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Generell informasjon om barnehagen 
 
Historikk 
Svanviken barnehage er en kommunal barnehage i dag. Den ble startet allerede i 
1910 av «Foreningen til Motarbeidelse af Omsteifervæsenet», som i dag kalles 
Kirkens sosialtjeneste. Barnehagen har vært drevet av Eide kommune fra 1989 til 
2019, og drives i dag av Hustadvika kommune etter kommunesammenslåingen. 
Barnehagen har i årenes løp vokst fra å være 2-avdelings barnehage, til 3 og nå 4 
fulle avdelinger i drift. 
 
Litt informasjon om avdelinger og presentasjon av personalet 
Enhetsleder ved barnehagen heter Rita Tangen, og hennes mailadresse er 
rita.tangen@hustadvika.kommune.no og telefon: 47 40 14 86 
 
Avdelingene heter Rødstua (1-2 åringer), Gulstua (3-5 åringer), Grønnstua (2-
5åringer) og Blåstua (2-5åringer). Det vil være noen årlige variasjoner i 
aldersinndeling og antall barn ut fra det årlige barnehageopptaket. 
 
Telefonnummer: 
Rødstua:             91918085                  
Gulstua:               90829414                   
Grønnstua:     91918090 
Blåstua:        99363966 
 
Personalet dette året: 
Pedagogisk leder   Kristine Naas  100 % 
Pedagogisk leder    Susann Vikene  100 %  
Fagarbeider     Laila Gautvik   90 % 
Fagarbeider     Anne Kristin Gehse Lothe 100 % 
Pedagogisk leder    Liene Lapicka-Candere 100 % 
Barnepleier     Hege Finseth  100 % 
Fagarbeider     Heidi Snipsør Eide  60,66 % (permisjon) 
Assistent    Isabel Lysgård   60 % (vikar for Heidi) 
Pedagogisk leder    Sandra Helen Knudtsen 100 %  
Pedagogisk leder    Alexandra Sørensen  100 % 
Barnepleier    Karin Lyngstadaas  100 % 
Barnepleier    Marwell Vassgård  100 % 
Pedagogisk leder    Christina Lyngstad  100 % 
Fagarbeider    Vanja Eidem Tjugen 100 % (foreldreperm) 
Fagarbeider    Maj Britt Visnes  100 % 
Assistent     Unni Storvik    50 % 
Assistent    Eli Ann Halås   80 % 
Fagarbeider     Bente Gjetøy    80 % 
Barnehagelærer     Catharina Nålsund  100 % (ekstra ift. vedtak) 
   
 
Noen av vikarene våre 
Isabel Lysgård, Ranja Hjertvik, Henriette Brevik Haukås, Åshild Eide, Vida Sund og 
Katharina Bjørnhaug. Og på timebasis vår renholder Gunn Gussiås 

 

mailto:rita.tangen@hustadvika.kommune.no


4 

 

 

Lovverk og pedagogisk ståsted 
 
De viktigste bestemmelsene og regelverk som angår barnehager finner vi i Lov av 
17. juni 2005 nr 64 om barnehager (Barnehageloven) og Rammeplan for 
barnehagene. 
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert om 
barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. Den skal brukes av alle 
barnehager uansett driftsform. Rammeplanen og den nyeste forskriften tredde i kraft 
01.08.17 
 
Mål og innhold i barnehagen 
 
Formålsparagrafen - § 1 i Barnehageloven - stadfester at barnehagen skal gi barn 
under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid 
med barnas hjem. Barnehagelovens § 2 (fjerde ledd) sier at barnehagen skal ta 
hensyn til blant annet barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn. Innholdet skal dermed være individuell tilpasset barna. Dette 
understrekes også i Barnehagelovens § 2 (femte ledd) som sier at barnehagen skal 
gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal 
støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  
 
 
Barnehagens visjon og verdier  
 
Barnehagens visjon er «Barnet i fokus». Når vi snur alle steiner og reflekterer over 
hvordan vi utfører jobben vår i barnehagen vil vi at «Barnet i fokus» alltid skal være i 
bakhodet. Det betyr at vi skal lytte og vurdere, og ta barnas spørsmål og ønsker med 
oss i avgjørelsene vi tar. Barna skal stadig øve seg på å bli sosiale medmennesker, 
og å leve i et demokratisk samfunn.  
 
