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     Sørarnøy barnehage og SFO  

     

 

Lek og glede i et positivt miljø 
 
Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og kvalitetsplan for Gildeskål 

kommune. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal arbeide med i barnehageåret 

2020-2021. Årsplanen skal være et dynamisk dokument, det tas derfor et forbehold om 

endringer i løpet av året. 

 

 
2020/2021 
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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGE ÅR  

Vi i barnehagen er åpen mandag til fredag 08.00-16.00 og gir også et SFO tilbud etter skoletid 

hver dag. I år har vi 4 barn i barnehagen. Vi har bestemt oss at vår barnehage avdeling heter 

Bjørnehiet, og gruppa heter små bjørnene. Det er ingen barn i SFO. Søknadsfrist er hvert 

år til 1.mars, men vi tar opp barn fortløpende ved søknad ellers i året. 

  

Personalet:  

Styrer/Rektor:  

Cicilie Mortensen 100% stilling (vikariat) 

Nora Helen Tjore 100% stilling (ute i permisjon) 

Pedagogisk leder:  

Karla Marcela Sjøhaug 50% stilling (vikariat til 30 september)   

Veronica Wilhelmsen 50% stilling (vikariat til 30 september) 

Tonje Olsen 100% stilling (ute i permisjon) 

Assistenter:   

Lena Svendsen 50% fast stilling  

Karla Sjøhaug: 50% fast stilling 

Veronica Wilhelmsen: 25 % vikariat + 25 % fast 

 

TELEFON OG E-POST: 

Sørarnøy barnehage:  91911780 

Sørarnøy skole:    91910088      

Rektor/ styrer mobil:  47483293 

Pedagogisk leder mobil: 

Veronica: 97136046 - Karla:   41549127 

Rektor e-post: morcic@gildeskal.kommune.no  

Pedagogisk leder e-post: verwil@gildeskal.kommune.no 

sjokar@gildeskal.kommune.no 

mailto:morcic@gildeskal.kommune.no
mailto:verwil@gildeskal.kommune.no
mailto:sjokar@gildeskal.kommune.no


 
 
 

3 
 

 

 

 
 

En ring av gull 
En riktig stor, 

med plass til alle hender 
Der ringen er størst 
Der ringen er minst. 

Der ingen er først 
Der ingen er sist. 

Vi holder fast på alle kjenner at  
ringen er smidd av 

gode venner. 
 



 
 
 

4 
 

 

 
 
 

INNHOLD 
 
 

DEL 1: PEDAGOGISK INNHOLD 

1.1  Satsningsområdet 2020/2021 

1.2 Barnehagens verdigrunnlag 

1.3  Fra barnehage og skole 

1.4  Mattilbudet i barnehagen 

 

DEL 2: RAMMEFAKTORER 

2.1 Barn og personale 2020/2021  

2.2 Dagsrytme 

2.3 Ukeplan 

2.4 Oversikt faste arrangementer 

2.5 Sykdom   

2.6 Betalingssatser 

2.7 Praktiske opplysninger 

             

DEL 3: SAMARBEIDSFORMER 

DEL 4: VURDERING OG DOKUMENTASJON 

DEL 5: AKTIVITETS OG MØTEPLAN 

 

           

  



 
 
 

5 
 

 

DEL 1: PEDAGOGISK INNHOLD 

1.1. SATSINGSOMRÅDE 2020 – 2021:  

Felles hovedfokus for barnehagene i Gildeskål: Helsefremmende barnehage. 

1, LÆRING. Rundt barnehage året har vi et unikt område 

og nærområde vi kan legge til rette for mestring, 

utfordringer og gode opplevelser. Vi bruker bevisst naturen 

til trening og arbeidet mot et godt selvbilde. I vår 

barnehage jobber vi bevisst med å legge forholdene til 

rette motorisk og fysiske utfordringer, vi legger vekt på at 

barna skal blid glad i naturen, vi legger til rette for turer. For 

oss i barnehagen er kultur, musikk, dans, drama, forming, 

leker, friluftsliv og nærmiljø. Leken skal ha en stor og viktig 

plass i barnehagen. Å få delta i lek og få venner er 

grunnlaget for barnas trivsel og utvikling. 

