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INNLEDNING

I år kommer det to nye planer fra barnehagen. En langtidsplan som skal gjelde for årene 

2014 – 2017 og en årsplan som gjelder for inneværende barnehageår. Ved å lage en langtidsplan vil 

det bli lettere for barnehagen å jobbe mer langsiktig og ha en mer helhetlig tenkning. Årsplanen 

baseres på langtidsplanen og skal si noe om hva vi setter fokus på kommende år. 

Planene har flere funksjoner. Den skal gi informasjon til foreldrene, og er et arbeidsverktøy for 

de ansatte i barnehagen. Den er også et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagene og et 

utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagen. 

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Langtidsplanen gir informasjon 

om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens arbeidsform for å nå disse. I tillegg 

 utarbeider barnehagen en Årsplan som gir mer detaljert informasjon og tiltak om hvordan barne-

hagen planlegger å jobbe for og nå oppsatte mål for virksomheten.

Lov om barnehager, innholdet i Rammeplan for barnehager og lokale føringer i Longyearbyen 

lokalstyre ligger til grunn for innholdet i planene våre. 

Planen bygger på Lokalstyres visjon: ”Unikt, trygt og skapende” og den lokale plan for oppvekst 

og undervisning med delmål og tiltak. Barnehagens beliggenhet, nærmiljø og de menneskelige 

ressurser er også med å skape rammene. 

Vi som jobber her ønsker å gi barn og foresatte det aller beste barnehagetilbudet. Gjennom 

visjonen vår, verdiene våre, gode planer og godt foreldresamarbeid ønsker vi å gjøre Kullungen 

barnehage til et godt sted å være for alle. 
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KULLUNGEN BARNEHAGE

Gruvedriften har i alle år vært Longyearbyens viktigste virksomhet og er det som mest av alt har 

preget kulturen her på 78 grader nord. Når det ble bygget ny barnehage i 1996, var det naturlig at 

den fikk navnet Kullungen. Barnehagen stod klar til drift i januar 1997 og da med to avdelinger, 

Gruve 1 og Gruve 2. Gruve 3 kom til i 2002.

Barnehagen ligger i sentrum med kort vei til blant annet bibliotek, museum, UNIS og kultur-

hus. Vi har uteplass med stor platting til sykling og andre aktiviteter, fangsthytte og grillhytte. 

 Sommeren 2012 ble hele utearealet oppgradert med arktisk klatretårn og et helårs lekeareal 

 under barnehagen. Det øvrige uteområdet har også blitt oppgradert. Vinteren 2014 fikk vi i tillegg 

ei stor ute sklie i tilknytting til klatretårnet. Om vinteren og i mørketiden har vi også mulighet til å 

ake innenfor et inngjerdet område i nærheten av barnehagen.

Barnehagen har tre avdelinger. Avdelingene innredes etter barnas behov og interesser. Vi legger 

vekt på at barna skal ha et fleksibelt lekemiljø og at alle skal få mulighet til ulik lek og aktivitet. 

På kjøkkenet som deles av Gruve 1 og 2 er det også lagt til rette for at en kan ha skapende aktivi-

teter. Rommet inneholder det barna trenger av utstyr for å kunne jobbe kreativt med formingsfaget.

Puterommet på Gruve 2 er innredet med ribbevegg og trampoline og har et godt utvalg av 

 materiale for å legge til rette for fysisk aktivitet.

Språkrommet ved Gruve 3 er innredet for barn med spesielle behov, men blir brukt av alle barn 

når det er mulighet for det. 

Vi har 54 plasser for barn i alderen 1 til 6 år og en grunnbemanning på 10 årsverk bestående av 

styrer, pedagoger og assistenter, samt kjøkkenassistent. I tillegg har vi ekstra ressurser i barne-

gruppa ved behov.
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LONGYEARBYEN LOKALSTYRE VISJON: UNIKT, TRYGT OG SKAPENDE

«Longyearbyen - unikt, trygt og skapende» er valgt som visjon for Longyearbyen. 

Våre tiltak for å oppnå dette:
• Barnehagene i Longyearbyen skal gi et pedagogisk tilbud av høy kvalitet

• Barna og foresatte skal oppleve at barnehagene bidrar til at barna får tro på seg selv, framtida 

og sine medmennesker

• Vekst og læring hos det enkelte barn skjer i samarbeid med hjem, samarbeidspartnere  

 og nærmiljø

• Det enkelte barn skal oppleve å bli sett, hørt og ivaretatt både ut fra egne behov og ønsker og i 

det sosiale samspillet med andre 

• Like muligheter for vekst og utvikling for jenter og gutter skal tilstrebes

• Miljøet i barnehagene skal oppleves som et inkluderende fellesskap

VÅR VISJON: BARNDOMMENS GATE 

Visjonen og verdiene skal gi oss en identitet og bidra til å hjelpe oss å jobbe sammen mot felles 

mål. 

