
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Grønnlia barnehage AS     

Buveien 61 

8520 Ankenes 

www.gronnlia.barnehage.no 

post@gronnlia.no 

 

Grønnlia 

barnehage 

ÅRSPLAN 

Progresjonsplan 

og kalender 

2020-21 

http://www.gronnlia.barnehage.no/


2  

Innhold 

INNLEDNING ..................................................................................................................................................... 3 

OM BARNEHAGEN ........................................................................................................................................... 3 

AVDELINGENE.................................................................................................................................................. 4 

KOMMUNENS SATSNING FOR BARNEHAGENE I NARVIK ..................................................................... 5 

MÅL FOR LP ARBEIDET .................................................................................................................................. 6 

KORONAVIRUS OG SMITTEVERN DETTE BARNEHAGEÅRET .............................................................. 7 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER ......................................................................................................... 8 

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN .............................................................................. 9 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING .................................................................................... 9 

BARNS MEDVIRKNING ................................................................................................................................. 10 

SAMARBEID MED BARNAS HJEM .............................................................................................................. 10 

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING ................................................................... 11 

INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN .............................................. 12 

SOSIAL KOMPETANSE .................................................................................................................................. 13 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE ................................................ 13 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING ........................................................................... 14 

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE ................................................................................................................... 15 

HELSEFREMMENDE BARNEHAGE ............................................................................................................. 16 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE .............................................................................. 13 
KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST ......................................................................................................... 13 

KROPP BEVEGELSE HELSE ...................................................................................................................... 13 

KUNST KULTUR KREATIVITET .............................................................................................................. 14 

NATUR MILJØ TEKNIKK ........................................................................................................................... 15 

ETIKK RELIGION FILOSOFI ...................................................................................................................... 15 

NÆRMILJØ SAMFUNN............................................................................................................................... 16 

ANTALL FORM ROM.................................................................................................................................. 16 

KALENDER ...................................................................................................................................................... 17 

OM ÅRSPLANEN ............................................................................................................................................. 19 
 

 

https://gronnlia-my.sharepoint.com/personal/grete_gronnlia_no/Documents/Delt%20med%20alle/Årsplaner/Felles/2020-2021/Årsplan%20Grønnlia%202020-2021.docx#_Toc52440953
https://gronnlia-my.sharepoint.com/personal/grete_gronnlia_no/Documents/Delt%20med%20alle/Årsplaner/Felles/2020-2021/Årsplan%20Grønnlia%202020-2021.docx#_Toc52440954
https://gronnlia-my.sharepoint.com/personal/grete_gronnlia_no/Documents/Delt%20med%20alle/Årsplaner/Felles/2020-2021/Årsplan%20Grønnlia%202020-2021.docx#_Toc52440970


3  

INNLEDNING 

 

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter jmf. § 1 og 2. Årsplanen med 

progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens 

tiltak for å nå disse. 

 

Ny rammeplan tredde i kraft 1.august 2017. Den er et tydeligere styringsdokument som blant 

annet fremhever styrking av mangfolds perspektivet, helsearbeid, språkarbeid og overganger 

innad og til skole.  

 

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 

tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 

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. 

Barnehagens daglige leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med 

progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. 

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

OM BARNEHAGEN 

Grønnlia barnehage er en 5 avdelings privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i 

bygda Håkvik. Barnehagen ble etablert den 9. Desember 2007, i midlertidige lokaler ved 

gården til eier Frode Sjølander. Det var da en 1 avdelings barnehage med 18 plasser fordelt 

på 9 barn. Siden da har barnehagen gradvis utvidet kapasiteten til 3 avdelinger i 2010, og 4 

avdelinger i 2013. Høsten 2015 overtok vi Maurtua barnehage, som var vår nærmeste nabo. 

Vi ble da en 5- avdelings barnehage som kunne tilby 90 plasser. Sommeren 2016 ble et nytt 

tilbygg ferdigstilt slik at alle avdelingene i dag er under samme tak. 

Barnehagen var frem til sommeren 2016 en Gårdsbarnehage der ulike dyr, stell og mating av 

disse inngikk i det pedagogiske innholdet i barnehagen. Da eier av barnehagen avviklet 

dyreholdet, endret vi profil til å ha et sterkere fokus på natur og friluftsliv, idrett og fysisk 

aktivitet i tillegg til «Jord til bord». Vi har et unikt område rundt barnehagen som innbyr til 

allsidig bevegelse og opplevelser. Med både skog, elv, fjell og fjære rett utenfor vinduet, er det 

bare fantasien som stopper oss. Bak barnehagen har vi etablert en stor naturlekeplass med en 

flott grillhytte og bålplass. Terrenget her innbyr til rollelek, bevegelse og fysiske utfordringer. 

Her finnes det utfordringer i fleng for barna med et ulendt terreng med skråninger, steiner, 

mose, lyng og trær. Vi har også fått et område på baksiden av barnehagen der vi har egen ball 

binge/isbane. Potetåker ble opparbeidet våren 2017, og våren 2019 fikk vi på plass vekstkasser 

der vi har grønnsaker. 