Vi på Svanviken barnehage er opptatt av at 
alle skal bli tatt vel imot, at vi skal være høflige 
mot hverandre, og også at vi skal ta opp alle 
små ting vi lurer på ved behov for det. Et godt 
arbeidsmiljø vil vises utad, og gjøre at nye 
føler seg velkomne hos oss. Og det håper vi at 
alle gjør! 
 
Verdier vi setter høyt er at barnet skal møtes 
med respekt, anerkjennelse og tillit. 
Andre verdier vi setter høyt er romslighet, 
humor og livsglede, omsorg og samarbeid. 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
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Litt om vår pedagogiske plattform og Reggio Emilia 
 
Svanviken barnehage er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Filosofien er nært 

knyttet opp mot barns medvirkning og lyttende pedagogikk. Den forankres i en 

grunntanke om at alle barn har rett til å være delaktige i egne læringsprosesser, og 

handler om å aktivere de ressurser som finnes i barna. Vi må la barnas iboende 

nysgjerrighet drive barnehagens arbeid videre. Med utgangspunkt i dette, er det 

vanlig å jobbe med større og mindre prosjekter. Målet vil være at barna får økt 

kunnskap, samtidig som de lærer noe om seg selv og om å samarbeide med andre.  

Personalet sin jobb blir å legge til rette for disse læringsprosessene. Barna skal 

oppleve å bli sett og hørt av tilstedeværende og lyttende voksne. Vi skal stille 

spørsmål og fundere sammen med barna.   

I Reggio Emilia-filosofien er respekt for barnet sentralt, og bygger på en 

grunnleggende tanke om viktigheten av demokratiske prosesser. Filosofien snakker 

ofte om de tre pedagogene, barnet, den voksne og det fysiske rommet.  

Barnet: 
Barna tilegner seg kunnskap og ferdigheter igjennom 
lek og utforsking. Det må legges til rette for at barna 
får fordype seg i opplevelser sammen med andre, og 
at de selv kan finne løsninger og ideer. Vi må se 
barna som ressurs for egen og andres læring.  
 
Det man hører glemmer man, det man ser husker 

man, det man gjør forstår man.» (Loris Malaguzzi) 

Den voksne: 
Den voksnes rolle blir å legge til rette for barnas 
utforsking og erfaring. Vi må hele tiden reflektere over 
hva barna trenger hjelp til, og hva de gjennom 
veiledning og oppmuntring kan klare selv. Dette er 
sentralt for utvikling av selvfølelse og selvtillit. De 
voksne skal gjøre hensiktsmessige valg i forhold til 
hva de velger å løfte frem, og ivareta demokratiske 
prosesser i barnegruppa.  

 
 
Det fysiske rom, også kalt «den tredje 
pedagog»: 
Barnets læring skjer i samspill mellom barnet, 
den voksne og inspirasjon fra omgivelsene. Vi 
har fleksible rom, som stadig er i endring ut fra 
interesser og behov i barnegruppa. Rommet 
skal innby til kreativitet, utforsking, lek og 
samspill.  
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Pedagogisk dokumentasjon er og en metode som er knyttet nært opp mot Reggio 
Emilia-filosofien. En dokumentasjon kan brukes for å finne veien videre i et prosjekt, 
og kan hjelpe oss se ting med nye øyne. Pedagogisk dokumentasjon er et 
arbeidsverktøy for personalet, og skaper refleksjon og innsikt om hvordan barn lærer. 
Den kan synliggjøre praksis ved bruk av foto, notater av hva barna sier, refleksjoner 
og utstilling av barnas uttrykksformer. Felles opplevelser, og det å skape noe 
sammen styrker gruppefølelsen og den sosiale kompetansen til hvert enkelt barn. 
Dokumentasjoner er og gode arenaer for samtaler og samspill.  
 

«Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt – 

om og om igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv.» (Hillevi Lenz Taguchi) 

 
 
 
 
 
 
 
Kort informasjon om målsettinger og våre satsingsområder  
 
Vi fortsetter vår satsing på SPRÅK og SOSIAL KOMPETANSE. Herunder ligger 
mye, og noe av dette vil spesifiseres litt videre (emnetagger under). Tydeliggjøring av 
målsettinger og tiltak er utarbeidet til internt bruk i barnehagen. Dersom noen vil se 
mål- og tiltaksskjemaet kan de ta kontakt med styrer. 
Vi samler også årets faste aktiviteter i et årshjul, og understreker at vi vil ha det 
meste åpent, fordi vi ønsker at det skal være barnas interesser vi tar tak i og setter 
fokus på gjennom små eller større utviklingsarbeid jfr. Reggio Emilia-tankegangen. 
Vi ønsker å introdusere barna for mange forskjellige aktiviteter og opplevelser, og vi 
ønsker at barna skal undre seg over verden rundt seg sammen med oss. Vi ønsker 
at barna gjennom å bli introdusert for mange måter å jobbe på og ulike verktøy vil 
finne ut hva som er deres beste måte, og det de liker spesielt godt. 
 
