og små. 
Les mer her: https://gleding.no/barnehage 

Lekestasjoner både ute og inne: Å legge til rette for allsidig og utviklende lek er svært viktig. Dette gjelder både i 

forhold til spontan og planlagt lek/aktivitet. Vi ønsker å opprette såkalte lekestasjoner rundt om i barnehagens lokaler 

slik at vi til enhver tid kan ha mulighet til å la barna velge hvor de ønsker å leke. Det vil legges vekt på lekesatsjoner for 

barna i alle aldre og utviklingstrinn. Det vil være rom for rollelek, konstruksjonslek, lek med tall og bokstaver, spill og 

puslespill, sansemotorisk lek, finmotorikk og grovmotorikk. Satser på å få dette til både ute og inne! Kom gjerne med 

gode innspill. Det tar vi imot med stort takk! 

Førskoleklubben: Klubben består av barnehagens eldste barn, de som skal begynne på skolen høsten 2022. I år er det 5 

barn i klubben, alle jenter. Klubben har klubbmøter en dag i uka. Barna selv bestemmer navnet på gruppa, basert på 

barnas forbokstaver.  I år heter klubben HIAJE-klubben! Barna i førskoleklubben vil med jevne mellomrom ha 

utedager der dagen gjerne starter med frokost i lavvoen. Vi møter førskolebarna i Bogen barnehage minimum en gang i 

mnd. Da besøker vi hverandres barnehager, eller drar sammen på tur et sted. Vi møtes årlig i Kirka når det er 

høsttakkefest og vi møtes når det er tid for juletrehenting. Vi benytter oss av tilbud om vanntilvenning i bassenget ved 

Evenes skole. Håper på oppstart av dette i løpet av november mnd. Barnehageåret avsluttes med overnattingstur for 

førskolebarna i Liland barnehage. Da overnatter vi ved Malm feriesenter i Botn der vi jakter på kaptein Sortebills gamle 

sjørøverskatt. Vi har et godt samarbeid med Evenes skole og Evenes Omsorgssenter.   

Ute- / turdager: Alle gruppene har ambisjoner om å komme seg ut på tur minimum 1 g. pr. uke. Som oftest vil 

UTSIKTEN (referanseområdet), fjæra og nærmiljøet bli benyttet. Vi har korte avstander til skog, fjære, butikk og 

brygge. Av og til ordner vi skyss og drar på litt lengre turer. Vi satser vi på å spise en del ute, uansett vær og vind. Vi 

benytter oss av grillpanna på UTSIKTEN, eller båler i fjæra. Barnehagens lavvo og grillplassen ute i bhg. vil bli flittig 

brukt. Turene er både spontane og planlagte. Info om planlagte turer legges ut på MyKid. Det jobbes med, i samarbeid 

med barnehagens foresatte, om å kunne gå til innkjøp av en elektrisk sykkel som har plass til 6 barn og en voksen. 

MyKid: Barnehagene i Evenes kommune tok våren 2016 i bruk kommunikasjonsverktøyet MyKid som er et papirløst 

samarbeid mellom barnehage og hjem. Her foregår all kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte på en god og 

oversiktlig måte! Portalen fungerer som en app på alle smarttelefoner og nettbrett. På data kan du få opp en mer 

utfyllende portal! Portalen heter Mykid.no. I denne portalen vil det være mulighet for: 

- Å registrere alle barna som kommer hver dag, samt merke av de som har fri, er syke o.l. Foreldrene/foresatte 

kan også gå inn å registrere ferier, fridager, sykedager etc. på deres barn. Denne registreringen vil ansatte ha 

tilgang til. 

https://www.gledingskole.no/barnehage
https://www.gledingskole.no/barnehage
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- Ansatte kan sende personlige SMS’er til foreldre/foresatte som gjelder deres barn. Foreldre/foresatte kan også 

sende SMS’er til barnehagen via dette systemet. 

- Foreldre/foresatte kan se bilder av eget barn fra morsomme og spennende opplevelser i barnehagen. Disse 

bildene kan også lastes ned, og kan være en fin måte å samle fine bilder fra barneårene til deres barn. 

- Foreldre/foresatte kan lese månedsplaner / ukeplaner og dagrapporter inne på portalen. 

 

MyKid sitt mål er enkelt: «Gi mer tid til barna gjennom å forenkle hverdagen til barnehagen og foresatte. Myndighetene 

stiller også krav til god informasjonsflyt som MyKid ivaretar på en fin måte: «God informasjonsflyt mellom hjem og 

barnehage er viktig for både barna, foreldrene og for barnehagens virksomhet. Det er først og fremst den daglige 

dialogen mellom foreldre og barnehagen som bidrar til god kvalitet for det enkelte barnet.» 

NOU 2012: Kunnskapsdepartementet. MyKid skal være det eneste, det beste, og det enkleste kommunikasjonsverktøyet 

i din barnehage i tillegg til garderobetiden! Barnehagen får kun EN arena å informere på, istedenfor forskjellige 

(oppslagstavle, hyllepost, døra, vegger, e-post osv.).                                                                                                             

Foresatte får informasjon raskt og kan se den når det passer på sin mobil!»                                                                                                                                                          

 

Overordnet dagsrytme  

07:00: Barnehagen åpner – fri og tilrettelagt lek og aktiviteter på fellesrom eller på respektive grupper. Gruppevis fra    

senest kl. 08.15. 

08:45: Frokost 

09.15: Personalet på respektive grupper samtaler (fordeler oppgaver, gir beskjeder m.m.) om dagen. Barna utfører 

aktiviteter som lese bok, leke med lekedeig, tegne etc. Personal og barn oppholder seg sammen. 

09:30: Morgenmøte / samlingsstund  –  vi snakker om dagen i dag, har navneopprop, telling m.m. 

10:00           Påkledning til utetid eller aktiviteter i grupper inne. Mulighet for soving for noen av de aller yngste. 

11.00: Evt. fruktstund / aktiviteter 

11:30: Lunsj for de yngste, sovetid for de som trenger en hvil   

Ca. 12:30-13.00: Lunsj for de eldste 

12:30: Hvilestund. Noen av barna sover, aktiviteter i gruppe inne eller ute, tema, lek 

14:00: Evt. fruktstund / aktiviteter 

14.15           Lek og andre aktiviteter, ute eller inne 

15:00-15.30: Ryddetid 

16:00: Barnehagen stenger. Personalets arbeidstid er over kl. 16.00. Hentetid må beregnes slik at barn og              

foresatte kan forlate barnehagen innen den tid. Ved for sein henting ilegges et gebyr på kr. 215,- pr. time. 

Etter søknad om utvidet åpningstid ble det i barnehagens Samarbeidsutvalg vedtatt at åpningstiden utvides med 15 

minutter om ettermiddagen til kl. 16.15. Dette gjelder familier med reelt behov!  

NB: Dagsrytmen er kun veiledende. Vi gir stort rom for fleksibilitet og spontanitet!                                                             
Dette gjelder både inne- og uteaktiviteter. Vi legger fokus på barns medvirkning / medbestemmelse og tar hensyn til deres ulike 

ønsker og behov. Likevel vil vi satse på struktur og rutiner da vi vet at dette skaper trygghet og forutsigbarhet.                                                

Det vil også være egne rutinger i de aldersdelte gruppene,                                                                                                                                  

Når det gjelder soving og hviling tas det selvfølgelig hensyn til barnas individuelle behov. 

                                                                                                                                                                                                                 

Primær målsetning                                                      

Vi retter fokus mot barnehagens formålsparagraf og tar utgangspunkt i denne i vårt daglige arbeid.  