Hos oss skal alle barn føle at de er en viktig del av fellesskapet. Personalet har i felleskap 

utarbeidet en pedagogisk plattform av holdninger og verdier for hvordan vi ønsker å skape 

en trygg og god barnehage. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og 

læring, bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket 

selvtilliten. Vi ønsker ikke å legge ordene i munnen på barna, men heller pirre deres 

nysgjerrighet. Barna sitter inne med masse kunnskap, tanker og ideer og vi som jobber i 

barnehagen må få frem nettopp dette i enkeltbarnet. Vi ser på barnet som en blomst som 

trenger næring for å kunne vokse. Vi skal møte barna med anerkjennelse og respekt, lytte til 

det de har å si og la barna lære av egenerfarte opplevelser. Barna skal få oppleve 

meningsfylte dager, der kvalitet i stedet for kvantitet står i fokus. Vi skal være gode 

rollemodeller, aktivt tilstede og fleksible. Vi ønsker å ha klare grenser for hva som er 

aksepterte/ikke aksepterte handlinger. Vi retter fokuset vårt mot barnas sterke sider, der vår 

oppgave er å rose, hjelpe støtte og oppmuntre barna på deres vei mot læring. 
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AVDELINGENE  

 

Høne pøne 

Barnegruppa  9 barn i alder 1-2 år 

Pedagogisk leder Bjørnhild Voie 

Assistent Therese Fjelldal 

Barne- og 

ungdomsarbeider 

Marthine Liljebakk 

E-post Hone.pone@gronnlia.no 

 

Hane pane 

Barnegruppa  9 barn i alder 1-2 år 

Pedagogisk leder Grethe Fikseth 

Barne -og 

ungdomsarbeider 

Silje-Mari Thoresen 

Assistent Tormod Svorkmo 

E-post Hane.pane@gronnlia.no 

  

Gasse vasse 

Barnegruppa  17 barn i alder 2-5 år 

Pedagogisk leder Caroline Enevoldsen 

Barne- og 

ungdomsarbeider 

Mariel Ingebrigtsen 

Assistent Sissel Magnussen 

E-post Gasse.vasse@gronnlia.no 

 

Ande vande 

Barnegruppa  18 barn i alder 3-5 år 

Pedagogisk leder Fredrik Amander Munkli 

Barne –og 

ungdomsarbeider 

Hege Fikseth 

Asssistent Jana Krisakova 

Ekstraressurs Vera Langhard 

E-post Ande.vande@gronnlia.no 

 

Gåse våse 

Barnegruppa  15 barn i alder 2-5 år 

Pedagogisk leder Ingrid Oliva Kjerstad 

Barnehagelærer Matias Danielsen 

Assistent Michael Molvik 

Ekstraressurs 

(barne-og 

ungdomsarbeider 

Ingvild Mårtensson 

E-post Gase.vase@gronnlia.no 

 

Daglig leder  : Grete Ryan 

E-post  : grete@gronnlia.no 

 

I permisjon: Thomas Knutsen og Silje Mari Maude 

mailto:grete@gronnlia.no
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KOMMUNENS SATSNING FOR BARNEHAGENE I NARVIK 

Narvikbarnehagene skal ha fokus på læring, trivsel, folkehelse og lek gitt under trygge rammer. Alle barn 

skal gis muligheter til å delta i aktiviteter i barnehagen. Narvikbarnehagene skal gi muligheter for alle barn 

til å utfolde seg og utvikle gode ferdigheter og grunnleggende kunnskaper. (Kommunedelplan for 

oppvekst 2012-2025)  

Narvik kommune har satt i gang en kollektiv kompetanseheving av barnehager i kommunen. LP –

Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Dette er et prosjekt over 3 år. (2017-2020) Målene er å forbedre 

læringsmiljø i barnehagene, og utjevne kvalitets forskjeller mellom barnehager. 

 

 
Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Ha innhold og kvalitet i barnehagen som er i tråd med både rammeplan og 

kommunedelplan. Vi vil bidra til å gi barna en barndom preget av varierte 

opplevelser og utfordringer. 

 

• God kompetanse i personalgruppa der vi gjennom kompetanseheving, erfaringsutveksling 

og en dele kultur bidrar til videreutvikle barnehagenes faglige innhold. Vi skal ha et 

dyktig, humørfylt, engasjert personal, og være en unik og spennende barnehage som er 

attraktiv å jobbe i. 

 

• Vi har deltatt i Narvik kommunes kollektive kompetanseutviklings prosjektet LP. Vi vil 

videreføre arbeidsmetodikken vi har tilegnet oss gjennom prosjektet. Pedagogisk analyse 

er et verktøy som hjelper oss i å legge til rette for et systematisk og planmessig arbeid for 

å styrke barnas læringsmiljø 

 

• Satsningsområder vil være: natur og friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet og «fra jord til 

bord» og språk.  

 

• Barnehagen skal legge til rette for et godt samarbeid med foresatte og nærmiljø om å skape 

gode arenaer for danning, opplevelser, lek og læring. 
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MÅL FOR LP ARBEIDET 

• Utvikle et godt læringsmiljø for alle barn i barnehagen 

• Systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehagen 

• Kollektiv kompetanseheving av hele personalgruppa 

Våre tiltak for å oppnå dette i år 

 

Godt læringsmiljø: 

• Med utgangspunkt i spørreundersøkelsen som var i 2017, jobbet vi systematisk med tiltak for 

å forbedre læringsmiljøet i barnehagen. Spørreundersøkelsen høsten 2019 viste at vi forbedret 

læringsmiljøet i barnehagen når det gjaldt begrepsforståelse, språk og matematikk.  Vi hadde 

bedre skår på trivsel, vennskap, relasjoner og samarbeid med foreldrene. Dette er noe vi 

jobber kontinuerlig med og vil fortsette å jobbe videre med etter prosjektperioden 

• Tiltak som vi har jobbet oss frem til i LP perioden videreføres. 

