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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 
 

I Hatlelia barnehage skal vi legge til rette for at barna kan få de beste mulighetene til å leke og 

få venner. Alle barn skal derfor gjennom hele barnehagetiden få lære og øve på sosial 

kompetanse i samlinger og i her og nå situasjoner. Lek og styrte aktiviteter er viktig for god 

læring og utvikling for alle barn. Alle barn har rett til å delta i et fellesskap, føle seg 

betydningsfulle og godtatt slik man er. 

Hatlelia barnehage er en barnehage med særlig fokus på friluftsliv, sosial kompetanse og 

språk. Barnehagen har deler av dette året tilholdssted på gamle Sykepleierskolen. I løpet av 

barnehageåret er ny barnehage i Hatlelia ferdig og vi skal flytte til nye flotte lokaler. Det 

kommer til å bli et spennende år. Nye Hatlelia barnehage skal bli en barnehage med særlig 

fokus på natur og friluftsliv.  

I Hatlelia barnehage mener vi at «alt vi gjør inne, kan vi gjøre ute».  

Det er viktig å skape et godt språkmiljø for alle barn, uansett forutsetninger. Tidlig og god 

språkstimulering er derfor viktig. Barnehagens personale skal derfor fortsette 

kompetanseheving gjennom «språkløype», en kompetansepakke utviklet for de som arbeider 

i barnehage. Bruk av digitale verktøy og nettvett er viktig å starte med allerede i barnehagen. 

Vår barnehage bruker aktivt digitale verktøy sammen med barna. 

Barna tilbringer mye tid i barnehagen, men det er dere foreldre som kjenner barnet best. Vi 

ønsker å skape den beste barnehagen for alle barn, så best mulig dialog med foreldrene er 

høyt prioritert hos oss. Hverdagssamtaler ved start og slutt av barnehagedagen er viktig for 

alle som arbeider i Hatlelia barnehage. 

 

Velkommen til barnehageåret 2019-2020. 

Med vennlig hilsen 

Bjarnhild R. Ulriksborg 

Enhetsleder Hatlelia barnehage 
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BARNEHAGEN VÅR 

 

Hatlelia barnehage skal dette barnehageåret ha tilholdssted på gamle sykepleierskolen i 
Glomstuvegen. Her har vi flotte store lekeområder inne, og kort vei til mange flotte og 
lærerike turområder.  

I barnehagens nærområde ligger Holmarka og Romsdalsmuseet, fotballbane, kolonialbutikk, 
Sellanrå barneskole og Bekkevoll ungdomsskole. Moldeheia er vårt faste turområde. 
 

• Barnehagen serverer 2 måltider pr dag: Lunsj med brød 3 dager i uken og 

hjemmelaget varmmat/ baking en til to ganger i uken.  Vi tilbyr brød/knekkebrød/frukt 

på ettermiddagen. Vi legger opp til samlende fellesmåltider både ute på tur og inne på 

avdelingene. Frokosten er matpakke hjemmefra. 

• Vi er en 5 om dagen barnehage. Det vil si at vi serverer frukt og grønt til alle måltider i 

barnehagen. 

• Barnehage tilrettelegger for en variert barnehagehverdag med både ute- og inne lek 

daglig, samt jevnlige turer og utflukter.  

• Voksne i barnehagen er omsorgsfulle og tilstedeværende, knytter relasjoner og sørger 

for at hvert barn blir sett, hørt og bekreftet. 

• Barnehage tilrettelegger for aktivitet og lek i store og små grupper.  

• Vi tror på og jobber for utviklingen av barnas store potensial og deres egen 

kompetanse i alle situasjoner. 

• Barnehagen har økt fokus på språk og språkutvikling hos alle barn. 

• Barnehagen er åpent fra 07.30 til 16.30 hele året. Vi har 5 planleggingsdager i året (se 

årsoversikt siste side).  
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BARNEHAGENS LOVGRUNNLAG, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER 

 
Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Denne årsplanen gir informasjon 

om de overordnede målene i barnehageloven, og våre tiltak for å nå disse.  