Med barndommens gate ønsker vi at Kullungen barnehage skal oppleves som et sted der det 

er trygt og man har god tid og det er rom for lek. Voksne er til stede som kan motivere, inspirere, 

hjelpe og trøste. Det er en plass uten stress der en er i nuet her og nå. Vi vil at barna skal tenke 

tilbake på tiden i Kullungen med glede og en god følelse i magen. Sitte igjen med den følelsen de 

fleste av oss kjenner på når vi hører om «barndommens gate», det skal oppleves som verdens 

beste plass å være.

KULLUNGENS BARNESYN

«Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barn er sosiale aktører som selv bidrar 

til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og 

læring.» -Rammeplan for barnehage s. 12.

Vi mener at alle barn er likeverdige. Hvert enkelt barn er unikt og har rett til å bli sett, hørt og 

anerkjent for den de er. Barn er kreative og skapende, og viser nysgjerrighet, lekenhet og spon-

tanitet. Vi har derfor et spesielt fokus på barn og lek i vår hverdag.

Vi må legge til rette for lek, læring, utvikling og samspill med andre barn og voksne.
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OMSORG, LEK OG LÆRING

Leken er barnets viktigste læringsarena. I leken utforsker barn miljøet rundt seg, bearbeider sine 

opplevelser, inntrykk og følelser. Læringsprosessene som foregår i leken, fremmer den intell-

ektuelle, språklige, motoriske, sosiale og emosjonelle utviklingen hos barnet. Leken styrker og 

utvikler barnets identitet og selvfølelse, og er med på å utvikle evnen til å løse ulike utfordringer. 

Barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Videre er leken lystbetont, gir 

glede og spenning. Lysten til å leke kommer innenfra og barnet deltar i lek av egen fri vilje. Leken 

er et mål i seg selv. Barnet utvikler og tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger 

 gjennom å måtte forholde seg til andre.  Barnet tenker ikke at «nå lærer jeg noe», eller «nå er jeg 

god til noe», men kan utfolde seg fritt i forhold til sine omgivelser.

Barnets lek utvikler seg fra alenelek, via parallellek til rollelek. Barn trenger derfor nye im-

pulser, opplevelser og erfaringer for å utvikle og utvide sitt lekereportoar. For at leken skal ha gode 

forutsetninger må klimaet være preget av gjensidighet og jevnbyrdighet mellom barna.

• Personalet i barnehagen må være oppmerksom på lekens kvaliteter, slik at vi kan «beskytte» 

barnets naturlige, aktive og egenmotiverte lek. Det kan vi gjøre ved å formidle en positiv hold-

ning til fri lek både overfor enkeltbarnet og andre, ved å gi de nok tid til å leke på eget initiativ, 

ut fra egne interesser og fantasi. 

• Personalet skal legge til rette for gode lekemuligheter ut fra barnets utviklings- og  

modningsnivå.

• Gi barnet tid og rom for lek og spontanitet

• Sørge for variert lekemateriell 

• Være tilgjengelige, og gi barnet støtte i leken

• Følge barnets initiativ, og gi positiv respons  

• Gi barnet opplevelser, som kan bidra til at leken utvikles 

• Se til at barnet får oppleve gode lekerelasjoner

SOSIAL KOMPETANSE

Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjonen vi trenger for å kunne 

samhandle med andre mennesker. Denne kompetansen utvikles ikke av seg selv, men krever mål-

rettet og langsiktig samarbeid mellom personalet og barnas foresatte. Barnet skal utvikle evner til 

å ta ansvar for egne handlinger, noe som krever at voksne er tilstede og responderer på barnets 

handlinger. Mye læring skjer i her-og-nå situasjoner, som man ikke kan forutse og planlegge på 

forhånd. Alle barn skal ha mulighet til å oppleve seg selv som en positiv del av et sosialt fellesskap, 

og i tillegg kjenne på følelsen av å bli satt pris på og respektert.
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• Barnehagen er en arena hvor barnet møter ulike mennesker og opplevelser. Gjennom dette 

fellesskapet får barnet utviklet sine sosiale ferdigheter. 