       Faste samlingsstunder med tema gjennom året  

       Fokus på god organisering av barnegruppene både ute og inne. Jobbe i mindre grupper 

       Ulike pedagogiske opplegg innen matematikk, språk og sosiale ferdigheter 

       Trivselslek, der barn sikres medvirkning  

       Fast dagsrytme og fokus på gode rutinesituasjoner i barnehagen.  

       Fokus på gode relasjoner barn-barn, voksen-barn og voksen-voksen 

 

Systematisk forbedringsarbeid gjennom LP 

• LP modellen er et verktøy vi vil bruke der ulike problemstilling kan løftes frem til diskusjon. 

Det settes opp konkrete mål, analyse, tiltak, tiltaksplan og evaluering av problemstillingen. 

Det iverksettes tiltak som skal forbedre praksis i barnehagen. Bruk av LP modellen bidrar til 

at det reflekteres og at vi kan dokumentere forbedringsarbeid.  Dette skal forankres i 

forskning og kunnskap om barn og barns utvikling. 

• Alt arbeid dokumenteres skriftlig i egen nettportal 

 

Kollektiv kompetanseheving  

• Prosjektperioden har blitt påvirket av situasjon rundt covid19. Tidligere har vi jobbet i 

grupper på tvers av avdelingene. Nå kommer vi til å bruke metoden internt på avdelingene 

• Personalet skal dele på kunnskap og lære av hverandre.  

• Personalet skal holde seg faglig ajour og lese seg opp på faglitteratur. «Dette vet vi om» er en 

serie bøker som omhandler forskning omkring barn og barnehage som vi benytter i LP 

arbeidet. 
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KORONAVIRUS OG SMITTEVERN DETTE BARNEHAGEÅRET 

 

Barnehagehverdagen er påvirket av pandemi dette barneåret. Målet er å ha et så godt og fullverdig 

barnehagetilbud i barnehageåret 2020/2021 som vi kan under utbrudd av smitte covid19. Vi må sikre en 

forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og internkontrollrutiner i henhold til gjeldende forskrift. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

Gode planer 

• Sikre at vi har gode planer å jobbe etter både ute og inne i forhold til de smittenivåene vi 

befinner oss i. 

• Beredskapsplan og Kontinuitetsplan som viser hvordan vi skal opprettholde drift dersom vi får 

sykdomsutbrudd 

• Ha plan for bruk av uteområdene som sikrer at vi fordeler oss i utetiden. 

 

Aktiviteter utenfor barnehagen 

• Er vi på grønt nivå når det gjelder smitte vil vi gjennomføre turer som vi tradisjonelt har hatt i 

barnehagen. Eksempler; bibliotek, museum, vinterfestuke, nordlandsklinikken, polarpark, ol  

• Dersom vi er på gult og rødt nivå vil vi begrense aktiviteter utenfor barnehagen som medfører 

bruk av kollektivtransport og større folkemengder. 

 

Arrangementer i barnehagen 

• Er vi på grønt nivå i barnehagen vil vi gjennomføre arrangementer som vi tradisjonelt har hatt 

tidligere. Eks: høsttakkefest, grillfest, besteforeldrekaffe, Lucia, felles foreldremøter 

• Dersom vi er på gult og rødt nivå vil vi begrense disse aktivitetene 

 

Samarbeid på tvers av avdelinger 

• Ved grønt nivå kan vi ha felles uteareal og legge til rette for at barna leker på tvers av 

avdelinger 

• Ved gult og rødt nivå kan ikke avdelingene samarbeide. Vi må holde oss avdelingsvis i hver sin 

kohort både ute og inne 
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER 

• Idrett og fysisk aktivitet 

• Fra jord til bord 

• Språk 

• Natur og friluftsliv 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

Idrett og fysisk aktivitet.  

• Det er utarbeidet et års hjul for idrettslige aktiviteter gjennom året. Barna skal få styrket 

motorikk og oppnå helsemessig gevinst ved å delta på allsidige aktiviteter gjennom året. Vinter 

skal de få erfaringer med blant annet aktiviteter som: ski, skøyter, snø aktiviteter, bevegelse i 

gymsalen på UNN.mm.  Sommeren skal vi ha aktiviteter som orientering, naturstier, toppturer, 

sykling og fotballsparking. Vi bidrar på denne måten til økt fokus på folkehelse. Dette vil bli 

konkretisert nærmere på ukeplaner, og er beskrevet i aktivitetsplanene til avdelingene. 

 

Språk 

• Personalet har fått kursing i Tegn til tale, og skal bruke dette som støtte til verbalt språk 

• Voksne som bruker språket aktivt, leser bøker, synger sanger og bruker rim og regler. Dette for 

å legge til rette for at barna skal utvikle evne til å være oppmerksomme på språklige strukturer. 