Rammeplan for barnehager er retningsgivende for det pedagogiske innholdet. Barnehagens 

mål og aktiviteter knyttes opp mot rammeplanens føringer, styringsdokumentets rammer og 

satsingsområder, og Molde Kommune sine kvaliteter og verdier.  

Progresjonsplaner er ut utarbeidet og beskriver hvordan vi konkret arbeider med tiltakene 

som er fastsatt i årsplanen.  

Enhetsleder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med 

personalet og foreldrene.  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

 

ÅRSPLAN 

 
Rammeplan for barnehages innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om barnehager. Den 

pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Årsplanen lages for en lengre periode, dette 

for å sikre langsiktig kvalitet på det pedagogiske arbeidet og sikre god organisasjonsutvikling. 

Planen skal være et levende dokument. Barnehagen skal i tillegg lage periodeplaner, 

månedsplaner og månedsbrev for hver av avdelingene og for skolestarterne. 

Årsplanen skal være: 

• Arbeidsverktøy for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og 

uttalt retning. 

• Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

• Grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen 

• Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens 

samarbeidsparter og andre interesserte. 

Personalet og foreldrene er årsplanens hovedmålgruppe. For å sikre foreldrene reell 

medvirkning, fastslår barnehageloven § 2 niende ledd at samarbeidsutvalget (SU) for hver 

barnehage skal fastsette barnehagens årsplan med utgangspunkt i rammeplanen.  
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STYRING, KONTROLL OG SAMARBEID 

 
Hatlelia barnehage drives i henhold til nasjonale lover og retningslinjer: 

• Lov om barnehager 

• Rammeplan for barnehager 

• Molde kommunes vedtekter for kommunale barnehager 

Vi i Hatlelia barnehage er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til alle barn, uansett alder, kjønn, 

funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Vårt barnehagetilbud må derfor tilpasses hvert 

enkelt barn og barnegruppe. Vi samarbeider med andre tjenester i Molde kommune (se punkt 

20). 

 

LOV OM BARNEHAGE 

 

Utdrag fra Barnehageloven § 1 og 2 

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  

• Gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter  

• Støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær  

• Gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter  
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RAMMEPLAN FOR BARNEHAGE 

 
«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med 

omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barnas allsidige utvikling»  

Rammeplanen for barnehage 01.08.17 

Rammeplan for barnehage er en forskrift for barnehagens innhold og 

oppgaver. Rammeplanen deler inn i 7 ulike fagområder. 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse. 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn. 

«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i 

sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens 

innhold.» 
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DETTE HAR BARNEHAGEN SÆRLIG FOKUS PÅ  
 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 
God språklig kompetanse er en viktig del av personalets kompetanse. Vi i Hatlelia barnehage 

er midt i løpet for å heve personalets språklige kompetanse gjennom 

kompetanseutviklingspakke «Språkløypa». Pakken er utviklet for at personalet skal bygge 

kompetanse sammen.  

I vår barnehage skal alle barn  

• få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter, bli sett og forstått ut fra der man er i 

utviklingen.  

• oppleve et variert språkmiljø, og støtte i lek og hverdagslige aktiviteter.  

• oppleve variasjon i formidlingsformer, og mangfold av bøker, sanger, rim og bilder for 

å øke språkkompetansen hos det enkelte barnet. 

Vi voksne er språkmodeller for barna, og skal legge til rette for språklig samhandling mellom 

barna.  

Gjennom støtte og observante voksne skal barn med kommunikasjonsvansker oppdages raskt 

og få hjelp til å utvikle seg videre.  
 

Molde kommune er syngende kommune, og vår barnehage er også syngende barnehage. 

Målet er å bruke sang, dans og rytme til å skape glede i hverdagen og knytte bånd og skape et 

godt sosialt miljø. Forskning viser at sang og musikk i hverdagen særlig er positivt for 

flerspråklige barn.  