 

Å LEKE ER ET MÅL I SEG SJØL! 

 

2, VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM: At barnet skal bli et trygt og selvstendig individ med 

gode sosiale ferdigheter. Årsplanen er utgangspunktet for planleggingsarbeidet i barnehage. 

Planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet, er en sentral del av pedagogens 

arbeid. Pedagogiske ledere har min. 4 timer ubunden arbeidstid pr. uke som de bruker på 

planlegging, legge til rette for pedagogiske opplegg og tilegne seg faglige oppdateringer Det 

blir avholdt personalmøter 2 ganger i løpet av hver måned, disse gjennomføres på kveldstid. 

Her blir det brukt tid på faglig oppdatering, faglig veiledning, helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid 

i bhg. Foreldrene har mulighet til å uttale seg ved: foreldresamtaler, foreldremøter og ved. 

den daglige kontakten de har med opplæringsinstitusjonen (henting/ brygning). Fem dager 

pr. år er det fastsatt planleggingsdager som blir brukt til og planleggingsarbeid.  
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3,  NASJONALE, FYLKES OG KOMMUNALE RETNINGSLINJER 

Etter Nordland fylkeskommune og Helsedirektoratet retningslinjer: Vi fokusere daglige med 

til å bli helsefremmende og legger grunnlaget for livslang bevegelsesglede. Vi jobber fremme 

med psykisk helse og godt psykososialt miljø.  

❖ Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen. 

❖ Vi arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. 

❖ Våre barna skal være fysisk aktive minst 90 minutter hver dag. 

❖ Nasjonale retningslinjer etter helsedirektoratet for mat og måltider i barnehagen 

følges. Vi baker brød, (søt og fet mat bør unngås). - men ved feiringer, markeringer 

og annet så unner vi oss litt. 

❖ Barnehagen er tobakksfri. 

❖ Barnehagen har fokus på god hygiene vasker hendene før og etter måltider, etter do 

besøk, etter en utetid – vi ønsker at alle voksne og barna vasker hendene når de 

kommer inn til barnehagen. 

❖ Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. 

❖ Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov. 

❖ Barns medvirkning vektlegges. 

❖ Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid. 

❖ Vi skal ha fokus på å være en trafikksikker barnehage 

❖ Foreldre og ansatte skal parkere på tildelte parkeringsplass, ikke parkere foran 

porter 

❖ Alle barna skal lære seg om trafikkregler for fotgjengere, bruk av sansene sine i 

trafikken, bilbelte, sykkelhjelm, samt refleks 

❖ Vi bruker alltid refleksvester på tur- både barna og voksne  

❖ Vi voksne bidra med for å få en mindre stressende barnehagehverdag  

o Å møte barna/ barnet på dets ståsted. 

o Fokus på alle, blikk for den enkelte. 

o Hvordan barna skal etablere vennskap/ relasjoner. 
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4, VERKTØYENE 

❖ Felles samlingsstund for avdelingene en gang per dag. 

❖ Som et språkutviklingsverktøy, benytter vi oss av snakkepakken og Språkkisten 

(diverse konkreter/ materiell). 

❖ Minst en tur dag i uka. 

❖ Matlaging en gang i uka 

 

Barnehagen vektlegger på omsorg, lek, danning og læring.  

OMSORG. Å gi barna god omsorg er det aller viktigste vi gjør i barnehagen. Vi skal gi barna 

omsorg ut ifra deres alder og behov, ved å legge til rette for en dagsrytme som ivaretar 

fysiologiske behov som mat og drikke, hvile, stell, behov for trygghet, kjærlighet, 

anerkjennelse, lek, opplevelse, glede og humor. 