Barnehagens formålsparagraf: 

       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 
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       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel 

og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 

Barnehagens formålsparagraf sier at barna skal oppleve trygghet, trivsel og få være i positiv utvikling. Ut i fra dette har 

vi for noen år siden konkretisert følgende primære mål for vår barnehage og som vi ønsker å fortsatt ha fokus på for å 

nå målene i formålsparagrafen.                                                                                                                                                                                                                              

Alle barn i Liland barnehage skal, ut fra sine individuelle forutsetninger og behov, oppleve muligheten til å: 

- bli sett, anerkjent og respektert for den de er 

- få omsorg og trøst  

- bygge god selvtillit og et godt selvbilde 

- finne sin plass i både små og større grupper 

- lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 

- erverve seg forståelse og respekt for andre mennesker 

- utvikle sin evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet 

- skape og opprettholde gode relasjoner og vennskap til hverandre 

- utvikle sosial kompetanse   

- utvikle lekekompetanse 

- utvikle god språklig kompetanse  

- ta del i og medvirke i fellesskapet 

- undre, filosofere og fremme sin nysgjerrighet 

- erfare de sju fagområdene i rammeplanen 

- få gode opplevelser og varierte fysiske utfordringer inne og ute, i og utenfor barnehagens område 

- lære seg personlig hygiene 

- trygges i at det jobbes forebyggende mot ekskludering og mobbing 

- trygges i at personalet har kompetanse og kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn 

                                                                                                                                                                                     

Alle gruppene jobber ut fra vårt felles pedagogiske grunnsyn, vår primære målsetting og våre visjoner og 

verdier. Planer, aktiviteter og andre gjøremål tilrettelegges ut fra barnas alder og utviklingsnivå. 

Visjon; ”Liland barnehage skal utvikle trygge og glade barn med tro på seg selv”  

Alle barn er selvstendige og unike individer. Barna har krav på å bli sett, hørt, anerkjent og respektert for den de er. 

Dette er viktig for barns utvikling av selvtillit og selvfølelse.  

Verdier; Engasjement, raushet, kompetanse 

For å oppnå dette må samspillet mellom barn, foreldre og personale være preget av at; 

• Barna blir anerkjent, respektert og opplever mestring. De får omsorg og blir inkludert og møtt på en likeverdig 

måte. Barna blir sett og hørt, og har mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Barna har god selvtillit og et godt 

selvbilde, og de opplever at det er tid og rom for lek i en hverdag preget av glede og humor, hvor de voksne er 

aktive deltakere i leken. Barna opplever variasjon og framgang i læringen. Alle barn som starter i Liland 

barnehage får sin egen primærkontakt, det vil si at det er én voksen som har et spesielt ansvar for «sitt» barn.   

I tilvenningsperioden vil primærkontakten danne tette relasjoner til sine primærbarn, og er bindeleddet mellom 

barnehagen og foreldrene. Etter hvert vil resten av personalet tilnærme seg barnet slik at det blir godt kjent 

med alle voksne. For oss er det viktig at alle barn skal oppleve det å bli sett og hørt. Vi vil også i større grad nå 

enn tidligere være bevisste på å dele barnegruppa i mindre grupper for å lettere kunne dekke hvert enkelt barns 

behov. Dette vil foregå både avdelingsvis og på tvers av avdelingene.  

• Foreldrene er trygge på at barna trives og har det bra i barnehagen. Foreldrene blir sett, tatt på alvor og har 

tillit til barnehagen. De opplever at det er lov å gi tilbakemeldinger, både positive og negative. Foreldrene 

møter voksne i barnehagen som er vennlige, imøtekommende og serviceinnstilte. De får god informasjon og 

har mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. Gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit preger forholdet 

mellom foreldre og personale. For å nå disse målene vil vi ha fokus på den daglige kontakten ved bringing og 

henting av barna. I tillegg er vi åpen for kontakt via MyKid, telefon og e-post. Vi gjennomfører to 

foreldresamtaler pr. barnehageår, men gir også rom for samtaler ved behov. Vi har to foreldremøter, et om 

høsten og et om våren. Vi ønsker å møte foreldre med respekt og anerkjennelse slik at tillit og trygghet oppnås.  

• Personalet ser, lytter og er tilstede i situasjonen her og nå. De møter barn, foreldre og medarbeidere med 

respekt og forståelse. Personalet er opptatt av sin egen rolle i møtet med barn og voksne, de gir hverandre 

konstruktive tilbakemeldinger på egen væremåte sammen med barn og voksne. Personalet er opptatt av 
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helheten og fellesskapet, og har et felles ansvar for alle barn- på tvers av avdelingene. Personalet tør å by på 

seg selv, de bruker og deler sin unike kompetanse. Personalet har fokus på at barnehagen er en pedagogisk 

organisasjon i stadig endring og utvikling. Her er det viktig at personalet anerkjenner hverandre og respekterer 

ulike syn og meninger. Likevel er det viktig å finne felles plattform i forhold til det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen.                                                                                                                      

Pedagogisk grunnsyn    

Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn 

for pedagogisk virksomhet. 

Vårt pedagogiske grunnsyn er fundamentet i arbeidet vårt, og tar utgangspunkt i gjeldende lovverk og statlige føringer.  

Vi vet at alle barn er unike, kompetente og har individuelle behov. De er utforskende, nysgjerrige og lærevillige. Barn 

er selvstendige individer med egne meninger. Vi ser på barn som sosiale aktører med mye kompetanse 

Vi tenker at omsorg, oppdragelse, lek og læring må ses i sammenheng. Barn lærer i samspill med andre barn og voksne, 

og de lærer gjennom opplevelse og erfaring. I Liland barnehage tenker vi at læreprosessen har en egenverdi. Vi er 

bevisste på at det ikke alltid er resultatet som er det viktigste, men veien mot resultatet.  

Personalet skal være gode rollemodeller for all lek og læring og har som mål å skape trygghet for både barn og 

foresatte. Vi ønsker å være empatiske voksne som er både fysisk og mentalt tilstede i her-og-nå-situasjonen. Vi skal 

være fleksible, lydhøre, aktive, tilstedeværende og tydelige voksne som setter klare grenser for hva som er akseptabel 

adferd. Personalet skal evne og leke sammen med barna, kunne gripe inn i situasjoner der det er behov for støtte og 

tilrettelegging for å delta i lek med andre. Vi tolererer ikke utestengelse eller noen form for mobbing. Vi gir omsorg i 

forhold til hvert enkelt barns individuelle behov, og omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Omsorg skaper 

trygghet, og trygghet er en forutsetning for barns utvikling og læring. Vi fokuserer på barnas sterke sider, roser, hjelper, 

oppmuntrer og motiverer.  

Lek, vårt viktigste fundament i forbindelse med læring 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1 Formål, 1. Ledd, første punktum) 

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven § 

2 Barnehagens innhol, 2. Ledd) 

 

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved 

barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. 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. 

I et leke-fellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for 

barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial 

kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner.  

Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen 

forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden 

og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne 

innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk. 

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. I leken overføres 

også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener 

som har tilknytning til hverandre. Små barns lek er tett forbundet med deres særegne humor. Hos de yngste barna har 

humoren først og fremst en kroppslig basis og utvikles vesentlig gjennom samhandling barna imellom. Barn leker med 

utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.  

Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, 

skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere, motivere og oppmuntre 

barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre 

samspillet med andre barn i lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek, må gis særskilt 

oppfølging.  Utelek og aktiviteter ute er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og 

klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. 

Vi vil også kommende barnehageår fokusere på tilrettelegging i forhold til lek. Vi ønsker å etablere flere lekestasjoner 

rundt i hele barnehagen, på alle avdelinger og på fellesarenaene. Her skal barna gis mulighet til selv å velge hvor de 
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ønsker å leke og hva de ønsker å leke med. Lekestasjonene skal inneholde lystbetonte elementer som gir barna 

opplevelser som mestring og utfordringer. Fokus på lek, både frivillig og tilrettelagt vil også gjelde ute. 

I Liland barnehage er leken et mål i seg selv. Lek skal være frivillig, og en arena for utprøving av roller og for 

bearbeidelse av følelser og opplevelser. For at lek skal kunne oppstå må barn oppleve nok trygghet og kjærlighet. 

Personalet tar seg tid til å leke og sette seg ned sammen med barnet. Det skal tas hensyn til, og gis rom for de barna som 

ønsker og har behov for å trekke seg unna, leke alene og styre sin egen lek.  

Vennskap/mangfold/inkludering/respekt: Barnehagen skal være en arena som legger til rette for danning av 

vennskap, inkludering, samt forebygging av mobbing. Rammeplanen sier følgende: «Sosial kompetanse er en 

forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles 

gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 

behov og det å ta hensyn til andres behov.» Dette vil vi i barnehagen alltid ha fokus på. Barnas trivsel skal være i fokus. 