Som syngende barnehage vil vi bruke musikksamlinger, instrumenter, dans, rytme og sang til 

å knytte vennskap, gi mestringsfølelse og styrke språk og motorikk. 

 

Friluftsliv 

 
I vår barnehage skal alle barn få være mye ute i frilek og voksenstyrte aktiviteter.  

Barnehagen i Hatlelia, har flott kupert område og ligger rett ved Moldemarka. Dette gjør det 

lett å være ute i naturen.  

Vi mener det er viktig med aktiviteter som innbyr til bevegelse i ulent terreng, lek og sosial 

samhandling. De voksne i barnehagen er viktige støttespillere her, og vi skal støtte og utfordre 

barna når vi er ute i barnehagen og når vi er på tur i skog og mark.  

Hatlelia barnehage har friluftsliv som særlig fokus. 

I vår barnehage skal 

• alle barn på tur med alle barna minst en gang i uka.  



  

ÅRSPLAN 2019-2020 SIDE 9 

 

• personalet legge til rette for at alle barn kan oppleve glede ved å bevege seg i naturen, 

mestre fysiske utfordringer på tur og lek i skog og mark.  

Friluftsliv med sansing, opplevelser, lek og læring hånd i hånd og ulike matopplevelser i 

naturen mener vi legger til rette for gode vaner og handlingsmønster hos barn. 
 

Miljøvern og bærekraftig utvikling 

 

I Hatlelia skal barna lære å kildesortere, leke og lære i naturen med respekt uten å ødelegge, 

bryter ned eller overforbruke. Barna våre skal lære å respektere og forstå naturen og miljøet 

rundt oss. 

Hvert år har vi «Ruskenaksjon», der barna plukker søppel og rydder i nærmiljøet, i og utenfor 

barnehagens område.  

Hatlelia skal tenke gjenbruk også når det gjelder brukte leker og inventar, samt være bevisst 

på å handle lokalt ved alle innkjøp enheten gjør. Hatlelia barnehage har som mål å fremstå 

som et godt eksempel for vårt nærmiljø og naboer, barn og foreldre. 

I det pedagogiske arbeidet skal vi bruke mest mulig de IKT verktøyene som vi har tilgang på. 

Informasjon om pedagogiske planer skal formidles hjemmet gjennom digitale løsninger som 

foreldreportalen og i noen tilfeller mail/melding via mobil. På den måten håper vi å spare 

miljøet gjennom mindre bruk av kopier. 

Barnehagen skal utarbeide planer for miljø og bærekraft i løpet av dette barnehageåret. 

 

Trygg trafikk og veisikkerhet 

 

Våre barn skal lære å være forsiktige i trafikken, og få erfaring hvordan man oppfører seg når 
man går utenfor barnehagen. 
Vi ønsker et godt samarbeid med alle foreldrene i barnehagen. 
 
Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å 

• vise aktsomhet 

• være ansvarlige   
• fremstå som tydelige og rolige, og ha aktsomhet for at barn er impulsive og ikke alltid 

tenker risiko når man skal inn og ut av parkeringen i barnehagen. 
 
På parkeringsplassen vår: 
Skal alle kjøre rolig inn, og rygge på plass. 
 

På tur skal barnehagen: 
• bruke refleksvester med barnehagens navn og telefonnummer fremhevet. 
• gjøre vurderinger basert på barnegruppens antall og alder, planlagte reisemål og antall 

voksne når man velger turvei.  
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I Hatlelia barnehage skal alle barn lærer trafikkregler og 
ro på tur. 
 

Vi benytter oss av Trygg Trafikk og Barnas trafikklubb, 
som Hatlelia er medlem av.  
 
Målet vårt er barn som er trygge og oppmerksomme når 
de orientere seg i trafikken sammen med andre og etter 
hvert på egen hånd som skoleelever. 
 