LEK. Gjennom leken møter barnet verden og seg selv og lærer en rekke ferdigheter. Leken 

skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring. Leken hos barn tjener 

derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen og voksenlivet.  

POSITIV GRENSESETTING: Vi har som målsetning at personalet i barnehagen skal 

praktisere positiv grensesetting i samspillet med barna. Vi legger vekt på å fortelle hva barnet 

faktisk gjør, f.eks.” Du løper inne, det kan være farlig om du støter på noe. Det er lurt å gå 

inne, men når du kommer ut, kan du løpe masse” i stedet for å si” ikke løp”. Vi vil fortelle 

barnet hvilken adferd vi ønsker, i stedet for hva vi ikke ønsker. Vi ønsker en positiv 

grensesetting. 

DANNING: I Rammeplanen så har begrepet danning fått en fremtredende plass. Danning 

defineres i rammeplanen som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne 

til å tenke og reflektere over sine handlinger, verdier og væremåte. Danning skjer i samspill 

med andre. Vi ønsker å legge til rette for danningsprosesser der barna får være medvirkende 

og undrende og der barna får oppleve likeverd og likestilling og å få være en viktig del 

fellesskapet. 
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DE SJU FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  

❖ Møte et mangfold av eventyrer, fortellinger, sagn og uttrykksformer. 

❖ Bruke sitt språk/kroppsspråk for å uttrykke ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, 

for å skape positive relasjoner i leik og annet samvær. 

❖ Oppleve spenning og glede av høytlesing, fortellinger, sang og samtaler.  

 

Kropp, bevegelse mat og helse 

❖ Få en positiv sjøloppfatning gjennom kroppslig mestring 

❖ Få gode erfaringer med å være ute til ulike årstider, skaffe seg gode erfaringer med 

varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 

❖ Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvaner og veien fra mat til måltid. 

Eks. være aktivt til stede når vi ordner med måltid i barnehagen. 

 

Nærmiljø og samfunn 

❖ Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. 

❖ Bli kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet 

❖ Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter 

❖ Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse.   

 

Kunst, kultur og kreativitet 

❖ Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

❖ Ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. F.eks. ved trykking av høstblad, male 

felles veggbilder, avtrykk av hender/føtter og lignende. 

❖ Personalet må skape tilstrekkelig rom for både voksen ledete og barnestyrte 

aktiviteter, sørge for at barna har tilgang til bøker, instrumenter, utkledningsutstyr og 

variert materiale og verktøy for skapende virksomhet.   
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Natur, miljø og teknologi 

❖ For at barna skal få erfaring med og kunnskap innen dette fagområdet må personalet: 

❖ Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger (alder, modenhet, 

ståsted med mer) å stimulere dem til å oppleve med alle sansene. 

❖ Iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. 

❖ Velge litteratur og aktiviteter som gir barna forståelse innen dette feltet. Eks å inkludere 

friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv, benytte nærmiljøets muligheter, 

bygge på å videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker (lego, perler, puslespill 

med mer) og teknikk i hverdagen.  

Antall, rom og Form 

❖ Oppleve glede over å få utforske og leke med tall og form. 

❖ Resonere og undre seg sammen med barna. 

❖ Mønstre og størrelser 

❖ Gjennom leik, eksperimentering og hverdagslige gjøremål.   

 

Etikk, religion og filosofi 

❖ Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, 

uansett kulturell, religiøs eller livsynsmessig tilhørighet. 

➢ Ro til undring og tenkning     
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1.2.  BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Barn og barndom 

Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas 

utvikling. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi 

 

Demokrati 

Alle barn skal få kunne oppleve demokratiskdeltakelse ved å bidra og medvirke til 

barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. 

 

Mangfold og gjensidig respekt. 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synlig gjøre,verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter 

å tenke, handle og leve på. 