Vennskap ,samt det å ha respekt for hverandre forutsetter god sosial kompetanse. Derfor jobber vi også bevisst med 

dette. Viktig å være bevisste på store individuelle ulikheter når det gjelder behov for samspill med andre barn i ulike 

settinger. Planlegging og tilrettelegging skal foregå på barnas premisser ut fra ståsted og utviklingsnivå. 

 

Voksenrollen: En av personalets viktigste roller er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre.  Det er de 

voksnes ansvar å legge til rette for et godt psykososialt miljø. Dette gjør vi ved å være tilstedeværende voksne, være 

etiske rollemodeller, legge til rette for at barna blir gitt mulighet for medvirkning, vi skal være tilgjengelige, lydhøre og 

oppmerksomme, og vi skal vise glede og humor. Det er viktig å være oppmerksom på at gryende vennskap kan være 

skjøre. Observant personale legger merke til når barn knytter bånd, og er vare slik at de ikke griper unødvendig inn og 

forstyrrer slike prosesser. Barn utvikler seg i relasjoner til hverandre og i relasjoner til de voksne de omgir seg med. De 

er avhengige av kompetente voksne som gir gode tilbakemeldinger. Dette skjer gjennom at voksne gir fysisk nærhet, 

gjennom turtaking og blikk-kontakt. Vi skal være AKTIVE, opptre ANERKJENNENDE, se hvert enkelt barn, leke 

sammen med dem, snakke med dem, lytte aktivt, samt vise interesse for barnet og det barnet formidler. Vi skal dele 

glede ved å være involvert i barns positive opplevelser, og ved å SMILE. Vi i Liland barnehage skal ha barnet i fokus, 

og være tilstede med hele oss. Vi skal vise engasjement ved å gi av oss selv og delta aktivt i lek. Vi skal skape 

sammenheng og forutsigbarhet for barna ved å forklare rekkefølger, samt ved å gjennomføre morgenmøter / 

samlingsstunder der dagen planlegges. VI SKAL LEKE SAMMEN MED BARNA, tørre å være lekne og barnslige, 

slippe løs barnet i seg og dra leken ned på gulvnivå!!! 

Vi skal gi barn ros og oppmerksomhet på det de mestrer. Vi skal hjelpe og motivere barn til selvregulering ved å la dem 

gjøre ting på egenhånd, og ved å hjelpe dem til å regulere/tilpasse seg situasjoner. Det er viktig å være tydelige og gode 

rollemodeller.                                                                                                                                                                               

Barnehagens verdigrunnlag: Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. BARNDOMMEN HAR EGENVERDI, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming 

til barnas utvikling.  

Motvirke ekskludering / mobbing: Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette 

og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Barnehagen skal gi felles erfaringer, synliggjøre verdien av fellesskap, vise hvordan alle kan lære av hverandre, samt 

fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett 

og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Alle er gode nok som de er. Vi 

jobber bevisst med respekt, inkludering, vennskap og mangfold. Vi ønsker å ha fokus på empati som er en 

grunnleggende positiv holdning til andre mennesker. Empati handler om å leve seg inn i og forstå hvordan den andre 

opplever sin situasjon, hva personen tenker, føler og hvilke handlingsalternativer den andre ser. Vi ønske å lære barna å 

vise empati gjennom å lytte, vise interesse og være oppmerksomme på hva den andre formidler, både med ord og 

kroppsspråk. 

Barns medvirkning: Barna i barnehagen skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagen fellesliv. Hvert 

enkelt barn skal ha innflytelse på hva som skal skje og hvordan det kan gjøres. Medvirkning handler om at barna blir 

sett på som kompetente, at de spørres om meninger og synspunkter og at de blir lyttet til. Barna er fullverdige 

mennesker som har rett til å uttale seg om sin egen hverdag. Derfor må vi voksne godta at barn har egne synspunkter på 

hva de ønsker og har behov for. Vi ønsker at barnas meninger skal tas hensyn til. Dette gjøres ut fra barnets alder og 

modningsnivå. 
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Barns medvirkning krever kompetente voksne som har respekt for barn, og som tar barns følelser på alvor.                                         

I Liland barnehage skal barna bli sett og hørt både gjennom verbale og kroppslige uttrykksformer. De skal oppleve 

anerkjennelse uavhengig av om de viser glede, sinne, frustrasjon eller tristhet. De voksne i barnehagen skal være 

tydelige og ha klare grenser innenfor gitte rammer. Barna skal delta i planlegging og gjennomføring av ulike 

arrangementer, de skal kunne velge mellom ulike aktiviteter og de skal fritt kunne få uttrykke sin mening. Viktig at det 

legges fokus på prosess ved ulike aktiviteter og at barna deltar mest mulig selvstendig i prosessen. Barnehagens 

personale skal ved behov veilede barna i å uttrykke seg på formålstjenlige og sosialt aksepterte måter. Det er viktig å 

være bevisste på at personalets ansvar er å tilrettelegge for læring og fellesskap og ikke bare være de som skal «fylle» 

barna med kunnskap.  

Barnesamtaler: Barnehagen gjennomfører barnesamtaler. Dette gjøres i forkant av foreldresamtaler og ellers ved 

behov. Målet for samtalene er å sikre barns medvirkning og at barnet gis mulighet til å formidle sine interesser, ønsker 

og tanker. Samtalen er basert på barnas premisser og varer fra 5 til 30 min, alt etter barnets interesse / dagsform. Det er 

satt av tid og rom til de formelle barnesamtalene. Samtalen skal være planlagt og godt forberedt. Den skal utføres av en 

anerkjennende voksen slik at barnet blir sett, hørt og tatt på alvor. Det er viktig å ha fokus på barnets opplevelser og at 

samtalen gir rom for undring og refleksjon. Ved behov benyttes samtalebilder. Dette i samarbeid med foresatte. 

Minoritetsspråklige barn i barnehagen: Liland barnehage har hatt en positiv økning når det gjelder barn med annen 

språklig og kulturell bakgrunn. Det er vår viktigste oppgave å legge til rette for god læring og positiv utvikling. Fokus 

rettes mot gode ferdigheter i det norske språket. Dette er avgjørende for barnas sosiale samhandling med andre, 

tilhørighet, mestring og utvikling for senere skolegang. Barnehagen samarbeider med integreringstjenesten og 

folkeuniversitetet.  

Samiske barn: Liland barnehage har pr. i dag ingen barn med samisk som 1.-språk. Kommunens handlingsplan 

(Handlingsområde K – Kultur) sier at kommunen vil ta et særlig ansvar når det gjelder samisk kultur og identitet. Dette 

vil vi også fokusere på i barnehagen. Vi markerer årlig Samefolkets dag med ulike gjøremål der samisk kultur er tema. 

Samarbeider med Vardobaiki samiske senter ved behov.  

Tid og rom for avslapping / hvile: Vi erfarer at det til tider er behov for avslapping og hvile. Kanskje spesielt i 

mørketiden. Vi vil legge til rette for muligheten til dette i alle barnegruppene. Vi hat utviklet «eventyrrommet» til også 

å bli et opplevelses- / sanserom der barna til rolig og avslappende musikk kan finne roen og slappe av med egne tanker, 

undring og funderinger. Øynene skal få hvile på beroligende lys av ulike slag, ørene lytte til rolig musikk og vi vil 

forsøke å komme i gang med ulike elementer når det gjelder sanseopplevelser og massasje. Yoga vil bli introdusert. 

Brannvern: Det er viktig at barnehagene har gode brannvernrutiner både når det gjelder forebygging, evakuering og 

brannslukking. Det er viktig med rutinemessig gjennomgang av brannvernrutinene, samt jevnlige evakuering- og 

brannøvelser. Brann kan være et skremmende tema for barn. Liland barnehage deltar på nasjonal brannøvelse og er med 

på brannvernuka. Den årlige brannvernuka avvikles i uke 38. Da benytter vi oss blant annet av et undervisningsopplegg 

(Eldar og Vanja) som er utviklet av Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen. Vi stifter også bekjentskap med 

Brannbamsen BJØRNIS. Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og 

andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Barnehagen har eget opplegg tilpasset barn i 

barnehagealder. Vi samarbeider med kommunens eget brannvesen slik at vi får stiftet kjennskap til brannbil og 

brannslanger. Barnehagen har to evakueringsøvelser årlig, en om høsten og en over nyåret.  