Om barns medvirkning   
Barns medvirkning er forankret i Rammeplanen, og dreier seg om det å ta alle barns 
meninger og tanker på alvor.  
 
Medvirkning handler om å la barna påvirke egen hverdag, og demokratiske 
prosesser i en barnegruppe. For å jobbe med barns medvirkning, må de voksne ha 
tillitt og respekt til barnas ferdigheter. Medvirkning betyr at de voksne ser og lytter til 
barnas initiativ, og ser barnas behov. Ut fra dette skal de voksne gjøre fornuftige 
valg, til barnets beste.  
 
Vi observerer og reflekterer over det vi ser og gjør sammen med barna. For de 
yngste barna blir det spesielt viktig med lyttende og observerende voksne, da de 
uttrykker seg mest igjennom kroppsspråk, mimikk og lyder. Vi må gi rom for barnas 
ulike perspektiver, intensjoner og opplevelsesverden. Barns medvirkning handler 
også om å gjøre barna selvstendige, selvhjulpne og robuste. De voksne skal være 
veiledere og la barna klare selv.  
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Lek 
Leken er barnas viktigste uttrykksform og 
fremmer barns utvikling på alle områder. Leken 
er gjennomgående i hele barnehagetiden, og 
har størst plass i hverdagen. Vi setter leken i 
høysetet - gir tid, rom og tilrettelegger godt, slik 
at barn utvikler vennskap og får utviklet lek-
kompetansen. Gjennom lek får barna prøve ut 
erfaringer, bearbeide opplevelser og utvikle 
tanker. De får testet og utviklet et viktig grunnlag 
for senere utvikling og læring. Leken utløser 
barnas spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og 
skapertrang. Lek er undring, utforsking, læring 
og bearbeiding, og leken påvirkes ofte av 
forskjellige prosjekter og det fysiske lekemiljøet 
de omgir seg med.  
Det krever at vi voksne legger til rette gode 
lekemiljø og er til stede med alle sanser åpne. 
Se, lytte, undre oss sammen med barna, vise 
interesse, hjelpe og veilede, støtte og bry oss, sette grenser, gi trygghet, le og tøyse.  
Rollelek er spesielt viktig for at barn skal tilegne seg kompetanse både sosialt og 
språklig. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.  
 
Livsmestring og psykisk helse 
Vi er opptatt av at vi skal gi barna en sjanse til å lære å mestre livet sitt på best 
mulig vis. Vi skal lære dem å se løsninger og klare seg selv. Lære dem å ha tro på 
egen styrke og ta egne valg, stå opp for seg selv og se at de er en større del av et 
fellesskap, og at noen ganger kommer ikke JEG først, men jeg må vente… 
Lære å kjenne på den indre gleden det er å se at andre også har fremgang - å gi 
andre noe. Og innse at man er god nok i seg selv- vi trenger ikke å være perfekte og 
slett ikke kunne absolutt alt. Lære å unne og ikke misunne.  
 
Hovedfokuset vårt er forebyggende arbeid, som skal gi oss robuste barn, gjennom 
bl.a. sosial/emosjonell kompetanse og språk. Det er viktig at voksne møter barna på 
deres følelser. Det er også viktig å gi barn varierte erfaringer med abstrakte begreper 
knyttet til tilstander og følelser, som å være lei seg, sint, trist, glad og spent. Lærer 
barn å sette ord på egne opplevelser og følelsesmessige reaksjoner, vil de 
forhåpentligvis senere bli bedre i stand til å løse konflikter ved hjelp av språket. Til 
hjelp i denne sammenheng benytter vi oss bl.a. av et program som vi i det daglige 
kaller «grønne tanker, glade barn». Dette er et psykopedagogisk materiell for 
stimulering av språk for følelser, som finnes i Salaby barnehage på nettet, samt at vi 
har bøker, fortellinger og plansjer som benyttes.  
 