 

Likestilling og likeverd 

Barnehagen skal fremme likeverd og Likestilling uavhengig av kondisjon. Alle skal ha like 

muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i alle aktiviteter. Barnehagen skal 

møtvirke alle former av diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

 

Bærekraftig utvikling 

Våres viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 

samfunn. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk 

og vise solidaritet. Barna skal erfare med å gi omsorg og ta vare på omgivelse og naturen. 

 

Livsmestring og helse 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet også kan barna prøve ut ulike 

sider ved samspill, felleskap og vennskap. Mestre motgang, handtere utfordringer. 
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1.3. FRA BARNEHAGE TIL SKOLE  

 

Barnehagen vår har et nært, og godt samarbeid med skolen. På grunn av CORONA har vi 

ikke mulighet til å bruke gymsalen like ofte som før.  I tillegg er vi med på mange av skolens 

arrangementer slik som felleslunsjer, turer/aktiviteter, juleverksted, og førjulsfest.  

Det siste året barna går i barnehagen har de en egen førskolegruppe.  Vi blir kjent med noen 

bokstaver (lyder), tall, former, og mønster. Vi trener også på praktiske ting som å tilegne seg 

et godt blyantgrep, kle på seg selv, og vi øver på å knytte knuter. Sosiale ferdighet, og vi 

jobber litt i det kreative, og skapende hjørnet. 

 

 Prøveskole dager for Førskolegruppa: Mandager 

 

1.4. MATTILBUDET I BARNEHAGEN 

 

Sørarnøy barnehage og SFO legger vekt på: 

❖ Det skal settes av god nok tid til måltidene, og de voksne spiser sammen med barna. 

❖ Det skal maks. være 3 timer mellom hvert måltid. Små barn bør få spise oftere ved 

behov. 

❖ Barnehagen legger til rette for at barna kan spise frokost der. 

❖ Fokus på god hygiene, og sikker oppbevaring av mat. 

❖ Maten skal være ernæringsmessig riktig, og variert. 

❖ Søt og fet mat bør unngås, men ved feiringer, markeringer og annet så unner vi oss 

litt godt. 

❖ Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og det tilbys også til måltidene samt melk.  

❖ Barnehagen baker brød selv.  

❖ Det er matlaging/ baking hver uke i barnehagen. 

❖ Ved fruktmåltidet serveres det først frukt, så evt. annen mat etter behov.  

➢ Matpenger er 20 kr per dag.   
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DEL 2: RAMMEFAKTORER 
 

 

2.1. BARN OG PERSONALET 2020/2021 

Barn 

 

Navn  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vilde x x x x x 

Filip  x x  x x 

Askil x x  x x 

Amanda x x x x x 

totalt plasser 5/4 5/4 2/3 5/4 5/4 
 

 

 

 

Personalet  

Uke 33  

08:30-16:00 Karla Lena 
Planleggings

dag 
Kursdag 

Planleggings

dag  

Redusert åpningstid   

Uke 34, 36, 

38, 40   
     

08:00 – 15:30  
Karla 

Kl. 1454 

Lena 

Kl. 1454 
Karla 

Veronica 

Kl.1454 
Karla 

08:15 – 15:45 

Skole 
Veronica  Veronica Lena 3,75   

08:30 – 16:00  Lena Karla Veronica Karla Veronica 

Uke 35, 37, 39        

08:00 – 15.30 

7,5 t 

Lena kl 

1454 
Karla kl 1454 Veronica Karla 

Veronica kl 

1454 

08:15 – 15:45 

Skole 
Veronica  Veronica Lena 3,75 

08:30 – 16:00 

7,5t 
Karla Lena Karla Veronica Karla 
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V og K: 37,5 Timer 

L: 18,75 Timer 

Alle skal ha 36 minutter mindre pr uke pga. planlagte: 

Personalmøter (5x2t= 10) 

Foreldremøte (1 x1,5t= 1,5t) 

Planen er revidert: 06.08.2020  
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2.2. DAGSRYTME 

Hva Hvordan Hvorfor 

08:00  

Barnehagen og SFO 

åpner. Vi starter dag ute – 

minst en time  

Vi starter dag ute. Tidlig vakt henter 

flasker, komme gå skjema og mobil.  