Samarbeidspartnere: Foruten samarbeid barnehage – hjem, barnehage – barnehage, og barnehage – skole, 

samarbeider barnehagen med Evenes Omsorgssenter, Evenes Kirke og lokale organisasjoner som f.eks. Liland 

Idrettsforening, Evenes Lionsklubb, Evenes kystlag, EvenesBuss og Vardobaiki samiske senter. Andre instanser: 

Helsestasjonen, Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten (BVT), Barne- og ungdomspsykiatrien 

(BUP) og Barnehabiliteringen. Barnehagen samarbeider jevnlig med Nav, Integreringstjenesten og Folkeuniversitetet.  

Foresatte vil alltid kontaktes for samarbeid og godkjenning dersom det viser seg at det er behov for ekstra oppfølging av 

enkeltbarn 

Bursdagsfeiring: Barnehagen feirer alle barnas bursdager i barnehagen på dagtid. Vi har kuttet ut kaker og andre 

søtsaker. Barnet er i fokus denne dagen. Flagg henges ut på morgenen. Barnet får selv velge farge på kronen og er med 

på å lage denne. Det serveres fruktsalat eller fruktspyd til feiringen. Barnet velger selv hva det vil ha og er med på 

tilberedelsen. Bursdagsinvitasjoner til privat feiring skal foregå utenom barnehagen.  

Syke barn: Barn som er syke skal holdes hjemme fra barnehagen. Dette med tanke på barnets beste og smittefare.  Vi 

minner om 48-timersregelen dersom et barn spyr eller har diare. Barnehagen følger folkehelseinstituttets retningslinjer 

når det gjelder dette. Personalet har ikke kapasitet til å være inne med syke barn. Barnets allmenntilstand er avgjørende 

for om barnet er friskt nok til å være i barnehagen. Dersom et barn blir sykt i barnehagen vil foresatte bli kontaktet.   

Les mer her: http://www.fhi.no/artikler/?id=108124  
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Rammeplanen: Ny Rammeplan trådte i kraft 01.08.17.  

Rammeplanen i sin helhet kan lastes ned her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ 

 Her kan dere lese om hvorfor det er utarbeidet ny rammeplan og hva som vektlegges. 

Barnehagen vil aktivt jobbe med å implementere Rammeplanen. Dette vil gjøres ved kursing av personalet, og som 

tema på planleggingsdager og personalmøter. 

 

 

Fagområdene i rammeplanen: For å sikre at barna gis muligheter til vekst og utvikling er barnehagen forpliktet til å 

legge opp aktiviteter innenfor rammeplanens 7 fagområder. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på 

sentrale og aktuelle områder og den skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær, samt det å gi utfordringer 

med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse 

områdene i barnehagen vil gi barna et positivt forhold til og motivasjon til å lære enda mer.  

 

 

 

Fagområdene: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon: Barnehagen skal vurdere og evaluere det arbeidet vi til enhver tid 

gjør. Dette skjer gjennom samtaler med barn, foreldre og medarbeidere i hverdagen, samt på personalmøter. Vi ønsker 

også svært gjerne tilbakemeldinger fra dere foreldre, både daglig, på foreldresamtaler og foreldremøter.  

De viktigste forutsetningene for barns lek, utvikling og læring er å ha fokus på det daglige samspillet og kvaliteten på 

dette. Dette gjelder i forhold til både barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen. Det er viktig at barnas samspill, 

utvikling og trivsel observeres og vurderes. Vi ønsker å gi rom for jevnlig observasjon, refleksjon og diskusjon rundt 

dette slik at vi har oversikt over hva vi skal vektlegge for å nå vårt mål om høy kvalitet og gode samspillsituasjoner i 

barnehagen.  Vi skal ha fokus på barnegruppa som helhet, både i store og små grupper, men også enkeltbarnet.                                          

Barnehagen utarbeider en årskalender med oversikt over tradisjonelle og planlagte aktiviteter og hendelser.                                                      

De ulike gruppene utarbeider måneds- og/eller ukeplaner som skal være retningsgivende for aktivitetene kommende 

mnd. og/elleruke. Disse publiseres på MyKid. Viktig å poengtere at aktivitetsplanene er veiledende. Vi er svært åpne for 

spontanitet og endring dersom det skulle være behov for det.  

Vi ønsker å formidle til foreldrene hvordan barna har det i barnehagen. Dette gjøres blant annet gjennom samtaler i 

hverdagen ved bringing og henting, gjennom foreldresamtaler, bilder og annen informasjon som blir gitt via MyKid 

eller e-post. Ukeslutt og månedsinfo skrives på MyKid. Av og til tar vi oss tid til å skrive «dagen-i-dag»                                        

Rammeplanens 

7 fagområder 

Kommunikasjon,  

språk og tekst 

Antall, rom og 

form 

Nærmiljø og 

samfunn 

Etikk, religion og 

filosofi 

Natur, miljø og 

teknologi 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 
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Vi fotograferer masse, bildene legges ut på MyKid. Alle barna som starter i barnehagen får en egen perm som de får 

med seg hjem når de slutter i barnehagen. I denne permen samler vi barnets tegninger og / eller andre spennende ting, 

fortellinger, ord og uttrykk m.m. 

Vi vurderer vår barnehage: Barnehagene i Måløy kommune har utviklet et verktøy som kalles «Vi vurderer vår 

barnehage ».  Dette verktøyet vil vi i Liland barnehage ta i bruk når vi skal vurdere og dokumentere egen pedagogisk 

virksomhet. Regjeringen har tre mål for å sikre kvalitet i barnehagen: 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle 

barnehager 2. Styrke barnehagen som læringsarena.  3. At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.                            

På bakgrunn av disse målene ble verktøyet utarbeidet.  

Nye barn i barnehagen: Det å begynne i barnehagen er både spennende og kanskje litt nifst. Det kan være krevende 

for både barn og foresatte, men god informasjon i forkant, det å besøke barnehagen og det å ha god dialog mellom hjem 

og barnehage vil være med på å lette overgangen. Når barnet ved hovedopptak er tildelt plass i barnehagen vår, ønsker 

vi barn og foresatte hjertelig velkommen til oss for å se hvordan vi har det. De kommer på besøk til den avdelingen de 

skal gå på og får gjøre seg kjent både ute og inne. De gis anledning til å komme på besøk gjennom hele sommeren 

dersom de ønsker det. Dette avtales med hver enkelt familie. Velkomst- og informasjonsskriv vedrørende tilvenning og 

oppstartdato sendes ut til alle som får barnehageplass. I tillegg mottar foresatte skjemaer (informasjon om barnet, 

henting og bringing, tillatelser) som må fylles ut og leveres til barnehagen. Alle barn får tildelt en primærkontakt i 

barnehagen. Dette for å skape trygghet og forutsigbarhet. Vi har stort fokus på den åpne dialogen med foresatte i bringe- 

og hentesituasjoner.                                                                                                                                                                   

NB: Vi legger stor vekt på tilrettelegging ut fra individuelt ståsted og individuelle behov.  

Overgang fra Tiuren (småbarn) til Skarven (storbarn): I og med at avdelingene gjennom hele året samarbeider tett 

vil som oftest ikke overgangen bli så altfor stor. Vi er alltid sammen på morgenene, i utetiden og om ettermiddagene. 

Om sommeren er vi sammen hele gjenget. Vi samtaler mye med Tiurbarna om at de skal starte på Skarven. De får være 

med å flytte sakene sine fra stellerom og garderobe fra Tiuren til Skarven. De mottar eget skriv om at de nå har blitt 

såpass stor at de nå skal få begynne på storavdelingen. Vi framsnakker bytte av avdeling og oppfordrer foresatte til å 

samtale med barna rundt dette. 

Overgang barnehage – skole: Barnehager og skoler har plikt til å samarbeide for at hvert barn skal sikres en god 

overgang fra barnehagen til skolen. Som forelder kan du bidra til å gi ditt barn en god overgang til skolen ved å vise 

interesse, støtte og engasjement.  

For Liland barnehage er det viktig å ha fokus på dette for å sikre: 

• gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skolen i Evenes  

• gode rutiner for samarbeid med førskolebarna i Bogen barnehage 

• en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – fra barnehage til skole 

• en trygg skolestart for barn og foresatte 

• tidlig innsats for barn med særskilte behov 

I flg. Rammeplanens kapittel 6 skal barnehagen, i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barna kan få 

en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 

kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang 

til og oppstart i skolen. Barnehagen vil innhente samtykke fra foresatte for å dele opplysningene om enkeltbarn. 