• Opplevelsene gir barnet et møte med mangfoldet de må forholde seg til i samfunnet ellers. 

• I samhandling med andre får barnet mulighet til å hevde seg selv, barnet lærer noe om seg 

selv og om hvordan andre har det. 

• I et fellesskap får det erfaring med at mennesker er forskjellige. De voksne i barnehagen skal 

bidra til at barnet forstår at ulikhet er en styrke.

Konflikter må være til stede, barnet må gjennom dette for å utvikle seg og bli kjent med vanskelige 

følelser. Det er viktig for barnet å oppleve mestring av vanskelige situasjoner og vonde følelser.  

Å komme gjennom konflikter på en god måte er verdifullt. I konflikten kan barnet få hjelp av den 

voksne, hevde sine meninger og interesser og få tilbakemelding på dette. Dette blir en viktig 

trening som utvikler barnet, og barnet blir utfordret på det sosiale og språklige plan. Barna må 

diskutere med hverandre og de øver seg på å bli enige om noe – sosial trening, og de må snakke 

sammen – språklig trening.

• Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og  

barnegruppens sosiale ferdigheter. 

• Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barnets læring  

av sosiale ferdigheter.

• Et aktivt, lekende og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende 

sosialt miljø. 

• Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

DANNING

Danning er et nytt begrep i barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Danning erstatter ordet 

oppdragelse og handler om at barnet skaper seg selv i samspill med omgivelsene. Barna påvirker og 

blir påvirket av det miljøet de er i, i et gjensidig samspill. I følge Rammeplanen er danning en livslang 

prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning 

representerer et syn på barn hvor barnet blir sett på som likeverdig. Barn har rett til å bli sett, hørt og 

verdsatt, men må samtidig forhold seg til andres rett til det samme. 

Vi tenker danning først og fremst er en prosess som skjer i møtet mellom mennesker. I en barnehage 

møtes små og store mennesker. Her møtes folk med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. 
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KULTURELT MANGFOLD

Befolkningen i Longyearbyen er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være 

berikende og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for like verdig 

dialog og samhandling mellom ulike grupper. Barn som tilhører den samiske urbefolkningen, de 

nasjonale minoritetene og barn fra etniske minoritetskulturer må få støtte i å utvikle sin doble 

kulturtilhørighet. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull 

samhandling mellom ulike etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres 

kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. 

Personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted. For å 

ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som kulturformidlere gjen-

nom egen væremåte. Personalet må være åpne for å reflektere over egne holdninger og handlinger. 

Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner 

og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i barne-

hagen. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang 

og musikk og kreativ virksomhet.

Å jobbe med barns danning i Kullungen barnehage betyr
Anerkjennende voksne som gir barn mulighet for medvirkning er en forutsetning for danning. 

De voksne skal være bevisst på at de er viktige rollemodeller og at de gjennom egen væremåte, 

bidrar til barns læring av sosiale ferdigheter. Danning betyr ikke at barna kan gjøre som de vil i alle 

sammen henger, for det vil være et for stort ansvar for dem. Barna trenger fortsatt veiledning og 

hjelp til å etablere gode sosiale ferdigheter. 

«Danning er mer enn utvikling, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. 
Samtidig rommer danning alt dette.» – Rammeplan for barnehage s. 15.

Demokrati må leves, skapes og gjenskapes i de hverdagslige relasjonene og i utviklingen av hele 

personligheten. I denne prosessen må personalet;

• Gi barna rom for egenaktivitet 

• Oppdra barna til å takle forskjellighet, følelsesmessig og intellektuelt. 

• La barna oppleve valgfrihet, tilhørighet og fellesskap

• Gi tid og rom til selvrefleksjon. 

• Stille spørsmål som kan bidra til at barn utvikler evne til å reflektere over egne handlinger  

og væremåte 

• Støtte dem i å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg
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Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barne-

hagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal 

gjøres. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetent. Å arbeide med 

barns medvirkning handler om hvordan vi voksne tenker om og ser på barn. Det er de voksnes hold-

ninger og barnehagens organisering som blir avgjørende for om det blir medvirkning eller ikke. 

Medvirkning handler om å bli sett, hørt og bli tatt på alvor og er langt mer enn oppdragelse til 

demokrati; barnehagens pedagogikk har en oppgave i å gjøre danningsbegrepet meningsfullt og 

innholdsrikt for den enkelte i fellesskapet. Bae (2012) forfekter et helhetlig og relasjonelt syn på 

barns medvirkning. Det er ikke ensbetydende med selvbestemmelse, men barn har like stor rett til 

å velge som å la være.