Barnet skal føle seg 

velkommen. Kontakt 

foreldre/barnehage/SFO. Ved 

mange barn på avd. kan ikke 

den voksen gå i garderoben, 

foreldrene må da følge barnet 

inn. 

08:00-08:30 

Frokost/fri lek 

Barn som ikke har spist hjemme, får 

spise i barnehagen. De andre holder 

på med utelek, tegning, Lego, 

puslespill, rolle lek, bøker eller 

lignende. 

Viktig at barnet får i seg mat og 

får en god og rolig start på 

dagen. 

09:15-09:30 

Voksen styrt 

samlingsstund 

Vi har samlingsstund hver dag hvor vi 

snakker om  ukes tema, og andre 

aktuelle tema,  vær, dag, synger, 

leser og snakker med hverandre. 

Bruker språksprell, snakkepakken og 

språkkista i samlingsstunder. 

Øke gruppefølelsen, trene på  

å snakke etter tur, rekke opp 

hånda, bli kjent med hverandre. 

Ta opp aktuelle tema eller ting 

som skal skje.  

09:30-10:30 

Ute tid (til de som sover i 

løpet av vanlig ute tid) - fri 

leke i gruppe/ ved behov 

voksen styrer leke 

Vi går ut i all slags vær. Vi gjør 

dagens aktivitet i henhold til tema/ 

ukeplan – men vi må huske  at det er 

barna som står  på første plass, vi 

trenger ikke å være ferdig med det 

som står på planen, vi kan endre det 

ved barnas behov. De dager det ikke 

skjer er det fri lek. 

Barna er sammen i sosiale 

aktiviteter. Samspills trening og 

kommunikasjon. Barna får 

utforske og oppleve nye ting. 

Trening på fin og grov motorikk. 

11:00-11:30 

Formiddagsmat 

Vi vasker hendene. Ordensbarnet 

hjelper med å dekke bordet. Barn 

legger bordkort på bordet. 

Ordensbarn bestemmer en matsang. 

Bakteriefrie hender. 

Kroppen trenger mat. Felleskap 

og hygge er rammen rundt 



 
 
 

15 
 

Vi gjør spisestunden så hyggelig som 

mulig hver dag 

måltidet. Vi trener på bordskikk 

og folkeskikk. 

11:30-12:00 

 Toalett/ pottetrening, 

skifte bleie og påkledning 

Barna går en og en på do/potte. 

Vasker seg på fingrene og rundt 

munnen. Noen barn blir skiftet bleie 

på. Barna går i garderoben og kler på 

seg utetøy. 

Selvstendighetstrening, lære 

hygiene. Fokus på klær etter 

vær. Barna må lære seg å 

vente på tur og hjelpe 

hverandre. 

12:00-13:45  

Utetid 

 

 

Barna har frilek ute og velger selv 

aktivitet. Barna hjelper til med å rydde 

opp lekene før vi går inn.  

Godt med frisk luft og 

bevegelse. Også sosial trening. 

De voksne er aktivt med, 

observerer og hjelper til i lek.  

14.00-14:30 

Toalett/ pottetrening, 

skifte bleie, og fruktmåltid.  

Barna får brødmat og frukt i 

barnehagen. Voksen og barna dekker 

bordet. 

Kroppen trenger mat. 

Fellesskap og hygge.  Trener 

på bordskikk og folkeskikk. 

14:30-15:45 

 Fri lek ute eller inne 

Vi ser an været, dagsform og barnas 

interesser og velger hva vi skal gjøre 

deretter. Vi roer ned på slutten av 

dagen. 

Viktig med tid til fri lek og 

være spontan. Vi har skolen for 

oss selv og kan velge andre 

rom. 

Trene barna i å ta egne valg. 