Førskoleklubben vil ha ukentlige klubbmøter der de møtes for allsidige oppgaver og opplevelser knyttet til det å skulle 

begynne på skolen. Vi vil ha fokus på lek, språkstimulering, motoriske ferdigheter, sosial kompetanse, tall og bokstaver, 

trafikkopplæring, og kjennskap til nærmiljøet rundt barnehagen og skolen. Vi samarbeider med førskolebarna i Bogen 

barnehage. 

For at førskolearbeidet skal bli best mulig for alle er det viktig å tenke ”bredt” og førskoleopplegget må være slik at alle 

føler mestring i det de holder på med.  

Ut fra barnehageperspektiv må det være lekrelatert, og læringsarenaene kan være både ute og inne. Barn lærer på ulike 

måter gjennom mange sanser. Derfor er det viktig med ulike innfallsvinkler på det vi holder på med. Formålet med 

førskoleopplegget er ikke at barna skal måles i hva de kan og ikke kan. Det skal være en pekepinn på hva barna har vært 

innom i løpet av førskolearbeidet i barnehagen.  Barnehagen skal ta kontakt med skolen for å avtale besøk der, nærmere 

informasjon om dette vil bli gitt.  

Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning: Barnas foresatte er barnehagens nærmeste og viktigste 

samarbeidspartnere. I Liland barnehage er vi opptatte av å ivareta og videreutvikle et nært og godt samarbeid med 
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foreldrene. Foreldrene skal ha en reell mulighet til medvirkning. Dette ønsker vi å ivareta gjennom foreldremøter, 

foreldresamtaler, dugnader, sosiale sammenkomster og ikke minst den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjoner.                                                                                                                     

Foreldresamtaler: Det skal gjennomføres to foreldresamtaler årlig, en i november og en i april. Vi tilbyr selvfølgelig 

flere samtaler ved behov.  

Foreldreråd: Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og er det formelle organet som gir foreldrene 

medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldreutvalg: Fra Foreldrerådet velges tre 

representanter, en fra hver gruppe, som representerer foreldrene ved aktuelle anledninger.  

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er et samarbeidsorgan mellom foreldre, ansatte og barnehagens eier. Hver 

gruppe skal være likt representert. I flg. Evenes kommunes vedtekter for barnehagene er SU satt sammen av en 

representant for hver gruppe. Utvalget er et rådgivende, kontaktskapende og et samordnende organ for de som på ulike 

måter har ansvar for barnehagens drift og innhold. Styrer møter som referent, har uttalelsesrett, men ikke stemmerett. 

Faste satsningsområder: Helsefremmende barnehager, språklig kompetanse og trafikksikkerhet 

Helsefremmende barnehager:                                                                                                                                                      

En helsefremmende barnehage fremmer trivsel og sunn livsførsel gjennom: 

1. Daglig fysisk aktivitet - minimum 90 minutter per dag 

2. Mat - Statens anbefalinger for kosthold  

3. Naturopplevelse - Robuste barn 

4. Systematisk evaluering av egen virksomhet  

5. Utveksling av erfaringer og eksempler med andre barnehager 

 
Disse fem punktene tar vi utgangspunkt i når vi planlegger hverdagene i barnehagene. Vi samarbeider også i år med Ofoten 

friluftsråd og vil benytte oss av deres kompetanse i forhold til råd og veiledning. 

Punkt 1: Fysisk aktivitet foregår daglig både ute og inne. Vi oppfordrer til aktiv lek ute både innenfor og utenfor gjerdet. Vi benytter 

nærmiljøet og bruker kroppen både i skogen og i fjæra. Her er det uante muligheter til grovmotoriske bevegelse. Ballspill er meget 

populært ute. I kjelleren har vi eget aktivitetsrom med klatrevegg, mange madrasser og muligheter for hinderløype og ulike typer 

ballspill. Vi har også tatt i bruk Mini-Røris, som er et lekfullt program som består av bevegelse til musikk. Det er morsomt og enkelt 

å følge. Det er oppdelt i fem deler: start, lek på gulvet, opp og hoppe, nedtrapping og hvile.  

Punkt 2: Vi i barnehagen førsøker så godt det lar seg gjøre å fokusere på sunt og næringsrikt kosthold. Brød bakes daglig i 

barnehagen. Vi serverer et måltid bestående av frukt og / eller bær daglig og det serveres grønnsaker som agurk og paprika til lunsj. 

Ikke alle barna liker dette, men vi oppfordrer dem til å smake.  For å slukke tørsten serveres det vann. Melk serveres til frokost og 

lunsj. Vi forsøker å redusere fett-, sukker- og saltinnholdet i maten. Vi er likevel på ingen måte fanatiske, men alt med måte. Når det 

gjelder bursdagsfeiringer får barna velge mellom fruktspyd eller fruktsalat. Dette har vært stor suksess og ingen har etterspurt 

hverken kaker eller annen snacks. Barnehagen står for innkjøp av frukt til bursdagsfeiringen.   

Punkt 3: Gjennom tur- og utedager ønsker vi å gi barna gode og begivenhetsrike naturopplevelser både fra fjæra og skogen. Det er 

viktig å lære barna at vi kan være ute, samt gå på tur uansett vær. Det handler om å kle seg riktig slik at man er best mulig rustet for 

uteværing. Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen, ta vare på naturen, og oppdage naturens forandring gjennom de fire årstidene. 

Punkt 4: Systematisk evaluering av egen virksomhet er viktig for personalets bevisstgjørelse av aktiviteter og hendelser som gjøres i 

løpet av barnehagehverdagene. Vi ønsker bevisst å knytte dette opp mot rammeplanen slik at vi kan gi barna en innholdsrik og 

lærerik barnehagetid.  

Punkt 5: Barnehagene i Evenes har et nært og godt samarbeid. Vi utveksler erfaringer med hverandre og satser på å planlegge både 

turer og andre aktiviteter sammen. Dette gjelder spesielt førskolebarna  

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Retningslinjene bygger på 

gjeldende anbefalinger for ernæring og er som følger: 

Måltider:  

Barnehagen bør: 

1. Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat 

2. Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat 

3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme 

4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere 
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5. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna 

6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø 

7. Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat 

8. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon 

Mat og drikke: 

1. Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser 

2. Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:  

                         Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.  

                         Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær  
                         Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.  

3. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper 

4. Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk 

5. Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene 

6. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås 

7. De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke 

Les gjerne mer her:  

(https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-

barnehagen-IS-1484.pdf) 

Referanseområde / UTSIKTEN: Liland barnehage har samarbeid med Ofoten Friluftsråd og har i den forbindelse utvikling et 

referanseområde. Området vi har valgt til dette formålet ligger i skogen like ovenfor barnehagen og er meget lett tilgjengelig for hele 

barnegruppen. Avtale om bruk av området er gjort med grunneier og vi ser fram imot å fortsatt bruke området aktivt. I mars 2015 

hadde vi dåp og offisiell åpning. Bålplassen er ferdig etablert og flittig i bruk. Etter hvert ønsker vi å bygge en gapahuk på området. 

Referanseområdet vil dekke mange av våre behov for å nå de målene vi har satt innenfor alle våre satsningsområder. 

Referanseområde i fjæra: Hele barnegruppen kommer i større grad enn tidligere å benytte seg av fjæra i Øysundet. Der har vi 

allerede etablert ei bålpanne i tilknytning til Lindas naust. Det er et lite stykke å gå dit, men gåturen ser vi på som en del av turen og 

vil bli benyttet til nysgjerrighet, undring og gode samtaler. Vi kan gå både etter fjæra og etter veien.  

Småfota på tur; Turgåing MER og BEDRE utetid – det er oss! Vi har fra Hålogaland Friluftsråd mottatt flotte «små-fota-på-tur-

kort». Barna får hvert sitt kort med halsbånd som de kan ha med seg når vi er på tur. Vi tar med en klippetang som barna klipper i 

kortet med når vi kommer fram til turmålet. Det er 28 klipp på hvert kort.  Belønning / premiering vil dukke opp i form av diplomer, 

spennende aktiviteter eller andre kreative ting. I og med at det er halsbånd på kortet, har barna det kun rundt halsen når vi går til 

turmålet. Ved lek tas de av. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med dette!  