Å jobbe med barns medvirkning i Kullungen barnehage betyr
• Barnas innspill gjennom hverdagssituasjoner, samtaler, observasjoner ligger til grunn  

for arbeidet vårt. 

• Materiale og leker er tilgjengelig for barna. 

• Vi skal ha et fysisk miljø som støtter barns medvirkning.

• Medvirkning må også bety og kunne ha mulighet til å velge bort. Og om å bli respektert  

for at en ikke alltid vil gjøre det den voksne sier. 

• Barn skal oppleve at deres mening og tanke har en betydning.

LIKESTILLING OG LIKEVERD

Likestilling handler om verdier og motiver for handling. Likeverd kan tenkes som en stor paraply 
som berører alle menneskers verdi uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og sosial tilhørighet. 
– Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen s. 15.

Å gi barna like muligheter i leken er viktig for å fremme likestilling i det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Da har vi fokus på lekeutstyret og hvordan vi introduserer leker og pedagogisk materiell 

for barna slik at de i større grad kan velge aktivitet og leker ut fra egen interesse uavhengig av kjønn.

Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle at begge kjønn er like godt kvalifisert for ulike 

oppgaver. Personalet skal ha et aktivt og bevisst forhold til å fremme likestilling mellom gutter 

og jenter. Gjennom emner og aktiviteter som velges, skal barnehagen være åpen for forskjeller i 

leke- og adferdsmønster som finnes mellom de to kjønn, og arbeide aktivt for at gutter og jenter 

får mer variert erfaringsbakgrunn via de tilgjengelige aktiviteter enn de tradisjonelt har hatt. Dette 

kan være med å fremme toleranse og likeverd mellom kjønnene. Likestilling handler ikke bare om 

kjønn, men også om kulturelle og religiøse forskjeller. 

Det må være et mål at jenter og gutter har fått en barndom der de har fått utviklet et stort 

mangfold av sine evner og anlegg – uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og sosial tilhørighet.

BARNS MEDVIRKNING, MEDBESTEMMELSE, MEDINNFLYTELSE OG DEMOKRATI
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SPRÅK

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barnets liv, og har stor betydning for den 

følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barnet inn i 

 fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Barnet skal lære å bruke 

språket for å uttrykke egne følelser og behov, og til å skape positive relasjoner i lek og samspill 

med andre. Det tar tid å lære språk, og det er ikke nok og bare høre det. Barnet må være aktiv 

deltaker i språklig samspill med andre barn og voksne for at dette skal skje.

Barn er nysgjerrige og vitebegjærlige av natur, og gjennom positiv respons, gode samtaler og 

spørsmål kan barnet og den voksne strekke tanken og skape kunnskap sammen. Det er derfor 

ikke de ferdige svarene barnet trenger, men de spennende spørsmålene. Barn har sin virkelighets-

oppfatning, og skal få mulighet til å fordype seg og undre seg. 

• Gjennom språk, opplevelser og erfaringer blir de utfordret på sine teorier og kan konstruere sin 

egen virkelighet. Gode opplevelser med voksne, og andre barn som tar imot, støtter og utfordrer 

barnets søken etter kunnskap og utforskning legger fundamentet for «livslang læring.» 

• Gjennom hverdagsspråket lærer barnet seg å bruke språket i ulike sosiale situasjoner,  

samtidig som det også danner grunnlag for egen identitet og kultur. 

• Gjennom å høre eventyr, fortellinger, sanger, dikt, rim og regler vil det legges et grunnlag for 

en god og variert språkutvikling, som også ivaretar barnets behov for lek og glede. 

• For barn som strever med sin språkutvikling har barnehagen ulikt materiell og kartleggings-

verktøy som kan være til hjelp og støtte når vi trenger det, blant annet TRAS og Askeladden. 

• I tillegg har vi har ulike språkverktøy, som for eksempel språkkofferter med konkreter, og 

Snakkepakken (www.snakkepakken.no), som vi kan bruke for å stimulere til barnets språk-

utvikling. 