ALT VI GJØR INNE, KAN VI GJØRE UTE 
 

Nye Hatlelia barnehage skal bli en naturbarnehage med en friluftsavdeling. Barn får mange 

gode leke og læringsmuligheter når de er ute, spesielt på tur. Her får barna bruke alle 

sansene, kjenne, føle, lukte og smake. Når barna er ute i naturen må de være kreative i lek, og 

bruke de materialene naturen byr på. Naturen er en mulighetsplass, med få begrensinger. 

 

I vår barnehage skal: 

• barna få anledning til å være ute i all slags vær.  

• barna få strekke grenser, kjenne mestring og oppleve naturen gjennom alle årstider.  

• alle barn i løpet av barnehagetiden få spise ute i all slags vær, lage mat på bål og 

kjenne værets skiftninger på kroppen.  

• alle barn få erfare miljøvern og lære om naturen både i vårt land og i andre land. 

 

 I Hatlelia barnehage skal alle barn lære seg kildesortering og å ta vare på naturen. Finner vi 

søppel på tur, tar vi det med oss hjem. 

 

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG 

 
For at barn i barnehagen skal ha det godt, trenger de omsorg. Omsorg er grunnlaget for 

trygghet, glede, trivsel og mestring. I vår barnehage skal barna bli sett, forstått, respektert, og 

få den hjelp og støtte som de trenger. Vi skal ikke bare ha fokus på omsorg fra voksne til barn, 

men skape et godt miljø der barna også viser omsorg for hverandre. Vi jobber for at alle barn 

skal bli empatiske individer, med gode sosiale fremgangsmåter. Dette er noe vi jobber med 

kontinuerlig. 
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK OG LÆRING 
 

Lek er nødvendig for barnas utvikling og vekst. Det er en frivillig aktivitet, kjennetegnet av 

glede og lyst, og formet av barnets medvirkning. Den er barnets viktigste arena for lære, og 

barnehagens viktigste arbeidsmetode og verktøy. Gode læringssituasjoner oppstår i samspillet 

mellom barn og voksne, og barn imellom.  

 

Barna skal se på seg selv som kreative, innovative og skapende individer. Deres 

kunnskapstørst og forskertrang skal styrkes – de skal erfare at undring og forundring har en 

selvfølgelig plass i hverdagen.  

I vår barnehage skal barna få mulighet til å utvikle en god sosialkompetanse gjennom lek og 

læring, i sosialt samspill og gjennom arbeid med ulike fagområder. Vi ønsker på den måten at 

barna skal få utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livsområder. 

Den voksnes rolle er å være aktiv deltakende i barnas lek. Vi skal veilede og hjelpe barn inn i 

leken og inspirere og utvikle barnas ferdigheter i leken. Det er rom i leken, som kan oppstå 

dynamisk og naturlig, der de voksne kan være modeller og inspiratorer slik at barnas lek fører 

til bedre læringsutbytte. I Hatlelia barnehage skal de voksne støtte barna og gi trygghet, 

trivsel og omsorg for hvert enkelt barn. Dette medfører læring og utvikling. 

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING, VENNSKAP OG FELLESSKAP 

 
Barnehagen skal fremme barnets tilhørighet til samfunn, natur og kultur.  

I vår barnehage skal barnet settes i stand til å kunne ta egne valg, reflektere over egne 

handlinger og væremåte samt bli en selvstendig deltaker i et demokratisk fellesskap. 

 

• Personalet skal sørge for at barnet gjennom meningsfullt samspill, utforskende dialog, 

lek og utforskning utvikler kritisk tenkning og vurderingsevne.  

 

• Personalet skal anerkjenne og bekrefte barnets perspektiv, støtte barnets 

engasjement samt synliggjøre ulike behov, meninger og mangfold. 

 

I vår barnehage skal barnet lære å møte balansen mellom å ivareta egne behov samt det å ta 

hensyn til andres behov. Personalet skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap. 

 

• Barnet skal erfare at det er betydningsfullt samt oppleve verdien av et positivt samspill 

med barn og voksne.  
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• Barnet skal få hjelp til å sette egne grenser samt respektere andres grenser. 