Høflighet er også viktig for oss. Dette kan være å si «hei» og «ha det», «tusen takk» 
og «vær så god». Å svare på en skikkelig måte, og lære å spørre like greit: «Kan 
du…», «Vil du være så snill å…». Det å ha respekt for hverandre, og lytte når noen 
snakker. Det å bekrefte hverandre gjennom å bruke navnet til hverandre. Å lære om 
likeverd, toleranse, empati og prososial atferd (prososial = atferd som er positiv, 
konstruktiv og hjelpende). Og ikke minst ærlighet.  
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For at barn skal lære dette må vi voksne rundt barna være gode rollemodeller. Vi må 
også snakke høflig med barna, ta dette opp som tema og huske at kroppsspråk 
forteller mer enn ord. Og barn er supergode på å tolke kroppsspråk! 
 
Problemløsning og konfliktløsning 
Barn må få mulighet til å tenke selv, ta egne valg og undre seg. Eks. det å hente en 
ball oppi et tre. I stedet for at vi voksne iler til og henter den ned, kan vi spørre: 
”Hvordan skal du få den ned?” Da må de tenke selv. Gi hjelp til selvhjelp, still de rette 
spørsmålene, og frem barnas kreativitet til å finne egne løsninger og stole på seg 
selv. 
 
I konfliktsituasjoner mellom barn er det viktig at voksne stiller spørsmål til barna og 
starter tankeprosesser. Hvordan løse konflikten og gå videre i leken?  
 
Vi kan innimellom jobbe med rollespill i samlingsstunden der barna kan kjenne igjen 
hverdagssituasjoner som for eksempel konfliktløsning. Det gjør vi for at barna skal få 
bearbeide episodene og lære noe av dem. I kampens hete tar følelsene overhånd og 
man klarer ikke å tenke på annet enn seg selv. 
 
Etter at følelsen har lagt seg kan man fremme empatien 
overfor den andre part også. Å lære seg å se to sider av 
en sak og ikke minst lære hvordan man kan løse det til 
neste gang. Dette henger også tett sammen med 
«Grønne tanker, glade barn». 
 
Man lærer ikke alt dette på en dag, men etter mye 
jobbing med dette skjer det endringer.  
 
Gode hverdagssamtaler 
En god samtale kan foregå hvor som helst og når som helst, om hva som helst. De 
voksne må være aktivt lyttende, og ta imot innholdet i det barna vil formidle, bekrefte 
og anerkjenne det barna er opptatt av. Ved å delta i samtaler tilegner barna seg etter 
hvert en god kompetanse. De lærer seg turtaking i samtalen, og det å holde fast ved 
og videreføre et tema. Hverdagssituasjonene i barnehagen er en viktig arena for å 
skape gode samtaler.  
 
Rim, regler, dikt og sang 
Vi bruker mye sang, rim og regler i barnehagen. Dette er svært positivt for 
språkutviklingen, fordi vi gjentar og bruker de samme tekstene om og om igjen. 
Rytme er dessuten et felles språk mellom mennesker, og gir oss både sanseinntrykk, 
estetiske og emosjonelle opplevelser. Lek med språk gir glede over ord, rytme og 
bevegelse, og ikke minst kan alle være med. 
 
Fortelling, høytlesing og lesegrupper 
Barna møter fortellinger gjennom eventyr, bøker, filmer og samtaler med andre barn 
og voksne. Vi kan også dikte fortellinger sammen med barna. Gode fortellinger 
bygger opp fortellerkompetansen, og barna lærer å fortelle selv. I barnehagen legger 
vi vekt på muntlige fortellinger.  
Barnas ordforråd utvikles gjennom rike erfaringer med høytlesning, og samtaler 
underveis og i etterkant, øker barnas forståelse. For å sikre dette benytter vi 



9 

 

 

lesegrupper, som består av noen få barn samlet. Forskning viser at daglig 
høytlesning for barn, øker deres passive ordforråd og bidrar til å forebygge lese- og 
skrivevansker senere i livet. Vi oppfordrer derfor alle foresatte til å benytte 
bibliotekene vi er så heldige å ha, og det går også an å låne bøker fra barnehagen.  
 
 

 
 
 
Bærekraftig utvikling 
 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi har en viktig 
oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Vi 
skal legge til rette for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.  
Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 
Barna skal gjennom turer i naturen og nærområdet få naturopplevelser, bli kjent med 
naturens mangfold og oppleve tilhørighet til naturen. 
 