Dette skal også bidra til å utvide språket, både forståelse og uttrykk, nonverbalt og verbalt. 

• Vi skaper vennskap ved å ha felles lekegrupper, språksprell grupper og førskoletrening.  

 

Natur og Friluftsliv 

• Personal og barn benytter hele barnehagens nærmiljø og uteområde til undring, lek og motorisk 

utfoldelse. Barn får forske på egen mestringsevne ute. Dette ivaretas blant annet gjennom å ha 

faste turdager, og i tillegg ha spontane turer i nærmiljøet. 

• Vi skal ta utgangspunkt i barn nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere de til å 

undre seg over alle fenomener i naturen. Dette konkretiseres i aktivitetsplanene avdelingsvis. 

• Turer til fjæra, skogen der vi lager mat ute. Undring over innsekter, smådyr og liv ute i naturen. 

Forske på dette med lupe og innsekts samlere.  

• Naturlekeplass som er opparbeidet utenfor gjerdet. 

• Fra jord til bord ( påvirkes av covid19 ) 

• Barna skal få økte kunnskaper om prosessen fra vi sår et frø, luker, vanner, ser planter vokse 

frem helt til de på høsten kan høste resultatet av jobben de har gjort. Dette gjør vi ved å ha egen 

åker og egen grønnsakhage som barna aktivt bidrar med å holde vedlike. 

 

 

 

Våre mål og satsninger skal evalueres i henhold til pkt: Planlegging dokumentasjon og vurdering.  
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MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 
 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

• Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

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

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

forankret i menneskerettighetene. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Vi ønsker å legge til rette for den frie leken, og bidra til at barna utvikler positive ferdigheter 

tidlig i livet. Ved å ha stort fokus på utvikling av gode sosiale ferdigheter bidrar vi til 

forebygging av mobbing, sosial isolasjon og tilbaketrekking senere i livet. I pkt Sosial 

kompetanse konkretiseres dette nærmere. 

 

• Vi jobber aktivt for at barn skal utvikle samarbeid og vennskap. På alle avdelinger har dette 

stort fokus i både hverdagssituasjoner og i samlingsstunder. Vi observerer kontinuerlig og 

evaluerer dette på møter og i samtaler, slik at utfordringer rundt dette fanges opp og tas tak i. 

 

• Vi vil være fleksible og ikke fastlåste i våre planer. Dersom vi finner en død mus på vår vei, 

endrer vi planene våre. 

 

• Vi jobber aktivt for at barn skal respektere hverandres grenser og klare å håndtere konflikter. 

Dette gjør vi ved å ha et tydelig fokus på voksenrollen i barnehagen.  Den voksne er både 

veileder, deltaker, lytter og observatør i daglige situasjoner i barnehagen. På personalmøter 

jobbes det med caser i grupper. Der har vi erfaringsutveksling og forslag til ulike måter å 

håndtere situasjoner som oppstår i en barnehagehverdag. 

 

• Vi vil legge til rette for gode danningsprosesser der barna reflekterer over egne handlinger og 

væremåter. Dette gjør vi gjennom både formelle og uformelle læringssituasjoner. Gjennom 

samtale med barna legger vi til rette for refleksjon. 

 

• Vi jobber kontinuerlig med temaene følelser og vennskap. Dette gjør vi ved å bevisstgjøre 

barna de ulike følelsene de opplever; sinne, glede, tristhet, usikkerhet osv. Vi ser det som 

viktig å anerkjenne og bidra til å sette ord på hva de opplever. Dette bidrar til å gi de en 

forståelse av hvordan andre har det i ulike situasjoner. 

 

• Personalet legger til rette for utvikling og læring gjennom lek. Dette ved å delta aktivt i lek, 

være igangsetter eller verne om den fine leken barna har. 
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BARNS MEDVIRKNING 

• Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. 

• Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Personalet har fokus på barns opplevelse i hverdagen, og møter barnet med 

anerkjennelse 

• Personalet lytter og er bevist barnas verbale og non verbale språk. 

• At barn får delta i planlegging og at deres interesser og behov blir vektlagt og ivaretatt. 

• At barn får mulighet til å bearbeide opplevelser og erfaringer med ulike materialer, og de 

voksne undrer seg sammen med barna 

• Barnesamtaler gjennomføres og er beskrevet under pkt: planlegging, dokumentasjon og 

vurdering. 

• Det gjennomføres daglige samlingsstunder på alle avdelingene som ivaretar medvirkning. 

 
 

SAMARBEID MED BARNAS 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. 

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

samarbeidsutvalg. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Kid plan er en app som gir foreldrene innblikk i det som skjer i barnehagen. 

Ukeplaner og bilder ligger blant annet der. Vi kan også sende beskjeder til 

hverandre 

• Vi har foreldremøte på høsten og våren. I år tar vi hensyn til smittevernsituasjon 

og utvider foreldresamtalene for de som ønsker det. Foreldremøte vil bli 

gjennomført dersom vi befinner oss på grønt nivå  

• Vi har minimum ett foreldrerådsmøte pr. år. I mars 2020 ble det valgt nye 

representanter til samarbeidsutvalget (SU). (Foreldrerådet består av alle 

foreldrene i barnehagen). 