15:00-16  

Rydder og klargjør 

barnehagen til neste dag. 

Vi går ut seinest kl. 15.30, 

avslutter dagen ute. 

 

16:00 

 Barnehagen stenger 

Seinvakta ser til at alt er pent og 

ryddig til neste dag og er ansvarlig for 

å låse. 

Det er hyggelig å komme igjen 

til en ren og ryddig barnehage. 
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2.3. UKEPLAN 

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Førskole  Matlaging Finmotorikk 
aktiviteter 

Turdag Vasking på 
avdelingen 

 
 

Uteaktiviteter     

Samlingsstund Lego 
discovery 

Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund 
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2.4 OVERSIKT FASTE ARRANGEMENTER 
Fra Uke 35 

Lego Discovery 

Vi jobber med prosjekt LEGO EDUCATION, med en varighet av   10  

uker. Avslutning: Fest 

Uke 37 Folkehelseuke  Fellesaktiviteter med skole 

13. desember 

Lucia  

Førjulsfest  

 

Barna går Lucia tog på felleslunsj. Barnehagen baker Lussekatter 

Vi har felles førjulsfest med skolen, barnehagen går Lucia. 

Desember 

Juleforberedelser og  

advent i 

barnehagen. 

 

Forming, lage julegaver. Skolegudstjeneste, førjulsfest,  

Julekalender, baking og forelder kaffe. 

.I januar  

Solfest 

 

Vi feirer at sola er tilbake med en gul fest.  

Gul mat og drikke 

I februar 

Karneval og festelaven.  

.  

Kle seg ut, katta i sekken, musikk,  

dans og lek, lage Festelavens ris og boller. 

Mars  

Barnehagedagen  

 

Vi markerer den årlige barnehage - dagen  

Påske og påskeforberedelser.  

 

Formingsaktiviteter, påskebudskapet, påskelunsj og  

vi mottar et brev fra påske hare, om vi kan hjelpe han  

med et problem.  

Midten av juni. 

Sommerfest.  

 

Felles avslutning for barnehagen og skolen. Fremføring av  

sang og vi griller sammen. 

Bursdager. Bursdags krone, duk på bordet og lys for antall år barnet blir, spesielt  
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stol og gratulasjoner på et kort 

Barnet kan velge en av fire matretter som vi serverer  

i Barnehagen: Bolledame/mann, pizza, vafler eller fruktsalat. 

Vi henger opp flagg. 

Felleslunsj.  

Cirka en gang i måneden. 

Alle spiser i lag i gymsalen. Leker og underholdning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. SYKDOM 
 

Sykdom i barnehagen: (felles for alle barnehager i kommunen)               

Når barnet har kastet opp eller hatt diaré skal det holdes hjemme 48 

timer. 

Ofte kommer barn i barnehagen før de egentlig er  

i form, derfor ber vi dere foreldre være oppmerksom på at det er et helt 

annet aktivitets og støy nivå her i barnehagen enn det er hjemme. Barnet 

kan derfor virke friskt hjemme mens det fort blir sliten her i barnehagen. I tillegg ser vi at 

smitten går i runder og barn som allerede har hatt omgangssyken blir smittet på nytt. Ved 

usikkerhet ang. sykdom søker vi råd hos helsesøster. 
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2.6. BETALINGSSATSER 2020 
 
Helårsåpen barnehage: 

Antall dager Sats 

Kroner 

5 3135 

4 2508 

3 1881 

2 1243 
 

 
Søskenmoderasjon på 50% for barn nr. 2, 3 osv 

Overtidssats: 150 kr./barn per påbegynte ½ halvtime. 

Hopitering:  kr. 300/dag  

Redusert foreldrebetaling: barnehage vedtekter  

 

SFO 

14t. og mer i uka: 1949 kr. 

Inntil 14t./uka: 1253 kr. 

Overtidssats: 150 kr./barn pr. påbegynt halvtime.  