Personalet skal legge merke til samt anerkjenne og veilede barnet. Vi ser etter 

empati/perspektivtaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede og 

humor. 

 

MOBBING 

 
Mobbing kan defineres som: 

• Gjentatte, negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en 

annen  

• Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg.  

Dersom et barn opplever mobbing i barnehagen, skal personalet håndtere, stoppe og følge 

opp dette. Men like viktig er det forebyggende arbeidet, for å minimere fremkomsten av 

mobbing i barnehagen.  

 

Det forebyggende arbeidet vi gjør i barnehagen er: 

• Lar barna bli kjent med sine egne og andres 

følelser, og hvordan man skal håndtere dem 

• Støtter barna i å mestre motgang 

• Støtter barna i å sette sine egne grenser, og 

si ifra dersom noe ikke er greit 

• Jobber med å utvikle alle barns sosial 

kompetanse. 

• Bruker ulike bøker og samtalekort for å 

snakke om hvordan man behandler 

hverandre  

• Vi er tett på barna for å fange opp 

utestengning og negative hendelser 
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LIKESTILLING OG LIKEVERD 

 

Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i 

barnehagen. Vi har som mål at gutter og jenter skal ha like muligheter, uten at dette betyr at 

vi visker ut forskjellen mellom kjønnene. Vi mener det handler om hvordan vi møter barna og 

hvordan vi gir alle lik mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter i fellesskap og alene.  

 

Hatlelia barnehage: 

• Personalet skal ikke tillegge et barn egenskaper fordi det er gutt eller jente. 

• Personalet reflektere over egne holdninger for best mulig å kunne formidle og 

fremme likeverd og likestilling. 

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

 

Alle barn i Hatlelia barnehage skal bli kjent med ulike språkformer og dialekter gjennom rim, 

regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og nåtid.  

Personalet skal være medhjelpere i å:  

Skape et variert språkmiljø som synliggjør språklig og kulturelt mangfold. Vi skal invitere til 

ulike typer samtaler hvor vi oppmuntre barna til å leke med språket, støtter barnas utforsking 

av skriftspråket, bruke et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer og inkludere 

alle barna i språkstimulerende aktiviteter  

Barna i Hatlelia barnehage skal i løpet av barnehagetiden bli stimulert til å:   

• Uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer  

• Bruke språket til å skape relasjoner  

• Utvikle begrepsforståelsen og et variert ordforråd  

• Oppleve spenning og glede I møte med ulike fortellinger, sang og samtaler  

• Utforske og erfare ulike skriftspråks utrykk som lekeskrift, tegning og bokstaver  

• Vi skal også bruke Språkkista og Språksprell som metoder i språkarbeidet i 
barnehagen.   
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BARNS MEDVIRKNING OG BARNET SOM SUBJEKT 

 
"Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon 

art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og 

vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det 

som skjer i barnehagen." 

Rammeplan for barnehage. 

I Hatlelia barnehage er vi opptatt av å se barna som subjekt. Det vil si at vi tar barna på alvor 
og ser dem som aktører i sitt eget liv. Barn er meningsskapende, med følelser og meninger. Vi 
anerkjenner hvert enkelt barn som et individ som kan forholde seg til seg selv og som har 
rettigheter, egne tanker og følelser.  

Hos oss skal barna være med på å forme og medvirke i barnehagens virksomhet. Barnas 
synspunkter, ut ifra dets alder og modenhet, skal medvirke i barnehagens daglige virksomhet, 
planer og vurderinger. Vi følger barnas interesser og synspunkter og tar hensyn til dette i 
videre planlegging. Også de minste barna, uten verbalt språk, medvirker ved at vi lytter til 
lyder, mimikk, kroppsspråk og lignende. Observante voksne er viktig i dette arbeidet. I vår 
barnehage skal alle voksne jobbe aktivt med observasjon av barn i alle aktivitetene i 
barnehage. 
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COS- P 

 
To ansatte i barnehagen vår har tatt 

sertifisering i COS-P, 

trygghetssirkelen- foreldre. 