• Det gjennomføres 2 SU møter i året. Et på høsten og et på våren. Dette er for å sikre 

medvirkning og samarbeid omkring barnehagens innhold. 

• Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, eventuelt flere ved behov Vi tar oss tid til å snakke med 

foreldrene om hvordan barnehagedagen har vært, hver dag ved levering og henting 

• Vi har felles sosiale arrangementer hvor barn og foreldre er med. Høsttakkefesten, grillfesten 

og lucia-feiring er faste innslag i løpet av året. 

• Vi tilrettelegger for veiledning fra eksterne instanser ved behov. 
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FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING 

• Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Barnehagen skaper rom som gir mulighet for allsidig lek; ute og inne. Vi skal bidra til forbedret 

folkehelse. Dette er nærmere beskrevet i aktivitetsplanene til hver avdeling. Det konkretiseres 

også nærmere på ukeplanene. 

• Vi ser utemiljø som en arena for variert lek og aktiv bruk av kroppen. 

• Alle avdelinger setter av tid til aktiviteter som fremmer ro i kropp og sjel. Dette gjøres gjennom 

hvilestund /sovetider og rolige aktiviteter som f.eks. lesestund. Dette tilpasses aldersgruppen på 

avdelingen. Hver avdeling har også utarbeidet en oversikt over dagsrytmen på avdelingen, så 

dette vil fremkomme der. 

• Barnehagen drar på turer som gir gode opplevelser, som inspirerer til lek, læring og gode 

samtaler. Vi bruker nærområdet aktivt da det gir allsidig mulighet for bevegelse, 

utvikling av motorikk. Nærområdet er svært variert, og inneholder både skog, fjell, fjære, 

fotballbaner og skiløyper som bidrar til å gi ulike utfordringer til ulike alderstrinn. 

• Vi fremmer alle barns muligheter til aktiv deltakelse i lek og andre aktiviteter. Viser her til 

progresjonsplanen der dette vil fremkomme. 
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INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN 

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

• Vi skal forebygge krenkelser og fremme et godt og trygt barnehagemiljø 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Vi snakker med barn om det de gjør og benevner handlinger og følelser. 

 

• Avdelingen sikrer at alle har noen å leke med og jobber aktivt med å motvirke mobbing. 

 

• Vi gir barna kjennskap til de ulike språk og kulturer som er representert på avdelingen. 

 

• Vi planlegger og tilpasser arbeidet ut i fra hvert enkelt barn og fellesskapets beste. 

 

• Vi skaper felles opplevelser gjennom gruppeaktiviteter og turer.  

 

• Vi har felles arrangementer for hele barnehagen. 

 

• Vi markerer FN dagen og bevisstgjør barna ulikheter i verden med hensyn til kultur og 

oppvekstmiljø 

 

• Vi er beviste på kommunikasjonen mellom barn-voksen og barn-barn for å hindre krenkelser 

og utestenging 
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SOSIAL KOMPETANSE 

• Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for fellesskap og vennskap. 

• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Vi er tilgjengelig for barna i leken, og deltar der det er naturlig. 

 

• Vi har fokus på positiv adferd hos barn gjennom engasjement og tilstedeværelse hos 

personalet. 

 

• Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i leken. 

 

• Vi har kunnskap om lek som får barn til å samarbeide og inkludere hverandre. 

 

• Vi skal være anerkjennende ovenfor barnets følelser, uavhengig av vår egen oppfatning av 

situasjonen. 

 

• Vi støtter / veileder barna med å bearbeide erfaringer og opplevelser for å utvikle empati. 

 
 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

• Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 

skole. 

• Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Vi har egen plan for førskolegruppa med skoleforberedende aktiviteter. Det er her fokus på 

trafikkopplæring, matematikkferdigheter, ikt, selvstendighet og språk. På våren inngår 

skolebesøk som en del av forberedelsen til skolestart. Vi har førskoletrening 1 gang i uken. 

 

• Det fylles ut et overgangsskjema fra barnehage til skole i samarbeid med foreldrene. Dette 

oversendes Narvik kommune på våren. 

 

• Vi har foreldresamtaler både på høsten og våren. Dette også for å sikre at barn som trenger 

ekstra oppfølging får dette det siste året før skolestart.  

 

• Vi innkaller til samarbeidsmøter med skolen og eventuelt SFO, der vi ser behov for særlig 

oppfølging av barn ved skolestart. 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

• Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 

• Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. 

• Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 

fortløpende. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• LP prosjektet har bidratt til økt refleksjon og evaluering av den pedagogiske praksisen i 

barnehagen. Ved å jobbe etter prosjektet pedagogisk analysemodell, kan vi sikre systematisk 

arbeid ved å tydeliggjøre mål, problemstillinger, utfordringer og tiltak. Dette skal bidra til 

forbedring av vår praksis og læringsmiljø i barnehagen.  

 

• Barnas perspektiv er med i all evaluering og planlegging. Det gjennomføres barnesamtaler på 

stor barns avdelingene på våren i forkant av foreldresamtaler.  

 

• Vi planlegger og evaluerer på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager 

 

• Personalmøter holdes 1 gang i mnd. Her blir det satt av tid til både felles og avdelingsvis 

planlegging. Det er i løpet av et barnehageår 5 planleggingsdager. 