Hospitering: 300 kr./dag. 
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2.7. PRAKTISKE OPPLYSNINGER  

 

❖ Barnehagens, og SFO`s åpningstid er fra 08:00 til 16:00 

mandag til fredag. 

❖ Når barnet er hjemme pga. sykdom, eller er borte av andre 

årsaker vil vi ha beskjed innen kl. 09:00 samme dag. 

❖ Matpenger er 20 kr./dag. Foresatte får regning hver måned 

fra service kontoret. 

❖ Det tilbys frokost til kl. 08:00-0830. 

❖ Barna må ha tilstrekkelig med skifte tøy i barnehagen, og likeså innesko. Det er viktig  

å ha klær etter vær, spesielt i den kalde og våte årstiden. Husk å merke alt av klær og sko 

med barnets navn. Sekker tømmes og henges i gangen og poser med nye klær må legges  

i barnets hyller. 

❖ Barn som skal sove i barnehagen må ha vogn å sove i. Barnehagen har ikke ansvaret for 

barnevognen utenom barnehagens åpningstider.  

❖ Vi har en oppslagtavle i garderoben hvor ukeplaner, og annen info til foreldrene blir hengt 

opp. Vi anbefaler at foresatte jevnlig sjekker tavlen for å få med seg info. Det vil også bli 

lagt brev/melding i mappe til barna i gangen.   

❖ Foresatte henter, og bringer barna til barnehagen. Når andre skal hente barnet må 

personalet få beskjed på forhånd, skriftlig eller muntlig. Foresatte må komme inn på 

avdelingen for å hente barnet.  

❖ Forøvrig henviser vi til de kommunale vedtektene for ferieavvikling, oppsigelse, 

organisering og betaling. Vedtektene finner dere på Gildeskål kommunes hjemmeside. 

gildeskal.kommune.no 
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DEL 3: SAMARBEIDSFORMER 

SAMARBEIDSFORMER 

Sørarnøy barnehage og SFO hører til under Sørarnøy skole og barnehage. 

Rektor har et overordnet ansvar for det pedagogiske plan- og utviklingsarbeidet. Pedagogisk 

leder har ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen og er kontaktperson i forhold til 

barna og foreldrene. Barnehagen samarbeider med en rekke instanser og tjenester, til det 

beste for barna.  

Foreldresamarbeid: Gjennom velkomstbrev, ukeplaner og annen info, foreldersamtaler, 

storforeldermøte, daglig kontakt i hente/bringe situasjon og dugnad. 

Foreldrene velger en foreldrerepresentant som er med i FAU (foreldreråd). Skolen og 

barnehagen har felles FAU Evija Rimma er foreldre representant dette, og Per Oscar 

Jerijærvi er vara. 

  

 

 

 

 

Samarbeid med skolen og samarbeidsutvalg: skolen og barnehagen har felles 

samarbeidsutvalg (SU). En ansatt fra barnehagen er med i SU. I år er det Veronica 

Wilhelmsen som representerer barnehagen.  

 

Ellers samarbeider vi med skolen gjennom planmøter, daglig kontakt, prøveskole, felleslunsj, 

arrangement som førjulsfest, juleverksted, skolegudstjeneste og barnas kulturuke.  

 

Barnehagen samarbeider også med PPT, helsestasjon, barnevernstjenesten, bibliotek, 

menighetskontoret/kirken, kulturkontor og lokalmiljøet osv. 
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DEL 4: VURDERING OG DOKUMENTASJON 

Hva: Hvordan? Hvorfor Arkiv. form 

En daglig 

samtale 

Ansatte tar seg tid til å snakke 

med foreldrene i 

«hente/bringe situasjoner» 

Utveksle relevant 

informasjon angående 

barnet. Eks hva det har 

opplevd i barnehagen 

Muntlig 

Foreldremøter/år

s evaluering 

Foreldrene innkalles 2 ganger 

i året til felles foreldremøte 

under ledelse av pedagogisk 

leder. Møtet på våren 

inneholder evaluering av 

årsplanen. 