Turløyper: Vi vil etablere turløyper, både korte og lange. Dette for at barna i alle aldre og utviklingstrinn kan delta. Vi lager poster 

med ulike emner, gjerne knyttet opp mot våre satsningsområder. Både fjæra, veien og skogen vil bli tatt i bruk. Kanskje lager vi ei 

lita, men spennende løype rundt barnehagen.  

Språklig kompetanse: I og med at småbarnsalderen er grunnleggende for utvikling av språk og 

kommunikasjon er språkstimulering en av barnehagens viktigste oppgaver. Barna skal møte, og være en 

del av et rikt og variert språkmiljø der personalet bevisst jobber for å legge til rette for et rikt og varierende 

språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, utvikle vennskap 

med andre, delta i lek, skape sosiale relasjoner til hvarandre og ha medinnflytelse i hverdagen. Vi fokuserer både på 

verbalt og nonverbalt språk. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Derfor er det 

viktig å legge til rette for barnas språkbruk i meningsfulle sammenhenger. Vi fortsetter vårt fokus på språklydene, altså 

fonologi. Vi lager språkposer, en til hver bokstav, som vil benyttes i samlingsstunder og lignende. Vi er bevisste på 

bruk av samtalebilder, sanger, dikt rim og regler. Vi klapper stavelser, vi forteller eventyr, vi spiller spill og har stort 

fokus på begreper.  

I følge Rammeplanens kapittel 3; «Barnehagens formål og innhold» poengteres det at barnehagen SKAL fremme 

kommunikasjon og språk. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 

skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 

tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter 

som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal 

barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse. (side 23 i RP) 

 

Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkvansker. De må få tidlig og god hjelp. Felles opplevelser og 

aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. 
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Barn bruker ofte en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn sammen med voksne. En veksling 

mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. I lek bruker barna ofte variert og 

komplisert tale. 

 

Flere har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er av stor betydning at 

barnehagen arbeider aktivt for å fremme norskspråklig kompetanse samtidig som at barnet får lære sitt morsmål på 

hjemmebane. Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesing og varierte aktiviteter er viktige 

faktorer i denne sammenheng.  

 

Trafikk og trafikksikkerhet 

 «Trafikksikker barnehage» er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid 

ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller.  

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» gir ingen garanti for at ulykker ikke skjer, men dokumenterer et 

helhetlig og godt arbeid med trafikksikkerhet.  
 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker 

barnehage».  

I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagen skal legge til grunn for å 

kvalitetssikre arbeidet. 
 

Evenes kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk vedtatt å bli en trafikksikker kommune. Dette innebærer at 

barnehagene og skolen må bli godkjente som trafikksikre. Liland barnehage er nå godkjent som trafikksikker barnehage 

i perioden 2019-2022. 

 

For å bli en trafikksikker barnehage er det utarbeidet noen kriterier: 

 

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt 

• Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid, og 

nedfelles i barnehagens årsplan. 
• Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 

transporttjenester. 
• Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 
• Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller 

buss.  
•  

Trafikkopplæring i barnehagen 

• Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere. 

• Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

• Samarbeid mellom barnehage og hjem 

• Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre 

og ansatte. 

• Det «stilles krav» til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

• Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

• Foreldre involveres i barnehagens trafikk- sikkerhetsarbeid.  

 

HVORFOR TRAFIKK I BARNEHAGEN? 

                                                                                                                                                                                                            

Helt fra barna er ganske små må de forholde seg til trafikk.                                                                                                                      

I begynnelsen er det de voksne som må ha hele ansvaret, men etter hvert er målet at barnet skal bli en selvstendig og 

trygg trafikant. Foreldrene er barnets første trafikklærer og den viktigste rollemodellen.                                                  

Barnehagene i Evenes vil drive med trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske innhold, og er i dette arbeidet helt 

avhengig av et nært og godt samarbeid med barnas foresatte.                                                                                       

Trafikkopplæringen i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 

fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken, og senere som sjåfør i trafikkbildet.                                                                    

«Tarkus – barnas trafikkvenn» er trafikkmateriell som er utviklet av trygg trafikk, som vi i barnehagene bruker i 

samlingsstunder, som en hjelp i forbindelse med trafikkopplæringen. Materiellet består av en hånd-dukke, fortellinger, 

plakater og musikk-cd om beltedyret Tarkus og vennene hans, knyttet til trafikksituasjoner som er aktuelle for barn å 

lære. I tillegg vil læringen foregå ute i trafikken og på turer.  
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Mål: 

• Styrke og utvikle barnas gode holdninger til, og i trafikken 

• Være en god rollemodell 

• Redusere antall ulykker i fremtiden 

Kommunikasjon, språk 

og tekst: 

Nærmiljø og samfunn Natur, teknikk og miljø  Antall, rom og form 

- Bli kjent med begreper, 

farger og uttrykk som 

brukes i trafikken 

- Bli kjent med enkle 

trafikkskilt 

- Hvordan kommunisere i 

trafikken? 

- utforske nærmiljøet 

- bruk av sikkerhetsutstyr 

- regler og normer 

 

- bli kjent med at årstidene 

påvirker trafikkbildet. 

- fremme forståelse for 

symboler og tall 

- symboler 

- geometriske former 

- tall, telling 

- størrelse, mengde 

- avstand 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi  

- sang og musikk 

-dramatisering med 

Tarkus og vennene hans 

- tegne-klippe-lime 

oppgaver 

- øve opp syn, hørsel og 

motoriske ferdigheter 

- bli oppmerksom på, og 

takle hverdagens farer i 

trafikken 

- utvikle gode vaner som å 

bruke refleks, sykkelhjelm, 

belte i bil og buss. 

- utvikle følelser og empati 

gjennom samspill, 

samhandlinger og 

konfliktløsninger 

 

Fargerik barnehage / hverdag: Vi liker å sette farge på hverdagen, dette gjelder både ute og inne. Ambisjonene om å 

satse på en fargerik hverdag er store og dette vil vi fortsette å jobbe med også kommende barnehageår.   

Uteområde: Fortsatt under stadig opparbeiding. Vi er kommet godt i gang med utvikling av lekemiljø knyttet til 

lekehus og snekkerbod på utelekeplassen. Her har foresatte bidratt stort på dugnad. Vi satser på ferdigstillelse våren 

2022 med offisiell åpning på sommerfesten i juni. 

Vannlek: Har planer om å etablere et utekjøkken til lek og gjørmegris. Satser på å bruke en gammel oppvaskbenk og 

EU-paller. Også dette satser vi på at blir ferdigstilt i løpet av våren 2022. 

Grønnsakhage , bærbusker og frukttrær: Har gjennom dugnad gjerdet inn bærbusker og grønnsakhage. Dette er vi 

kjempeglade for og ønsker å videreutvikle området kommende vår. 

Musikkvegg: Vi ønsker å ferdigstille musikkveggen vår ute. Har allerede fått inn gamle kasseroller og annet tilbehør, 

men tar gjerne imot mer som lager lyd.    

Naturvev: Skal etablere naturvev på ene veggen av lavvoen.                                                                           

Dugnad: Takket være barnehagens foresatte, har vi gjennom mange år utviklet 

barnehagen, både utvendig og innvendig. Uten deres innsats hadde ikke barnehagen 

vært så innholdsrik som den er i dag. Vi setter stor pris på dette gode samarbeidet og 

håper på at vi kan fortsette med det. 

Bilder til inspirasjon: 

 Musikkvegg                                 

                                                                                                                                          Utelekegrisekjøkken 
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Her er mange fine «Alle-barna-skal-sitater» De fleste av dem passer meget godt slik som vi ønsker at barna skal 

ha det i vår barnehage. Derfor velger vi å ta det med her i årsplanen vår. 

Vår oppgave er å "oversette" rammeplanen til å bli en hverdag full av gode barndomsopplevelser?                                       

Her er noen alternative "skal" til inspirasjon for et nytt barnehageår: 

(fra Fantasifantasten, 2019) 

 

 

 

 

1) Alle barn skal daglig få oppleve å bli henført i lek 

sammen med andre (selv om de voksne ikke ser annet 

formål med leken enn pur glede) 

11) Alle barn skal få oppleve naturens under; frø som 

spirer, årstider som skifter, ting man kan gjøre med 

en løvetann... og istapper! 