 

• Samarbeidsmøter og tverrfaglige møter dokumenters i form av referat. 

 

• Ved behov brukes observasjon for å kartlegge språkferdigheter - TRAS (Avtales med 

foreldre). 

 

• Vi gir informasjon daglig om hvordan barnehagedagen har vært, enten muntlig i 

hentesituasjon, ved å legge ut bilder på skjermer og ved å legge bilder på hjemmesiden. 

 

• Foreldrene har tilgang til hjemmesiden med innblikk i ukeplaner og aktiviteter som barna 

deltar på. 

 

• Det er viktig å kartlegge trivsel og utvikling hos det enkelte barn. På foreldresamtaler 

benyttes skjemaet: «alle med skjema» som er en metode til å fange opp dette. Dette er 

mest å betrakte som en veiledning for samtalen, og for å sikre at alle utviklingsområder 

blir berørt. 
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TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 

 

• I Grønnlia barnehage skal vi ha fokus på trafikksikkerhet 

• Vi skal forebygge ulykker og fremme sikkerhet både i og utenfor barnehagen. 

• Vi skal gi barna kunnskap om aktsomhet i trafikken og viktigheten av refleksbruk  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Vi har siden 2014 vært en trafikksikker barnehage og tilfredsstiller kravene som Trygg 

Trafikk setter for trafikksikkerhetsarbeidet i barnehagen.  

• Vi nedfeller i våre planer hvordan vi skal jobbe med dette i praksis. Vi har mottatt en 

del materiell som vi vil bruke i førskoletrening og ha fokus på temaet i samlingsstunder. 

Trafikksikkerhet nedfelles som eget område i barnehagens års hjul innen HMS. Det vil 

særlig være fokus på høsten med bruk av refleks, og på våren med tanke på skolestart 

for førskolebarna. 

• Vi har rutiner for hvordan vi ivaretar trafikksikkerhet på følgende områder: 

- Retningslinjer for turer i barnehagens nærområde og på lengre turer. 

- Rutiner for hvordan vikarer og nytilsatte settes inn i rutiner og regler rundt 

trafikksikkerhet  

- Retningslinjer for levering og henting av barn i barnehagen 

   -     Varsling av avvik / farlige situasjoner til nærmeste leder 

   -     Retningslinjer for parkering av biler til de ansatte og for foreldre. 

 

• I tillegg tar vi opp trafikksikkerhet på foreldremøter og i samarbeidsutvalget. Vi fører 

også kontroll med parkeringsplassen for å sikre at den er oversiktlig og at parkering 

skjer på anviste plasser for å hindre ulykker. 

 

• Vi benytter ikke privatbiler når vi drar på tur, og vi har retningslinjer for bruk av buss 

på både lengre og kortere turer. Innføring av bybussene sommeren 2018 medførte at 

bussene ikke har setebelter. Ved turer til byen, gjør vi derfor alltid avtale på forhånd om 

at bussen vi skal benytte har setebelter.  
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HELSEFREMMENDE BARNEHAGE 

• Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller 

• Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede 

og motoriske utvikling. 

• Barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner 

• Barnehagen skal jobbe systematisk for å hindre smittespredning  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

• Vi har siden høsten 2018 hatt godkjenning som helsefremmende barnehage. Vi skal 

legge til rette for allsidige aktiviteter som fremmer psykisk helse og gir livsmestring. 

Dette gjør vi ved å skape et inkluderende miljø som forebygger mobbing og vektlegger 

vennskap og gode sosiale relasjoner. 

• Barna skal være i fysisk aktivitet minst 90 minutter hver dag. Dette inkluderer varierte 

aktiviteter både inne og ute. 

• Vi skal fremme et sunt kosthold, og bidra til at barna etablerer gode matvaner tidlig.  

Innholdet i måltidene i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold, så 

det er viktig at barna får i seg næringsrik mat.  

• Vi oppfordrer alle foreldre til å følge Helsedirektoratets anbefalinger om sunt kosthold. 

(https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-

kosthold).  I tråd med dette har vi som mål at sukkerinnholdet i maten barna spiser 

begrenses, og at maten man spiser er variert. Vi ønsker derfor ikke at barna skal ha 

sjokoladepålegg og nugatti på brødskivene sine. Barnehagen skal oppfordre til sunn 

bursdagsfeiring der barnet er i sentrum. 

• Barna skal få delta i tilbereding og forberedelser ved matlaging. Vi skal ha samtaler og 

samlingsstunder der vi setter søkelys på sunne vaner 

• Barnehagen skal ha fokus på god hygiene og å hindre smittespredning. Dette gjør vi 

ved å ha rutiner for håndvask gjennom hele dagen i forbindelse med både toalettbesøk 

og måltider og hente/bringesituasjoner. Vi kommer til å følge tett de råd som blir gitt av 

folkehelseinstituttet. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-

skal-ikke-vare-i-barnehagen/#nar-skal-barn-foresatte-og-ansatte-mote-i-barnehagen 

• Barnehagen skal arbeide systematisk HMS 

• Vi skal ha godt inneklima i barnehagen og er derfor opptatt av at vi ikke skal bruke 

parfyme i barnehagen. Barnehage miljøet er også tobakksfritt der det ikke er tillatt å 

bruke hverken røyk eller snus. Vi gjør foreldre og andre oppmerksom på at det ikke er 

tillat å ha biler på tomgang da dette påvirker inne og utemiljøet vårt. 