I lek har barn en egen evne til å innlemme virkeligheten i sin fantasiverden. Med ulike 
materialer, både fra naturen og gjenbruk, bruker barna sine kreative evner til å gi 
disse gjenstandene viktige roller i leken. Å være kreativ og tenke alternativt er viktige 
egenskaper når man må tenke nytt og annerledes i møte med fremtiden. 
 

 
Trygt barnehagemiljø  
 
Forebygging av mobbing 
01.01.21 fikk barnehagene et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal 
sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. En endring er at 
barnehagen nå er pålagt å ha gode rutiner og skriftliggjøring av planer for hvordan vi 
vil jobbe, dersom vi oppdager at et barn ikke har det bra i barnehagen. Dersom dere 
har lyst å se hvordan vårt skjema er kan dere kontakte styrer. Les gjerne mer om 
loven på udir.no under «Barnehagemiljø». 
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Forebygging av vold og seksuelle overgrep 
Dette er et satsingsområde vi i barnehagene i Hustadvika er opptatt a, og vi skal 
derfor i år i gang med bruk av ulike pedagogiske verktøy for å lære barn enda bedre 
om egen kropp, å vite hvor grensene går ift. hva som er greit og ikke greit, hva som 
er gode og dårlige hemmeligheter etc. Vi kommer bl.a. til å benytte konkrete pakker 
fra nettstedet æemæ.no og materialet «Hele meg» 
 

 
Barnehagens jobbing med progresjon, dokumentasjon og vurdering 
 
Progresjon   
Uten progresjon vil alt stå stille. For eksempel: Når barn knekker koden for å få fart 
på huska, er dette progresjon. Når barn lærer å gå er dette også progresjon. 
Mennesket lever i progresjonene. Det er slik barn og voksne kommer fra et sted til et 
annet. I livet, i leken og i læringsprosessene. Nye impulser og opplevelser gjør livet 
rikere og skaper progresjon. Ofte blir progresjon knyttet til lineær tenking, men barn 
kan også finne andre veier å gå. Det er viktig at vi i barnehagen ser og er bevisste 
dette. 
 
Vår rolle blir å legge til rette for at barna får fordype seg i tema og opplevelser som er 
viktige for dem. Vi må skape situasjoner hvor det er mulig for barna å oppdage nye 
sider ved det de er opptatt av. Øke nysgjerrigheten til barna, slik at de får mer å 
fundere på, oppdager mer og lærer mer. «La hjernen boble». Reflekterende og 
undrende samtaler ivaretar barns medvirkning og nysgjerrighet, og situasjonen får 
mulighet til å utvikle seg på barnets premisser. «Om barn har en teori som ikke 
sammenfaller med naturvitenskapen, er teorien likevel viktig i barnas prosess, og 
deres vei til å forstå mer om verden.» (Mona Nicolaysen, Udirs nettsider) 
 
Rammeplanen sier bl.a. at «Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom 
valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk 
miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter.»  
 
Vi på Svanviken har stort fokus på hva barn er opptatt av, og undrer oss sammen 
med barna. På denne måten mener vi å gi barna god progresjon i sin læring. Dette 
mener vi henger svært godt sammen med vår Reggio-Emilia-tankegang. 
 
 
Dokumentasjon og vurdering 
For å evaluere barnehagens pedagogiske arbeid bruker vi refleksjon over egen 
praksis. Vi reflekterer over hendelser, hverdagen, rutiner, behov, prosjekter mm. Vi 
dokumenterer hverdagen og aktivitetene våre blant annet ved bruk av bilder, 
dokumentasjonsvegger og barnas produkter.  På denne måten synliggjør vi praksis, 
både ovenfor barna, personalet og foreldre/foresatte. Dette gir et godt grunnlag for 
pedagogisk refleksjon og vurdering av vårt arbeid.  
 
Barnehagen jobber med lyttende pedagogikk, og er som nevnt inspirert av Reggio 
Emilia-filosofien. Dette innebærer at vi ikke leverer ut ferdige planer i forkant, men at 
vi dokumenterer vårt arbeid i etterkant i form av månedsbrev. På denne måten er vi 
åpen for endring og justering, og kan la barna lede vei i det pedagogiske arbeidet. 
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Ved å lytte og reflektere sammen med barna, gir vi de mulighet til å påvirke 
innholdet, og vurdere om vårt arbeid ivaretar deres rett til å være delaktige.  
 