TEGN TIL TALE

Tegn til tale er en metode som går ut på å bruke tegn med hendene sammen med tale som en 

støtte for barn med språkvansker, talevansker eller lærevansker. Dette er en forenklet tegnspråk-

kommunikasjon med bruk av ett til to tegn i hver setning. Denne metoden gjør at læringen skjer 

via flere sanser. Når talespråket er forsinket er det fint for barnet å ha mulighet til å kommunisere 

med andre. Til dette er Tegn-til-tale en god hjelp. 
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FAGOMRÅDER Hva Hvordan

KOMMUNIKASJON
SPRÅK 
TEKST

• Rim, regler og sang 
• Rollelek
• Kroppsspråk
• Bøker
• Bokstaver og symboler
• Språk
• Samtale/ konfliktløsing  
• Sosial kompetanse 
• IKT

• Leke med språket 
• Samtale, sette ord på ting
• Gi rom for rollelek med aktive og støttende 

voksne
• Kjennskap til bokstaver og tall.
• Arbeide med følelser og uttrykk 
• Høytlesing
• La bøker stå tilgjengelig
• Tegn til tale
• Spille spill

KROPP 
BEVEGELSE
HELSE

• Kropp/ kroppsbevissthet
• Fysisk aktivitet 
• Kosthold 
• Hygiene  
• Koordinering 

• Sansemotoriske opplegg
• Få kunnskap om kroppen. 
• Lek, tur og motorisk aktivitet
• Av- og påkledning  
• Renslighetstrening
• Måltider

ETIKK
RELIGION
FILOSOFI

• Lære om høytidene
• Etikk
• Sosial kompetanse
• Filosofi
• Kulturforskjeller
• Tradisjoner 

• Synliggjøre høytider, helligdager og nasjon-
aldager som er viktige i barnegruppa

• Samtaler med barna, refleksjoner
• Bruke bøker, fortellinger og rollespill
• Sang, musikk, forming

NATUR
MILJØ
TEKNIKK

• Miljøvern
• Dyr, planter
• Årstidene

• Miljøvern og miljøsortering
• Bli kjent med årstider, vær
• Lære om planter, dyr og insekter
• Friluftsliv og uteaktiviteter
• Utforske og eksperimentere

KUNST
KULTUR
KREATIVITET

• Dans
• Sang 
• Fantasi
• Musikk
• Drama
• Forming 

• Dans og sangleker
• Bruke forskjellige instrumenter
• Lytte til ulike typer musikk
• Teater og dramatisering
• Bli kjent med ulike tegne/ forming /male-

teknikker

NÆRMILJØ
SAMFUNN

• Bli kjent med byen/samfunnet
• Likestilling mellom gutter og jenter 
• Gi barna kjennskap til menneskerettighetene 

• Turer i nærmiljøet og byen
• Delta i fellesskapet i barnehagen / felles-

opplevelser
• Markere dager som er viktige
• Gi begge kjønn varierte utfordringer og like 

mye oppmerksomhet

ANTALL
FORM
ROM

• Tall og former
• Begreper
• Form og mønster
• Sortere og sammenligne

• Utforske, leke og erfare
• Legge til rette for et godt læringsmiljø 
• Puslespill/spill og klosser 
• Bruke naturlige læringssituasjoner 
• Prosjektarbeid
• Eventyr, rim og regler

FAGOMRÅDENE 

Rammeplan for barnehagen deler barnehagens innhold inn i 7 fagområder. Ved å gi barna gode 

opp levelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene vil barnehagen kunne bidra til å gi barn 

et positivt forhold til fagene.
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OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE

Longyearbyen lokalstyre har en plan for overgang barnehage-skole: «Plan for overgang fra barne-

hage til småskoletrinn på Longyearbyen skole – En smidig overgang.»

Isbjørngruppe er for de som går siste året i barnehagen, skolestarterne. De har et eget opp legg 

to-tre timer en dag i uka.  Om høsten foregår aktivitetene i egen barnehage, mens det etter jul 

starter et samarbeid med aktiviteter på tvers av barnehagene og 1.trinn på skolen. Isbjørngruppas 

aktiviteter og opplevelser blir dokumentert i en egen bok, som alle får med seg når de slutter i 

barnehagen.

Å jobbe med overgang barnehage-skole i Kullungen betyr:
• Ha det artig og få gode opplevelser sammen.

• Sosiale ferdigheter: være ok mot hverandre, godta ulikheter, vente på tur.

• Selvstendighet: holde orden på sitt eget utstyr, av- og påkledning.

• Skrive navnet sitt, bokstaver, tall, former og begreper.

• Bli kjent med skolen, dens utforming og rutiner.

• Bli kjent med dem man skal begynne på skolen sammen med.

• Lokal historie rundt kulldrift.

• Bli kjent med nærmiljøet og bedrifter i byen.
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SAMARBEID MED BARNAS HJEM

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige 
samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 
– Rammeplan for barnehager s.15.