 

  

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kosthold
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/#nar-skal-barn-foresatte-og-ansatte-mote-i-barnehagen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/#nar-skal-barn-foresatte-og-ansatte-mote-i-barnehagen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/#nar-skal-barn-foresatte-og-ansatte-mote-i-barnehagen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/#nar-skal-barn-foresatte-og-ansatte-mote-i-barnehagen
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FAGOMRÅDENE 
1-2 år 3-4 år Førskole gruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKASJON SPRÅK 

TEKST 

 

• De voksne er gode språklige 

rollemodeller 

• Sette ord på alt i hverdagen og 

alt barna finner interessant 

• Eventyrstunder/lese bøker  

• Spørrende fortellinger – barna 

forteller eventyrene selv 

• Språkboksen – bilder av 

hverdagslige ting 

• Benevning av kroppsdelens navn 

(mage, nese, ører osv.) 

• Tegn til tale 

• Tær og finger regler når vi steller 

barna 

• Bilder over stellebord som vi 

snakker om 

• Vi jobber for at barnet kan 

formulere egne ønsker. 

• Vi leker med ord / regler / rim / 

ellinger. 

• Barna blir kjent på biblioteket og 

bruken av det. 

• Tall og Språksprell. 

• IKT. Bli kjent med Ipad, pc, 

fotoapparat og kopimaskin 

• Kunne fornavn, etternavn og 

hvor de bor. 

• Sang og sangleker. 

• Lekeskriving.  

• Høytlesning 

• Tegn til tale 

 

 

• Vi oppfordrer barn til å fortelle en 

sammenhengende historie. 

• Barna kjenner til grunnleggende 

informasjon om seg selv. 

• Skrive/gjenkjenne navnet sitt. 

• IKT. Bli kjent med Ipad, pc, 

fotoapparat og kopimaskin. 

• Historiefortelling med 

gjenfortelling. 

• Bli kjent med førstelyder.  

• Godt blyantgrep. 

• Tørre å ta ordet i 

samlingsstunden. 

• Tegn til tale 

 

KROPP BEVEGELSE HELSE 
• Tegneutvikling. Fra prikking på 

ark til rundrabbel 

• Barna får erfaring med ball, tau og 

rokkeringer 

 

• Barna leker ball-leker, hopper 

strikk/paradis og leker med 

hoppetau 

 

 

 

 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Førskole gruppa 

 • Turgåing 

• Hinderløyper (hele kroppen 

brukes) 

• Pusling, puttekasser, 

bygge Lego osv. 

• Vi legger til rette for fysisk 

aktivitet inne og ute. 

• Sunn varm mat (mye grønnsaker) 

• Vi har fokus på hygiene. Barna 

vasker hender før og etter mat, 

når vi har vært ute og etter do 

besøk. 

• Av -og påkledning 

• Bevegelsessanger 

• Dotrening 

• Vi har gym inne, slik at barna får 

erfaring med å stupe kråke, rulle 

”tømmerstokk”, hoppe med samla 

ben og balansere. 

• Barna får erfaring med bevegelse 

til forskjellig type musikk og 

sangleker. 

• Vi er ute i all slags vær. Barna får 

erfaring med ulike typer 

aktiviteter ute, ski, ake, lek med 

vann 

• Lengre turer (åpenbaringen, 

trollskogen ol) 

• Hinke og hoppe, stumpe kråke. 

• Kle på seg med litt hjelp.  

• Gi fart i dissa selv. 

• Barna hjelper til i forberedelser til 

varmmat. Samtaler blant annet om 

frukt, grønt, fisk og sunne vaner 

• Vi har hinderløype, spiller fotball,  

• Vi går lengre turer. (Åpenbaringen, 

trollskogen, svea o.l.) 

• Vi leker regelleker og sangleker 

• Vi har aktiviteter med som 

stimulerer finmotorikken, som 

klippe med saks, blyantgrep. 

Sying og veving. 

• Kle på seg alene og lage 

brannmann bukse 

• Barna hjelper til i 

forberedelser og tilbereding 

av varmmat. Samtaler blant 

annet om frukt, grønt, fisk og 

sunne vaner. 

 

 

 

 

 

KUNST KULTUR 

KREATIVITET 

• Barna får lytte til ulik type 

musikk og får erfaring med 

rytmer og sang. 

• Barna får erfaring med ulik type 

formingsmateriale. 

• Vi dramatiserer og leker 

forskjellige eventyr. 

• Barnehagens tradisjoner 

• Vi legger til rette for kreativ 

rollelek. 

• Forme i snø og sand 

• Kjennskap til samisk kultur og 

tradisjon 

• Dramatisere eventyr 

• Klippe og lime 

• Barnet får erfaring med ulike 

formingsmaterialer. 

• Barna får erfaring med ulik typer 

sang og musikk, gjennom å lytte 

til musikk og selv være delaktig 

ved å synge og slå rytme. 

• Kjennskap til samisk kultur og 

tradisjon 

• Dra på Ofoten museum i 

vinterfesttuka. Kjennskap til 

historien. 

• Dramatisere eventyr og fremføre 

for andre. 