Månedsbrevene inneholder også informasjon som er relevant for tiden fremover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litt om barnehagens rutiner   
(Mer om dette finner du også i informasjonsheftet dere fikk ved oppstart i 
barnehagen)  
 
Åpningstid er 07.00 – 16.30  
Personalet starter heller ikke sin arbeidsdag før kl. 7, og er ferdige kl. 16.30 på 
seinvakt. Respekt for åpningstiden er derfor noe vi setter stor pris på. Det vil før hvert 
nytt barnehageår vanligvis bli sendt ut en undersøkelse ift. behovet for andre 
åpningstidspunkt jfr. Kommunestyrevedtak februar-20, men nå under korona greier vi 
knappest å holde den ordinære tiden, og vil derfor ikke sende ut noen undesøkelse 
om dette. 
 
Barnehagens generelle dagsrytme 
 
På småbarns vil rytmen variere en del mer enn på storbarns, pga. barnas alder. 
Særlig om høsten vil man for de nye ettåringene måtte prøve seg fram og etter hvert 
finne felles rutiner som passer den aktuelle gruppa. 
 
 
DAGSRYTME AVDELING 1-2 ÅR 
Tid Innhold: 

Kl. 07.00-07.15 Barnehagen åpner.  

Kl. 08.00-09.00 Medbrakt frokost for de som ønsker det, frileik 

Kl 09.30 Alle barna bør ha kommet til barnehagen grunnet barnets beste; lettere ift 
relasjon og komme inn i leik m.m. 

Kl. 09.45 Påkledning, utetid (på dager der det er værmessig mulig) 

Kl. 10.45 Vi går inn, bleieskift / håndvask 

Kl 11.00 Lunsj, smøremåltid eller varmmat 

 Sovetid ift hvert enkeltbarns behov 

Kl 14.00 Matpakke og frukt, bleieskift 

Kl 14.30 – 16.30  Frileik, henting 

Kl 16.30 Barnehagen stenger. Alle barna skal være hentet. 
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DAGSRYTME AVDELINGER 2-5 ÅR:  
Tid Innhold: 

Kl. 07.00-07.15 Barnehagen åpner. Tidligbase på Rødstua! 

Kl. 07.15-10.00 Frilek / aktiviteter / medbrakt frokost for de som ønsker det 

Kl 09.30 Alle barna bør ha kommet til barnehagen grunnet barnets beste; lettere ift 
relasjon og komme inn i leik m.m. 

Kl. (varierer) Prosjektarbeid, samlingsstund og evt. andre aktiviteter 

Kl. 10.30/45 Lunsj / Smøremåltid (Av og til serveres varmmat) 
Påkledning etter måltidet 

Kl 11.30-13.00 Utetid. Soving (i vogn) tilpasses det enkelte barn 

Kl 13.30 Vi går inn. Matpakke og frukt 

Kl 14.20-14.50  Lesestund / spillgrupper/ frilek.  

Kl 14.50 Frilek / aktiviteter inne eller ute 

Kl 16.30 Barnehagen stenger. Alle barna skal være hentet. 

 
 
Måltider som pedagogisk arena 
 
Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Arbeidet med helse, 
måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler. 
Vi i barnehagen tilbyr barna et variert kosthold, som hovedsakelig er basert på grovt 
brød og variert pålegg, frukt og grønnsaker. Innimellom serverer vi varm lunsj.  
 
Vi legger stor vekt på måltid som en pedagogisk arena, hvor vi tenker sosialisering, 
språkstimulering, utvikling av vennskap, selvstendiggjøring av barna, mestring og 
styrking av sosial kompetanse/relasjoner. Måltidene skal være positive, og er en fin 
arena for å bevisstgjøre barna om både turtaking, inkludering og å være 
oppmerksom på hverandres behov og ønsker. Å arbeide pedagogisk under måltid, 
krever voksne som er bevisste og bruker de mulighetene som finnes her.  
 