Foreldresamarbeid
Personalet skal jobbe for å skape gode relasjoner mellom barnehage og hjem. Dette skaper et 

godt grunnlag for barnets trivsel og utvikling. Gjennom den daglige kontakten med foreldrene får vi 

utvekslet viktig og nødvendig informasjon. Gjennom informasjon og planer får foresatte vite om det 

som skjer i barnehagen. Denne informasjonen vil bli sendt ut på mail. 

Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler i året. Samtalene dreier seg om barnets utvikling, læring, 

trivsel og behov. Det vil også være 1 – 2 foreldremøter. Tema for møtene er informasjon om barne-

hagens arbeid, valg av representanter til Samarbeidsutvalget eller eventuelle tema valgt i sam-

arbeid med Samarbeidsutvalget. Nye foreldre får tilbud om oppstartsamtaler.

Mål for foreldresamarbeid
• Å skape et positivt samarbeidsforhold mellom personalet og foreldre med den hensikt å gi 

barna et helhetlig og godt tilbud i barnehagen.

• Vi vil finne gode arenaer for medvirkning mellom barnehagen og foreldrene.

• Vi vil fortsette å jobbe for jevn og god informasjonsflyt mellom barnehagen og hjemmene.

Våre tiltak for å oppnå dette:
• God kommunikasjon er en forutsetning for barnets trivsel og utvikling

• Personalet skal jobbe for å skape gode relasjoner mellom barnehage og hjem.

• 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.

• Barnehagens viktigste samarbeidspartner er barnets hjem. Det er viktig at barnet har opp-

levelsen av at foreldrene og de voksne i barnehagen skaper en god og trygg atmosfære rundt 

barnet.

• For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et sam-

arbeidsutvalg.

• Uformelle møter er daglig kontakt, informasjonsbrev/ beskjeder, foreldrekaffe og andre 

 sosiale arrangementer.

• Foreldresamarbeidet skjer både i formelle og uformelle situasjoner. De formelle 

situasjonene er foreldremøter, foreldresamtaler og møter i samarbeidsutvalget. 

• Vi tilbyr oppstartsamtale for alle nye barn for å gi barnet en trygg og god start på barnehagelivet.

• Vi tilbyr foreldresamtale en gang i halvåret og etter behov/ønsker.

• Foreldrene er sikret medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg. Valg av foreldrerepresentanter skjer for et år av gangen på 

det første foreldremøtet på høsten.
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• Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentanter, styrer og personalet.  Utvalget er et 

bindeledd mellom foreldre, barnehagen og Longyearbyen Lokalstyre. Utvalget skal sammen 

sette i gang tiltak som kan bidra til å skape kontakt mellom de som er knyttet til barne-

hagen. Dugnader, temakvelder og ulike markeringer sammen med barna er eksempler på 

slike  tiltak. Samarbeidsutvalget har diskusjoner om barnehagens innhold og skal godkjenne 

 årsplanen. Der blir avholdt ca. to møter pr. halvår.

PERSONALUTVIKLING

Barnehagen har økende krav stilt til seg, både fra kommunen og andre. For å sikre at vi kan 

møte kravene, trenger barnehagens personale å være i kontinuerlig utvikling. Virksomheten 

vi driver skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Praksisen vår skal preges av 

menneskesynet vårt, Longyearbyen Lokalstyre s plan for Oppvekst og undervisning og Rammeplan 

for barnehager. Vi må hele tiden reflektere over egne holdninger og handlinger.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og
utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets
kompetanse. –Rammeplan for barnehage s.22
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PLANLEGGING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Gjennom systematisk dokumentasjon i barnehagen bygger man opp kunnskap som er med på å 

utvikle virksomheten. Dokumentasjon er ikke bare for å bevare og konservere, men aktiv bruk av 

dokumentasjon kan være veien å gå for å utvikle nye og bedre arbeidsmetoder. Barnehagen har et 

samfunnsansvar og et mandat som må fylles, og da er dokumentasjon en formidlingsform som gir 

samfunnet innsikt i virksomheten. 

For personalet vil dokumentasjon skape muligheter for refleksjoner og evaluering av barne-

hagens planer og mål. Gjennom gode dokumentasjonsformer og rutiner samler man reflek-

sjoner og erfaringer som eller vil gå tapt. Dokumentasjon er også et viktig redskap for å styrke 

sin yrkesutøvelse. God dokumentasjon gir grunnlag for erfaringsdeling mellom kollegaer. Når 

dokumentasjonen løftes fram, blir den gjort til gjenstand for dialog og refleksjon omkring barns 

lærings prosesser og vil være med på å videreutvikle den pedagogiske prosessen.