2) Alle barn skal daglig kjenne og få høre at andre 

liker å være sammen med dem 

12) Alle barn skal få ligge på bakken og se figurer i 

skyene 

 

3) Alle barn skal få gå barbeint i duggvått gress 13) Alle barn skal få hoppe i dammer, lage sølekaker 

og selge dem for lokal valuta 

4) Alle barn skal få oppleve å temme og slippe løs 

vannet i bekker og demninger 

14) Alle barn skal få klemme et tre og oppdage at man 

tør å klatre en grein høyere enn dagen før. 

5) Alle barn skal få oppleve å holde en sprell levende 

fisk, rumpetroll, kylling, eller andre skjøre, levende 

vesen 

15) Alle barn skal få oppleve at å samles rundt et 

måltid gjør godt 

6) Alle barn skal få skape, lytte og danse til musikk fra 

alle verdens hjørner 

16) Alle barn skal daglig få fortelle om hverdag og 

fantasi og bli lyttet til. 

7) Alle barn skal marineres i fortellinger, bøker og 

eventyr 

17) Alle barn skal finne såpebobler, skattekart, 

mystiske spor og flaskepost i løpet av sin tid i 

barnehagen 

8) Alle barn skal daglig få tulle og tøyse 18) Alle barn skal få gå med bregner på hodet og spise 

en maur hvis de tør 

9) Alle barn skal få bygge hytter - ute og inne 19) Alle barn skal få tegne ninjadragetigere selv om 

målet for aktiviteten var et annet 

10) Alle barn skal få skape, male og bygge ting verden 

aldri før har sett  - etter eget hode 

20) Alle barn skal få fortsette på denne listen og legge 

til ønsker, drømmer og tanker slik at voksne forstår 

hva som er viktig her 



Liland barnehage 2021-2022 
 

Noe av vårt pedagogiske materiell vi har og som vi benytter / kan benytte oss av: 

• Steg for steg: Steg for Steg er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke 

sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt. Den grunnleggende drivkraften i Steg for Steg er å bygge 

videre på det positive barna gjør. Dette krever aktive voksne som er gode rollemodeller og som ser det unike i hvert enkelt barn. 

• Tarkus: Tarkus og vennene hans lærer barna om hvordan de skal ferdes trygt i trafikken, om trafikkskilt, sikring av barna i bil, bruk av 

sykkelhjelm. Tarkus brukes som et utgangspunkt for trafikkopplæringen i barnehagen.  

• Naffen: NAF har utviklet en boks spekket med trafikksikkerhets-informasjon og aktiviteter. Løven Naffen er barnas nye trafikkhelt og sammen 

med hans venner i NAFdal skal de lære norske barn om trafikksikkerhet. Norges Automobilforbund (NAF) har fått SkatteFUNN-støtte til 

prosjektet og etterspørselen tyder på at de har lyktes.                                                                                                                       

• Snakkepakken: Pedagogisk språkverktøy. Skaper motivasjon og lystbetonet bruk av språket. For barn uansett språkferdighet og morsmål. 

Synliggjør fortellinger, sanger og regler. Høy kvalitet. Tåler ivrige hender. 

• Språkkista: Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og 

CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er 

utarbeidet av Nina Inseth Bråthen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan 
med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. 

• Eldar og Vanja: Eldar og Vanja er hovedpersonene i undervisningsopplegget for barn i barnehagen, som er utviklet av Samarbeidsgruppa for 

brannvern i skolen. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier, fargeleggingsoppgaver og 
informasjon til hjemmet. Innholdet er utformet slik at det er enkelt for barnehagene å tilpasse brannvernopplæringen etter egne behov. Sammen 

med permen får barnehagene også hånddukkene Eldar & Vanja, som kan brukes i rollespill og lignende. 

• Bjørnis: Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne råd 

om brannvern. Grunnpakken består av en flipover i A2-format med 10 ulike temaplansjer. Den ene siden viser et stort bilde der Bjørnis illustrerer 

et tema, mens baksiden gir hjelp og instruksjoner til den voksne som holder opplæringen. Hvert tema har tre vippekort som forsterker læringen. I 
tillegg følger det med en Bjørnisbamse som skal få besøke barna hjemme. 

• Vennskap: Hånddukker: Kanin og Pinnsvin leker sammen hver dag. De er bestevenner, men opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. 

Hva gjør man da? Hvordan bør man egentlig forholde seg til hverandre? Med hovedpersonene selv som kosedyr, kan barna ta figurene inn i sin 

egen lek.  Bokkassett: Kassetten inneholder bøkene: Si unnskyld, Dele, Vente på tur, Si stopp, Roe seg ned, Bli enige, Snakke om det, 

Samarbeide, Spre glede og Vise følelser. Her møter vi Kanin og Piggsvin som er bestevenner, men som opplever at selv gode venner kan bli 
uvenner iblant. Bøkene hjelper barn med å finne metoder for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Venner: Ti store vennebøker er nye 

fortellinger om Kanin og Pinnsvin, hjemme og i barnehagen. Denne gangen er temaene hentet fra FNs Barnekonvensjon, og synliggjør denne fra 

et barneperspektiv. De små fortellingene er med å øke barnas kunnskap om og forståelse for egne rettigheter, og gir eksempler på verdien av 
toleranse og respekt for andre mennesker. Bøkene er rikt illustrert og egner seg godt til høytlesing og kan følges opp av samtaler og videre 

aktivitet i barnegruppen. 

• Numicon: Numicon inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske utvikling i barnehagealder. 

Aktivitetene er organisert under ulike temaer. I tillegg gir veiledningen eksempler på spørsmål som kan danne utgangspunkt for eksperimentering 

og matematiske samtaler med barn. Gjennom handlinger og samtaler skaper barn og voksne mening sammen, og utvikler forståelse på nye 
områder. Dette er det som menes med Numicon- tilnærmingen. Aktivitetene og de matematiske områdene som berøres i dette settet, gir et godt 

grunnlag for kunnskap om tall som Numicon Grunnsett bygger videre på.  

• Svanhilds reise: Svanhilds reise er en aktivitetspakke laget til barnehager som gjør det enkelt og morsomt å lære barna om natur og miljø. 

Gjennom fantasifulle fortellinger, fargerike illustrasjoner, oppgaver og forslag til aktiviteter, favner aktivitetspakken alle fagområdene i 

Rammeplan for barnehagen med hovedvekt på Natur, miljø og teknikk. 

• Naturvakt: Naturvakt er et aktivitetsprogram for barn, spesielt tilpasset for bruk i barnehager. Gjennom tilrettelagte oppgaver lærer barna om 

allemannsretten og de får bruke naturen som læringsarena for kunnskap og mestring. Naturvakt starter med at barna får et brev fra Ugla. Ugla, 

som bor høyt oppe i et tre nær barnehagen, trenger hjelp. Han er den som følger med på alt som skjer ute i naturen og lærer alle som ferdes der 
om hvordan man oppfører seg når man er på tur. Ugla begynner nå å bli gammel og sliten og trenger hjelp med denne oppgaven. Han inviterer 

derfor barna til å bli hans «Naturvakter». For å bli en Naturvakt må barna gjennomføre en rekke oppdrag der de viser at de forstår hva man kan 

og ikke kan gjøre når man ferdes i naturen. Slik kan de lære dette videre til voksne og andre barn. Etter å ha gjennomført oppdragene får barna 
tildelt Naturvakt-diplom.  

• Mini-Røris: Er et lystbetont bevegelsesprogram for barn i barnehagealder, der flott musikk inspirerer til bevegelse. Det er oppdelt i fem deler; 

start – lek på gulvet – opp å hoppe – nedtrapping og hvile.  

• Henry: Henry – førstehjelp for barnehagebarn, er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i 

barnehagen om førstehjelp. 

• Elviras  empatikalender: Elviras Empatikalender er utviklet for å øke barns selvfølelse og styrke empatiforståelse, og er et morsomt og 

engasjerende verktøy som er enkelt å ta i bruk. Forskning viser at barn med god empatiforståelse tilpasser seg bedre sosialt, får flere venner, leker 

og utfolder seg mer. Vi følger elefantbamsen Elvira, Tina, 5 år og Theodor, 3 år, i deres barnehagehverdag. Historiene er illustrert med fargerike 

og detaljerte tegninger.  Kalenderen har følgende 10 temaer: å være lei seg, glede, sinne, redsel, kjærlighet, selvbilde, tillit og grenser, behov, 

vennskap og empati. Kalenderen er beregnet for å gå over 40 uker og for grupper på opp til 26 barn. 