 
Trafikkopplæring 
 
Trafikkopplæring for små barn må foregå på mange plan, og handler 
om det å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger. Barna skal gå 
fra å bli passet på, til å etter hvert bli en selvstendig trafikant. Dette 
krever veiledning, støtte og bevisste voksne. Vi snakker med barna 
om trafikksikkerhet, og det aller meste av trafikkopplæring skjer i 
naturlige situasjoner på turer vi går på (Lære å se til begge sider før 
vi krysser vei, bruke gangfelt og gangstier, bruke sansene godt, 
være forsiktig, litt om skilt etc.) 
Ellers bruker vi opplegget om TARKUS (Gul, Blå og Grønn). Tarkus 
er et pedagogisk verktøy for barn, og tar utgangspunkt i beltedyret Tarkus. Gjennom 
dette opplegget bygges barnas kunnskap gradvis opp, og gjør de oppmerksom på å 
takle trafikkens farer og utfordringer. Gjennom Tarkus og vennene hans blir 
trafikkopplæringen både morsom og lystbetont.  
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Brannvern  
 
De nest eldste barna får hvert år besøk av Hustadvika Brannvesen 
som viser frem brannbilen og hvordan den virker. Dette som et ledd i 

det forebyggende arbeidet som brannvesenet utfører, og for å sette 
ekstra fokus på brannsikkerhet. Akkurat dette året får også de eldste få 
være med på dette, siden de mistet dette besøket i vår pga. 
koronastengt barnehage. 
Barna kjenner også godt til Brannbamsen Bjørnis. Bjørnis er populær 

hele året, men brukes ekstra i perioder rundt brannøvelser. Dette 
kan være en fin inngang til samtale og bevisstgjøring av 

brannsikkerhet i barnehagen.   
 
 

OVERGANGER 
 
Samarbeid mellom barnehage og hjem  
 
Samarbeid mellom barnehage og hjem skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldre 
og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Den daglige 
kontakten ved levering og henting legger grunnlaget for et godt samarbeid og en god 
dialog mellom barnehage og hjem. Ved alle overganger må barnehage og hjem 
samarbeide ekstra godt, for at barnet skal føle seg trygg. Dette gjelder spesielt når 
de starter i barnehagen, når de flytter over på ny avdeling, og ved overgang 
barnehage – skole.  
 
Trygghet, tillit og trivsel 
Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. At 
barn er forankret i en stabil tilknytningsrelasjon gir basis for positiv utvikling. Rutiner i 
hverdagen er med på å strukturere tiden for små barn.   
 
Relasjonsbygging er noe vi er opptatt av – utvikling av nære relasjoner til voksne og 
etter hvert til nye barn. Likeledes er det viktig at vi setter fokus på barns sosio-
emosjonelle utvikling. Å kunne håndtere egne følelser og atferd fremmer god 
skolefungering senere. 
Sensitiv og stimulerende omsorg på barnets premisser er helt sentralt. Omsorg er et 
viktig begrep i arbeidet med de yngste barna.   
En omsorgsfull relasjon mellom voksen og barn er preget av: 

- Lydhørhet  
- Nærhet  
- Ømhet  
- Hengivenhet  
- Innlevelse  
- Evne og vilje til samspill  

 
Den voksne må være personlig, følelsesmessig påkoblet og ha vilje til å la seg 
berøre av barnet.  
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Overgang fra småbarnsavdeling (Rødstua) til storbarnsavdeling. 
 
De fleste barna som starter hos oss, går først et år på Rødstua. Deretter flyttes de til 
en av de andre avdelingene.  
 
For å gjøre overgangen så skånsom som mulig bruker barna (sammen med en trygg 
voksen) i løpet av våren å besøke avdelingen de skal starte på. På denne måten kan 
de bli mest mulig kjent på den nye avdelingen, barna der og de voksne. Siden 
oppstart på ny avdeling skjer ved nytt barnehageår, og de fleste har ferie før dette, er 
det likevel viktig å huske at mange barn trenger en myk oppstart også ved denne 
overgangen.  
 
 
Overgang fra barnehage til skole  
 
Hustadvika kommune er i gang med å utarbeide en egen plan for overgang fra 
barnehage til skole. Denne vil være generell og gi retningslinjer for hvordan vi best 
mulig legger til rette for at barna skal få en mykest mulig overgang fra barnehagen til 
skolen. Dette arbeidet vil ta litt tid, men vi håper å ferdigstille en plan i løpet av dette 
barnehageåret. Inntil videre vil dere få informasjon fra pedagogisk leder på 
avdelingen det siste året barnet går i barnehagen. Det vi vet er at det i løpet av 
barnets siste år blir foreldremøte for foreldre til skolestarterne tilhørende den enkelte 
skole, at dere får et skjema utdelt ift. samtykke til kort informasjonsutveksling mellom 
barnehage og skole ift. ditt barn. Denne informasjonsutvekslingen skjer fra 
pedagogisk leder til lærer (evt. rektor) på et møte i løpet av siste del av våren. Og 
aller viktigst: spør barnehage eller skole om du lurer på noe!! Foreldrenes trygghet og 
holdninger til denne overgangen har mye å si for hvordan barnet takler den.  
 