For barna er det viktig at både hverdagen og ulike turer, tema eller prosjekter blir dokumentert 

gjennom tekst, bilder, video og ulike estetiske uttrykk. Dette kan danne utgangspunkt for samtaler 

og samhandling omkring erfaringer barna har gjort underveis og i etterkant. Dokumentasjon kan 

også være et godt utgangspunkt for samtaler med foreldre.

For å vurdere og dokumentere vårt arbeid må personalet:
• Ha jevnlige refleksjoner på avdelingsmøtene i forhold til praksisfortellinger fra egen hverdag.

• Velge egnet sted for dokumentasjon i forhold til barn, kollegaer og foreldre

• Skrive referater fra møter/refleksjonstid.

• Ha en bok tilgjengelig hvor vi kan skrive ulike sitater/hendelser i hverdagen.

• Skriftliggjøre samtaler med barn

• Ha ett godt foreldresamarbeid, med foreldresamtaler.

• Ha utviklingssamtaler for egen utvikling.

• Ha samtaler i bringe/hente situasjonen og andre arrangementer.

• Gjennomføre og evaluere brukerundersøkelse.

• Synliggjøre innhold og læring i hverdagsaktivitetene og undringen sammen med barna.

• Bruke pedagogisk dokumentasjon som ett verktøy for utvikling.

• Ta med barna på refleksjon i etterkant av opplevelser gjennom samtale, spørsmål og la barna 

få komme med sine reaksjoner på dokumentasjonen

• Synliggjøre vårt arbeid sammen med barna.
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PLAN FOR VURDERING

Kvaliteten i det daglige samspillet er viktig. Det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor 

vurderes fortløpende. I tillegg skal barnehagens arbeid vurderes i forhold til kriterier i barnehage-

loven, rammeplan for barnehager og lokale planer. Vurdering er viktig for å fornye barnehagen som 

organisasjon.

Hva skal vurderes? Hva er hensikten? Hvem skal vurdere? Hvordan? Når?

BARNS MEDVIRKNING 
OG UTVIKLING

• For å sikre barns  
medvirkning. 

• For å ivareta at alle  
barn trives og har en 
god utvikling

• Barn
• Personalet
• Foresatte

• Observasjon
• Pedagogisk  

dokumentasjon
• Refleksjon
• Samtaler med barna
• Foreldresamtaler

• Kontinuerligw

LANGTIDSPLAN
• Sikre kvalitet og  

utvikling
• Personalet
• SU

• Evaluere • Hvert 3. år

ÅRSPLAN
• Sikre kvalitet og  

utvikling
• Personalet
• SU

• Evaluere • Våren

BRUKERMEDVIRKNING
• Sikre kvalitet og  

utvikling
• Foresatte • Brukerundersøkelsen • Våren

ANSATTES TRIVSEL 
OG KOMPETANSE-
UTVIKLING

• Bidra til å skape et  
godt arbeidsmiljø. 

• Ivareta at alle ansatte 
blir hørt

• Personalet • Medarbeidersamtaler
• Utviklingssamtaler
• Veiledning over egen 

kunnskap og praksis

• Høsten/Våren

MÅNEDSPLANER/ 
UKEPLANER

• Sikre progresjon i 
arbeidet og at målene 
blir nådd

• Avdelingen • Refleksjon på  
avdelingsmøter

• Månedlig/ 
ukentlig

FYSISKE MILJØ
• For å møte barne- 

gruppens interesser  
og behov

• Barn og voksne • Observasjon,  
kartlegging av lek

• Kontinuerlig

VOKSENROLLEN

• For å sikre at alle  
barn får best mulig 
oppfølging

• Personalet • Refleksjon rundt  
ulik dokumentasjon

• Kontinuerlig

MEDARBEIDER 
MEDVIRKNING

• For at arbeidsmiljøet 
skal bli bedre

• Personalet • Medarbeider- 
undersøkelser

• Hvert tredje år

AKTIVITETSPLANEN
• Sikre kvalitet og 

utvikling.
• Personalet/barna • Evaluere • Etter endt 

aktivitet

• Ta med barna på refleksjon i etterkant av opplevelser gjennom samtale, 

spørsmål og la barna få komme med sine reaksjoner på dokumentasjonen.

• Synliggjøre voksenrollen

• Bruke bilder/tekst på hvor ting skal være.
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ULIKE SAMARBEIDSPARTNERE

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
Denne tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. Dersom barneha-

gen ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn i barnehagen, må foreldrene ha gitt sitt samtykke.