• Hele meg: Dette er et samlingsmateriell til bruk i barnehagen. Det handler om 

hele kroppen og hele mennesket. Materiellet handler om ulike tema, og hvert tema består av en faktadel og en historie om barnehagebarna Kim 
og Iben. Hvert tema har illustrasjoner, tips til aktiviteter og spørsmål man kan reflektere rundt sammen med barna. Materiellet skal være til hjelp i 

arbeidet med å etablere en kultur for å snakke om kropp og seksualitet i barnehagen. 
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Måned 

 

ÅRSKALENDER, LILAND BARNEHAGE 

 

2021 - 2022 

Årets tider / kropp/bevegelse / bærekraftig utvikling / «Gleding» 
Planer over temaarbeid og andre aktiviteter legges ut på MYKID 

 

August 

Sommer  

- Mandag 23.08: Oppstart av nytt barnehageår. 

- Tilvenning av nye barn, samt for de barna som bytter 

grupper. 

- Fokusområde: Trygghet, bli kjent med hverandre, 

barnehagens lokaler, struktur og rutiner.  

- Uke 35: Nasjonal uke for bekjempelse av hodelus 

 

   
 

VELKOMMEN TIL NYTT 

BARNEHAGEÅR 2021-2022        

September 

Høst 

- Høst. Høstfarger. Hva skjer i naturen? 

- Tilvenning, trygghet, bli kjent. 

- Uke 36: Friluftslivets uke og folkehelseuka 

- Uke 36: Kulturminnedagene  

- Uke 38: Brannvernuke  

- Fredag 24.09: Brannbamsen Bjørnis kommer på besøk 

- Uke 39: Vi fortsetter med brannvern 

- Tirsdag 28.09: Epledagen  

           

                          

 

Oktober 

Høst 

- Høst. Mørketid, refleksbruk, trafikksikkerhet. 

- Fredag 01.10: Eldredagen. Vi underholder på EOS 

- Onsdag 06.10: Potetdagen 

- Mandag 18.10: Underholde på ELDREKAFE på Høgda 

- Onsdag 20.10: Høsttakkefest, Evenes kirke. Skarven. 

- Torsdag 21.10: Årets refleksdag 

- Lørdag 24.10: FN-dagen 

 

 

                        

   

      
 

Planleggingsdag 

torsdag 14.10. Bhg 

er stengt! 

Foreldremøte 

onsdag 20.10. kl. 

18.00. 

November 

Høst 

 

Foreldre- 

samtaler 

 

Barne- og foreldresamtaler. 

- Tiuren uke 45 

- Skarven uke 46 

 

- Fredag 19.11: BlimE-dansen. Årets låt heter «Dynamitt» 

- Vi begynner så smått å forberede oss til advent og jul. 

- Fredag 26.11: Juletrehenting i regi av Lions 

          
 

Desember 

Vinter 

Vi tenner batteridrevne 

adventslys i hele des. 

Leser juleevangeliet og 

andre julefortellinger. 

Baker, spiller julemusikk 

og koser oss.   Kanskje 
kommer rampenissen på 

besøk, hmm… 

 

- Advent / jul. 

- Mandag 06/12 og tirsdag 07/12: Gløgg og småkaker 

serveres om morgenen ved bringing av barna. 

- Mandag 13.12: Luciafeiring med julefrokost for barn, 

foreldre og personale! Vi går Luciatog i barnehagen før 

frokost. De eldste barna besøker omsorgssenteret og går 

Luciatog for beboerne der. 

- Tirsdag 14.12: Julegudstjeneste i Evenes kirke. Vi 

vurderer om vi drar med ei lita gruppe.                                        

- Onsdag 15.12: Nisse - / grøtfest                                                

- Torsdag 16.12: Julevandring Evenes kirke 

(nærmere info kommer) 

  

   

Jul/nyttår 2021/2022:  

Barnehagen er stengt: 

Fredag 24.12: Julaften 

Fredag 31.12:  Nyttårsaften 
Registrering på MyKid vedr. barnas 

tilstedeværelse i romjula (uke 52) Frist 

torsdag 16. desember. 

Januar 

Vinter 

GODT 

NYTTÅR!!! 
 

Vinter / snø / snølek / sol. 

- Vi markerer solas tilbakekomst med en SOLFEST den 

dagen vi ser sola, forhåpentligvis tirsdag 18.01. 

- Uke 2: repetisjon brannvern 

 

NB: Barnehagen er STENGT Mandag 03.01. og 

tirsdag 04.01. p.g.a. planleggingsdager 
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Nb: Planer er veiledende. Endringer kan forekomme. 

       

 

Måned 

 

ÅRSKALENDER, LILAND BARNEHAGE 

 

2021 - 2022 
 

Februar 

Vinter 

- Vinter / snø / snølek. 

- Fredag 04.02: Vi markerer Samefolkets dag. 

- Vi forbereder oss til Fastelavn 

- Fredag 25.02: Karneval /markering av fastelavn 

- Søndag 27.02: Fastelavnssøndag 

      

    

Mars 

Vår 

- Vinter / snø / snølek. 

- Skilek, vinteraktiviteter, aking, snølek 

- Tirsdag 15.03: Barnehagedagen 2021. Tema kommer 

- Tirsdag 15.03: Uteaktivitetsdag 

- Onsdag 30.03: Foreldre- og foreldrerådsmøte 

 

Registrering på MyKid vedr. hvem som skal ha fri i «Den 

stille uke (uke 15)». Frist onsdag 31. mars. 

   
      

      

 

Foreldre- og 

foreldreråds-møte: 

Onsdag 30/3 

Kl. 18.00 

April 

Vår 

- Vinter / snø / snølek. 

- Skilek, vinteraktiviteter, aking, snølek 

- Tema: Påske, påskebudskap 

- Torsdag 07.04: Påskefrokost, «Det Gule Måltid»  

- Onsdag 13.04: Bhg stenger kl. 12.00 

- Barne- og foreldresamtaler. 

- Tema: Vår, nytt liv, det spirer og gror, trekkfugler m.m. 

 

      

 

Foreldre-samtaler 

Barnehagen er stengt:    

Torsdag 14/4 - skjærtorsdag 

Fredag 15/4 - langfredag  

Mandag 18/4 - 2. påskedag 

Mai 

Vår 

- Tema: 17. mai. 

Mandag 16.05: Vi markerer 17. mai. Går i tog, pynter i 

barnehagen, synger sanger, leker, m.m. De eldste går til 

sykehjemmet og underholder for beboerne der.                                                              

- Gårdsbesøk. (dato fastsettes senere) 

- Dugnad. Dato avtales  senere.     

 

Registrering på MyKid vedr. 

barnas sommerferieavvikling, 

sommer 2022.  

Frist mandag 25. april. 

   
 

 

 

NB: Husk 

barnehagens 

fane til 17. mai-

toget. 

Foreldrerådets 

leder har 

ansvar for 

dette. 

Barnehagen er stengt: 

 

Tirsdag 17/5: Grunnlovsdag 

Mandag 26/5:  Kr. Himmelf.dag 

 

Juni 

Sommer 

 

- Sommer.  

- Overnatting med førskolebarna. Vi overnatter ved Malm 

feriesenter i Botn. Dato avtales senere.  

 

Onsdag 08.06: 

Sommerfest for alle, 

samt avslutning for 

førskolebarna. 

 

Barnehagen er stengt: 

Mandag 6/6: 2. pinsedag 

 
 

   Juli   

                    

Sommer 

            

                    August                         

- Ferieavvikling, sommer og sol! 

- Lek i barnehagen, turer, bading m.m.  

- Uke 34: Oppstart av nytt barnehageår,  2022-2023. 
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Kontaktinformasjon, Liland barnehage: 

Post- og besøksadresse: Lilandsveien 233, 8534 Liland 

Tlf. Tiuren: 414 21 492 

Tlf. Skarven: 913 73 977 

Tlf enhetsleder: Linda Øyvor Østnes: 916 99 489 / 975 10 691 

e-postadresse: liland.barnehage@evenes.kommune.no 
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