Trygghetssirkelen bygger på mange 

års forskning omkring 

tilknyttingsteori og viser oss hvordan 

de grunnleggende behovene henger 

sammen. 

 

 

"I nedre del av sirkelen ser vi barnets avhengighet og beskyttelsesbehov, altså 

tilknyttingsbehovet. Hånden som tar imot nederst til venstre representerer den sikre havnen i 

form av en nær og trygg voksen som banet kan få hjelp, trøst og nærhet hos når 

trygghetsbehovet er "slått på". I øvre del av sirkelen ser vi at barnets selvstendighet og 

utforskertrang, barnets behov for å erobre og mestre verden. Den øverste hånden 

representerer også den voksne, men her er hånden en trygg base for barnets utforskertrang.  

" Se barnet innenfra", Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad. 

I vår barnehage har vi tilknyttingspersoner på alle nye barn. På den måten skaper vi en trygg 

base for alle nye barn og foreldre. I løpet av året skal hele personalgruppen delta i 

refleksjonsgrupper med utgangspunkt i boken " Se barnet innenfra". I vår barnehage skal alle 

voksne jobbe aktivt ut fra trygghetssirkelen for å sikre god og trygg oppfølging av alle barn.  
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

 
«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» jmf barnehageloven §1. 

Det er barnehagen som skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med 

foreldrene. Samarbeidet skjer på ulike nivå, med foreldrene til hvert barn og i grupper, 

gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalg.  

Vi tilstreber å ha best mulig kontakt med foreldrene våre gjennom planer og jevn informasjon. 

Barnehagen jobber miljøbevisst og informasjon skjer gjennom mail og foreldreportalen på 

hjemmesiden til barnehagen. 

 

Brukerundersøkelse 

 
Hvert år deltar barnehagen i UDIR sin foreldrespørreundersøkelse for å kartlegge fornøyde 
brukerne av barnehagen er. Resultatet av undersøkelsen blir gjennomgått i hele personalet, 
og endringer blir gjort. Samarbeidsutvalget for barnehagen for også resultatet forelagt og får 
kommet med innspill som vi tar med videre i prosessen for å bli en best mulig barnehage for 
barna og foreldrene. 

 

OVERGANGER I BARNEHAGEN 

 
Når barnet begynner i barnehagen: 

 

Når barnet starter i barnehagen vår, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden 

slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  

 

Se mer informasjon om tilknyttingsperioden på barnehagens hjemmeside under pedagogikk. 

Overganger skjer også innad i barnehagen. I vår barnehage har vi småbarnsavdelinger til de 

yngste barna. Når de blir store nok, bytter de over til storbarnsavdeling. Dette skjer oftest på 

høsten, men det kan også skje i løpet av et barnehageår hvis personalet og foreldrene er 

enige om dette. I løpet av våren går barna som skal bytte avdeling, sammen med en trygg 

voksen, på "besøk" for å gjøre seg kjent med den nye avdelingen. Barnet får da bli trygg på 

den nye avdelingen, barna der og de voksne. 

 

 

 

http://www.molde.kommune.no/ny-i-barnehagen.412699.no.html
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OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE 

 
Høsten 2017 ble planen " Fra eldst til yngst- samarbeid mellom barnehage og skole" revidert 

og endringer vedtatt. For å skape best mulig overgang mellom barnehage og skole er det 

viktig å sikre god kommunikasjon mellom enhetene. Målet er å øke kompetansen og 

samarbeidet mellom pedagoger i barnehage og skole/ Sfo.  

Mer informasjon finner dere på barnehagens hjemmeside. 

 

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER 

 
"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegge og vurdere. Barn og 

foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som 

pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen." 

I Hatlelia barnehage bruker vi pedagogisk dokumentasjon som et kollektivt arbeidsverktøy for 
å reflektere over barnehagens verdier, kultur og praksis. Dette er et arbeid som berører både 
barna, familien og personalet. Ved å benytte oss av pedagogisk dokumentasjon vil det gi gode 
muligheter for alle parter å medvirke i både planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet.  