For å nå foreldrene med 

felles informasjon. Rom 

for diskusjoner. 

Evaluering av 

inneværende 

barnehage år for å 

kunne bruke som 

planleggingsgrunnlag 

neste barnehage år. 

Skriftlig referat fra 

foreldremøtene og 

evalueringen. 

Foreldersamtaler Foreldre får tilbud om 2 

foreldersamtaler gjennom 

året. 

Informasjon om barnet. 

Ha mulighet til  
å diskutere ting rundt 

barnet. 

I arkivet. Makuleres 

etter hvert som 

barnet slutter  

i barnehagen. 

Alle med 

observasjons 

skjema  

 

Et systematisk arbeid der vi 

observerer og kartlegger 

barnets ulike ferdigheter og 

trivsel. 

For å sette inn tiltak 

Hvis det trengs. 

Få oversikt over hva 

barnet kan og mestrer. 

Skjema som 

arkiveres. 

 

Bilder Ta bilder av barnet/personalet  

i hverdagssituasjoner 

Bilde dokumentasjon på 

hva 

barnehagehverdagen 

inneholder, aktiviteter 

og gjøremål. 

Henges opp i 

gangen og 

arkiveres. 

Ukeplaner Personalet planlegger to uker 

av gangen 

 

 

Synliggjøre 

barnehagens innhold  
i kommende ukeplan. 

(også) i forhold til 

årsplan/rammeplan) 

Deles ut skriftlig til 

foreldrene, samt 

arkiveres  

i barnehagen i 

perm 

Barnesamtaler En til en samtale eller i 

gruppe. 

Gi barn mulighet verbalt 

å uttrykke seg om 

hvordan de har det og 

opplever barnehagen. 

Gi barn mulighet til å 

påvirke innholdet i 

barnehagen 

Arkiveres  

i barnehagen. 
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DEL 5: Aktivitets og møteplan 
 

Aktivitetsplan 
DATO/UKE HVA: 

Uke 33 Nytt barnehage år 

13, 14 og 15. August Planleggings dager, Kurs dag 

Uke 37 Folkehelse uke  

1 september Foreldremøte 

Uke 43 24. Oktober FN- dagen 

Uke 45 og 46 Samtale foresatte 

22. November Planleggings dag. Barnehagen stengt 

November Felleslunsj 

13. Desember Lucia dag, Gudstjeneste og Felleslunsj 

Desember Førjulsfest  

24. og 31.Desember Julaften og Nyttårsaften – Barnehagen stengt 

4. Januar Planleggings dag. Barnehagen stengt 

Januar  Felleslunsj 

06. Februar Samefolkets dag  

12. Mars  Barnehagedagen 

April Samtale foresatte 

Vår Foreldremøte: Evaluering av barnehageåret 

Juni Førskoletur 

Juni  Felles avslutning for skolen og barnehagen (selv om 
barnehagen er helårsåpen)  
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MØTEPLAN 

 

Personalmøte: rektor/styrer og bhg. 

personalet 

En time 2 ganger i mnd. 

Rektor og pedagogisk leder En gang i uken 

Nettverksmøte: pedagogisk ledere/styrere 

fra alle barnehagene i kommunen                        

Hver 2.måned, møtene avholdes i de ulike 

barnehagene. Halvparten av møtene er i 

teams. 

Foreldremøte: foreldrene og bhg. 

personalet og rektor/styrer 

To ganger i året, høst og vår. 

Foreldresamtaler: foreldre og pedagogisk 

leder 

To ganger i året, høst og vår, og ellers etter 

behov. 

 
 
Med forbehold om endringer! 
 
 

Med Vennlig hilsen 
 

 
Veronica Wilhelmsen og Karla Marcela Sjøhaug 
 
Pedagogisk ledere  

Sørarnøy Barnehage 
 
 

 
 