 
Rosaruss og miniklubb 
Ved Svanviken barnehage har vi en sterk tradisjon ift. at barna er rosaruss det siste 
barnehageåret sitt. Vi lager rosarusseavis sammen, og russetiden avsluttes med en 
russetur (felles eller avdelingsvis ift. smittevernnivå). Foreldrene kjøper russelue til 
sitt eget barn og vi i barnehagen jobber med ulike aktiviteter knyttet til russeknuter. 
Barna har som regel også et felles prosjekt / temaarbeid i løpet av det siste året.  
Vi har også miniklubb (noe avdelingsvis og noe felles), der vi bruker opplegg 
gjennom TRAMPOLINE. Et praktisk verktøy utarbeidet i henhold til Rammeplan for 
barnehagen. Det gir barna en felles plattform innen ulike temaer, som de også vil 
møte igjen i skolen. Vi markerer alltid slutten på barnehagelivet med en tur, noe godt 
å spise og noe gøy. Dette varierer fra år til år, og akkurat nå er det Covid 19 som 
bestemmer om vi kan gjøre noe på tvers av avdelinger eller ikke.  
 
 
Se også: 

- www.hustadvika.kommune.no – her finnes vår hjemmeside, enkel 
informasjon, vedtekter for de kommunale barnehagene i Hustadvika, samt 
søknadsskjema på barnehageplass. Om du ønsker endringer på plassen 
søker du på samme skjema, som om det var en ny plass. 

 
 

http://www.hustadvika.kommune.no/
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INFORMASJON ANGÅENDE SAMARBEIDSUTVALG FOR ÅRET 2021-22  
 
Mer informasjon om foreldreutvalg og samarbeidsutvalg sendes på epost til alle 
foreldre/foresatte i starten av hvert barnehageår. 
 

 Navn Avdeling Roller 

Foreldre-
representanter 

Karoline Ugelstad 
karolineugelstad@gmail.com 

Rødstua / 
Grønnstua 

 

Ingunn Syltesæter Krakeli 
Ingunn.krakeli@gmail.com 

Blåstua / 
Grønnstua 

 

Vara:  
 

  

Vara:   

Personal-
representant 

Karin Lyngstadaas Rødstua  

Christina Lyngstad Gulstua  

Vara:  Blåstua  

Vara: Hege Finseth Grønnstua 

Politisk 
representant 

Irene Bjorli (ibjorli@gmail.com) 
Vara: Ingebjørg Eide  

 

Enhetsleder Rita Tangen Sekretær   
(uten 
stemmerett) 

 
 
 

 
 

 

 

mailto:ibjorli@gmail.com
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Årshjul for Svanviken barnehage 2021-22 
 

MÅNED INNHOLD FOR HVEM 

August 16. og 17.: planleggingsdager /stengt 
 

Barna har fri       

September Uke 38: Nasjonal brannvernuke 
 

Foreldremøte? 
 

Personal og barn 
 
 

Oktober 11. okt.: planleggingsdag /stengt 
 

Barna har fri       

November Foreldreundersøkelse (Udir)  
 

Foresatte 

Desember 13. des.: Luciamarkering 
Nissefest 
 

Romjulsåpent ut fra påmelding 
 

Barn og personal 
Barn og personal 
 

Januar   

Februar 6.: «Samefolkets dag» (markeres 
før/etter) 
Pysjamasfest 
 

Barn og personal 
 
Barn og personal 

Mars Nasjonal barnehagedag 
21. mars «Rockesokk» (alle tar på to ulike 
sokker = markering av ulikheter) 
 
 

Barn og personal 

April 11. og 12.: Påskeåpent ut fra påmelding  
 

 

Mai Dugnad  
Rosaruss 
27.: Planleggingsdag / stengt 
 

Alle som ønsker kan delta 
Førskolebarna 

Barna har fri       

Juni Sommerfest 
 

Foreldre, barn og personal 

Juli Sommeråpen barnehage ut fra påmelding 
 

 

 

 

 

 

SKAP ET FLOTT BARNEHAGEÅR       
 