Det er viktig at dokumentasjonen føres tilbake til barna og at den legger til rette for å få frem 
ulike perspektiver, oppfatninger, tanker, tolkninger og refleksjoner. Selv om 
dokumentasjonen kan variere i både form og innhold så må den gjøres til gjenstand for kritisk 
refleksjon. Våre mest brukte dokumentasjonsformer er; bilder, video, praksisfortellinger og 
observasjoner. 

 

Hva vurderer vi 
 
Årsplan, månedsplan, felles arrangement 
m/barn og foreldre, arbeid med 
enkeltbarn, barnegruppa, personalet, 
organisering av barnehagen. 

Dette gjøres på planleggingsdager, 
personalmøter, pedagogisk leder møter, 
refleksjonsmøter og avdelingsmøter. 

 

 

 

 

http://www.molde.kommune.no/hjem.405929.no.html
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IKT I BARNEHAGEN 

 
I Hatlelia barnehage ønsker vi at IKT, digitale verktøy og teknologi skal bli en naturlig del av 

barnas hverdag. Digitale verktøy kan være et godt supplement til barnas lek og kreative 

uttrykk, om brukt på en god måte. Dette krever kompetanse og trygghet hos de voksne, samt 

en evne og lyst til å utforske. Gjort riktig, kan bruken av digitale verktøy og barnas opplevelse 

av teknologi vekke interesse hos barna, og utjevne sosiale forskjeller. Barna skal få forholde 

seg til digitale verktøy som produsenter, ikke bare som konsumenter. Dette betyr at de skal få 

skape og uttrykke seg, fremfor kun å være en observatør. 
  

Digital kompetanse er i skolen definert som den femte basisferdighet. IKT og bruken av 

digitale verktøy kan sees på som et av barnas mange språk.  

FN- DAGEN 
Tidligere år har barnehagen deltatt på FORUT barneaksjonen. I år ønsker vi endring, med 

fokus på barn i andre land og mindre fokus på barneaksjonen.  

Barnehagen skal markere FN dagen med en foreldrekaffe, hvor avdelingene viser foreldrene 

hva de har jobbet med og lært.  

I Hatlelia barnehage har et stort mangfold med barn født i ulike land. Alle avdelinger skal i 

løpet av året, ha et pedagogisk opplegg som omhandler alle de ulike landene barna kommer 

fra. 

MAT OG MÅLTIDER  
Helsedirektoratet har laget retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Hatlelia 

barnehage følger disse retningslinjene og har utarbeidet egen plan for å sikre at barna får et 

variert kosthold i barnehagen.  

• Vi er også en 5 om dagen barnehage, og har forpliktet oss til å ha frukt/ 

grønnsaker til alle måltidene våre.  

• Voksne er aktive ved måltidene og legger til rette for et godt fungerende og 

trivelig spisemiljø. 

• Måltider i barnehagen har en pedagogisk funksjon, og selvstendighetstrening 

og de gode samtalene er viktig.  

• Barna får anledning til å være med å lage i stand måltidene.  

• Vi baker grove og sunne gjærbakst flere ganger i måneden.  

• Bursdager blir feiret med sunn og god mat som barna velger fra en meny vi har 

utarbeidet. 

For vår barnehage er det viktig å gi alle barn en variert smaksopplevelse, og vi har utarbeidet 

en egen oppskriftsbok for å sikre gode sunne varmmåltider..  

Her finner dere en link til 5 om dagen barnehage: 

https://www.frukt.no/barnehage/ 

  

https://www.frukt.no/barnehage/
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE  

 

Kommunene har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilier er godt koordinert. For at 

barna og foreldrene skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og 

utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner. 

Tverrfaglig og helhetlig tenkning står derfor sentralt. Både foreldrene og barnehagen kan ha 

behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om 

taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet avtaleverk overholdes.  
 