Tverrfaglig team
Alle barnehagene og skolen i Longyearbyen deltar i det tverrfaglige samarbeidet «Tverrfaglig 

team». Dette er et team bestående av representant fra den enkelte barnehage eller skolen, samt 

helsesøster, PP- rådgiver og konsulent i barne- og familietjenesten, som deltar fast. Formålet med 

å ha et slikt team er at en kan få innspill, finne løsninger og iverksette tiltak tidlig, dersom det er 

spesielle utfordringer eller bekymringer knyttet til et barn. Foresatte er alltid informert om og 

invitert til å delta i dette arbeidet. «Tverrfaglig team» må alltid ha foresattes samtykke til å drøfte 

situasjonen rundt et enkelt barn. Dersom en ønsker bistand fra «tverrfaglig team», tas dette opp 

med den barnehagen eller skolen som barnet er knyttet til.

Barne og familietjenesten
Barnevernets oppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnehage og barnevern samarbeider der det 

er nødvendig.  

Statped Nord
Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkes-

kommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte 

 opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.  

De skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte 

opplæringsbehov. Statped har spisskompetanse innen seks definerte fagområder, og jobber fler-

faglig ut mot den enkelte bruker og samarbeidspartner.

Skole
Ved overgangen barnehage skole har vi etter jul et samarbeid med 1.trinn på skolen. Se side 13. I 

samarbeid med skolen får barn med spesielle behov individuell tilrettelegging ved skolestart. Vi får 

tilbud om skoleforestillinger med jevne mellomrom. Kulturskolen kommer og har forstillinger for 

oss. En dag i uka får vi bruke «Hallen» på i et gitt tidsrom, der vi kan ha ulike aktiviteter.

Helsestasjon
Helsesøster deltar på møter i barnehagen og koordinerer samarbeid mellom foreldre og barne-

hagen. Helsestasjonen kan bidra med råd og veiledning til barnehagen knyttet til legemiddel-

håndtering og smittevern.
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Fysioterapeut
Kommer en gang i måneden og kan veilede personalet, observere barnegruppa eller enkeltbarn 

(med samtykke fra foreldrene)

Læreplasser
• Ulike høgskoler

• Læreplass for barne- og ungdomsarbeidere

• Lokale bedrifter i byen

• Praksisplass

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Beredskapsplaner:
Barnehagen har egne beredskapsplaner. Ved henvendelse til styrer kan disse frembringes.

Ferie:
Barn i barnehage må ta fire ukers ferie i løpet av året. Minst tre av ukene skal avvikles i skolens 

sommerferie. Barn som skal begynne på skolen må avvikle ferien sin før nytt barnehageår. 

Planleggingsdager:
Vi har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen har stengt. Planleggingsdagene brukes til 

å forberede og planlegge pedagogisk arbeid i barnehagen i tillegg til kurs og opplæring. Dato for 

disse planleggingsdagene finner dere i den ettårige årsplanen. I tillegg blir det i god tid sendt ut 

informasjon på mail og hengt opp oppslag i garderoben.

Åpningstider:
Barnehagens åpningstid er fra 07.30 – 16.30.

Åpningstider i romjula 09.45 – 14.15

Julaften og Nyttårsaften er barnehagen stengt. 

Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.15. 

Taushetsplikt:
Personalet i barnehagene har taushetsplikt i samsvar med § 20 i Lov om barnehager

Opplysningsplikt:
Alle som arbeider i barnehagene skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 

barnevernstjenesten. De ansatte har plikt til av eget tiltak å melde fra om slike saker jmf. Lov om 

barnehager § 21 og 22.
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August

• Oppstart nytt barnehageår

• Bli kjent med nye barn og voksne

September

• Temaarbeid starter

Oktober

• TV-aksjonsmiddag

• Blueskonsert

MÅNED                                                             AKTIVITET

AKTIVITETSPLAN
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November

• Mørketidsfest

• Advent og jul

Desember

Januar
• Nytt år

• Bli kjent med nye barn og voksne

• Nytt temaarbeid starter

MÅNED                                                             AKTIVITET
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Februar
• Samefolkets dag

• Karneval 

• Jazzkonsert

Mars
• Sola kommer tilbake

April
• Påske

• Aktivitetsdag

MÅNED                                                             AKTIVITET
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Mai
• Maifest

• Rusken aksjon

• Sommerfest

Juni

Juli
• Sommerbarnehage

MÅNED                                                             AKTIVITET
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