Barnevern 

Barnevernet er både anonym rådgivende tjeneste og den instans barnehagen skal melde fra 

til ved bekymringer eller mistanke om omsorgssvikt. Foreldrene har informasjons rett ved 

barnehagens melding til barnevernet. Barnehagen har imidlertid opplysnings- og meldeplikt 

som overprøver taushetsplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep.  

Tverrfaglig team 

Teamet består av spesialpedagoger/fagkonsulenter, psykolog, logopeder, ergoterapeut og 

fysioterapeuter for barn.. Barnehagen må alltid ha foreldrenes samtykke ved henvisning.  

Pedagogisk psykologisk Tjeneste – PPT 

PPT er en spesialpedagogisk sakkyndig instans som samarbeider med tverrfaglig ressursteam. 

Barnehagen må alltid ha foreldrenes samtykke ved kontakt med PPT.  

Moldeskolene 

Barnehagen samarbeider med skolene for å legge til rette for overgangen fra barnehage til 

skole.  

Videregåendeskoler, høyskoler og andre praksisplasser  

Barnehagen har elever og studenter i praksis i ulike perioder gjennom året.   
 
Flyktningtjenesten 

Gir praktisk hjelp, råd og veiledning til flyktningene. De tilbyr introduksjonsprogram, stiller 

med tolker, koordinerer og samhandler med barnehagene. 

Politi 

Barnehagen kan ta kontakt med politi angående spørsmål eller mistanke om rus, vold eller 
overgrep i hjemmet. 
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ÅRSOVERSIKT FOR HATLELIA BARNEHAGE 2019-2020 

 
Måned  Foreldre info Aktiviteter Ferier/pl.dag 

August Nytt barnehageår, 
15.8  

Tilvenning. 
Tema: Blir trygg og 
kjent.  
Trygg trafikk. 

Planleggingsdag 15-
16 august. Bhg er 
stengt. 

September  Brannvernuke. 
Friluftsuke. 

 

Oktober Foreldremøte 
 
FN`s 
verdensbarnedag. 
 
 

Tema: Barn i andre 
land. 
-FN uke 
-Mat fra ulike land 

Planleggingsdag. 
Romsdals 
bhg.stevne. 
 
Uke 41.Høstferie i 
skolen.  

November Husk å levere 
"julefrilappen" 
 
Foreldresamtaler 

Vi starter med litt 
juleaktiviteter. 
 
 

 

Desember 13.foreldrefrokost, 
med Lucia tog og 
lussekatter 

-Bakedag 
-Luciafrokost 
-Kirkebesøk 
-Nissefest 

Barnehagen har 
stengt Julaften og 
Nyttårsaften. 

Januar  Naturen om vinteren Planleggingsdag 
2.januar.  

Februar Fargemåned 
 
Samefolkets dag 6 
februar. 
 
 

-Fargefest/karneval 
-aktivitetsuke vinter 

Uke 9. Vinterferie i 
skolen. 

Mars Foreldresamtaler 
 
Påskefrokost på de 
ulike avdelingene. 
 

-Påskeaktiviter 
 
10.mars 
Barnehagedagen. 
«ulike sammen» 
 

 

April Friluftslivsmåned Vår i naturen 
Ut på tur.  
Trygg trafikk. 

Påskefri 9-13 april 

Mai Dugnad/ 
Ruskenaksjon 
 
Foreldresamtaler 

-17.mai 
forberedelser. 
-øve på å gå i tog 
15.mai. 
 

1.mai. 
off.høytidsdag. 
 
21.mai. Kristi 
himmelfartsdag. 
Fridag. 
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Skolebesøk for 
skolestarterne 

 
22.mai pl.dag. 
 
17.mai. Se eget 
program som deles 
ut. 

Juni Sommerfest.    2.juni. Pinsefri. 
Juli Betalingsfri måned.  Barna skal ha 3.uker 

ferie mellom 
juni/august 

 

 