• Barna lager illustrasjoner til en 

fortelling. 

• Førskolebarna deltar med 

fremføringer/sang på OPS 

• Vi utfordrer barns kreativitet ved 

å utforske ulike formingsmateriell 

med ulike teknikker. 

• Kjennskap til samisk kultur og 

tradisjon 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Førskole 

gruppa 

 

 

 

 

 

NATUR MILJØ TEKNIKK 

• Vi går tur i nærmiljøet. 

• Vi ser hvordan naturen endrer seg 

etter årstidene. 

• Vi leker ute med naturmateriale. 

• Vi tilrettelegger for 

konstruksjon lek. 

• lære om dyr, ser 

bilder og blir kjent 

med hvilken lyd de 

lager. 

• Naturstier og 

naturbingo 

• jord til bord: sår              

frø, setter og tar 

opp potet, 

bærplukking 

 

•  

• Eksperimenter 

• Sette poteter, lage saft og lære 

om naturens\s vei fra jord til bord 

• Barna er med på kjøkkenet, der 

får de erfaring med målebegreper. 

• Fokus på miljøvern 

• Barna kjenner navn på småkryp 

rundt oss 

• Barna blir kjent med dyra på 

bondegården. 

• Vi lager snølykter, fargesetter 

snøen og lager snø skulpturer. 

• Eksperimenter 

• Sette poteter, lage saft og lære 

om naturens\s vei fra jord til bord 

• Barna er med på kjøkkenet, der 

får de erfaring med målebegreper 

• Vi gir barna kunnskap om planter, 

dyr, trær og innsekter. 

• Vi gjør barna kjent med 

naturfenomener f.eks. regnbue 

og torden. 

• Førskolebarna har ansvar for 

resirkulering, kildesorteringen 

i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

ETIKK RELIGION FILOSOFI 

 

• Vi undrer oss sammen med barna. 

 

• Vi markerer tradisjonelle norske 

høytider og FN – dagen. 

 

• Sosial kompetanse 

• Barna får gode erfaringer med å 

løse konflikter med ord. 

• Vi skaper rom for opplevelse, 

undring, ettertanke og gode 

samtaler. 

• Barna får kunnskap om de 

forskjellige høytidene som er 

aktuelle i barnegruppa 

• Vi tilbyr kirkebesøk før jul og 

likeverdig aktivitet i barnehagen. 

• Pedagogiskopplegg i 

samlingsstund.  Eksempel: Nelly 

og Hamsa, Steg for steg 

• Vi reflekterer over etiske 

handlinger sammen med barna. 

 

• Vi oppfordrer barna til å løse 

konflikter ved ord eller handling. 

 

• Vi støtter barna til å løse 

konflikter ved ord uten at noen 

blir tapere. 

 

• Vi belyser positive sider ved hvert 

barn uavhengig av prestasjoner. 

 

• Pedagogiskopplegg i 

samlingsstund.  Eksempel: Nelly 

og Hamsa, Steg for steg 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Førskole 

gruppa 

 

 

 

 

 

 

NÆRMILJØ SAMFUNN 

• Vi går tur i nærmiljøet 

• Vi lager” hus” på avdelingen som 

henges opp på veggen med bilder 

av barnets nære familie. 

• Vi ser på husene og benevner 

hvem av barna som bor der 

• Turene blir utvidet. 

 

• Vi benytter oss av 

kollektivtransport som buss. 

 

• Vi bruker naturen som 

læringsarena 

 

• Vi bruker nærmiljøet aktivt til 

turer. 

• Biblioteks turer 

 

• Førskolebarna deltar på OPS 

og Nordlandsklinikken på 

solfest, julelunsj og 

luciafeiring. 

 

• Barna gjøres kjent med 

menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen. 

• Barn får erfaring med IKT. 

• Vi går på besøk til nærskolen, og 

blir kjent på uteområdet der. 

• Biblioteks turer 

 

 

 

 

 

 

ANTALL FORM ROM 

• Vi øver på tall og telling i 

hverdagssituasjoner. 

 

• Vi rydder leker på rett plass. 

 

• Vi leker gjemsel. 

 

• Barna blir kjent med ulike former 

og matematiske begreper. 

• Vi bruker leker fra permen” Tall 

og språksprell” 

 

• Matteprosjekt rundt matlaging. 

 

• Vi snakker om antall, størrelse, 

mønstre og former i 

hverdagsaktiviteter. 

 

• Vi bruker konstruksjonsleker. 

 

• Vi bygger landskap i sandkassa. 

 

• Numikon 

• Vi har ulike 

konstruksjonsaktiviteter 

 

• Barna lærer matematiske 

begreper. 

 

• Vi lærer navn på forskjellige 

former. 

 

• Vi måler og veier. 

 

• Vi har jobber med geometriske 

former. 

 

• Numikon 
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KALENDER 

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.  

Dato Aktivitet 

August Tilvenningsperiode 

September Brannvernuke uke 38 

  

  

Oktober FN dagen 24.oktober 

   

November Fotografering 9 og 10. november 

 Mørketidsmarkering 20. november 

Desember Barnehagens bursdag 9.desember  

 Luciafeiring  11.desember  (avlyses dersom vi er på gule eller rødt smittenivå) 

 Nissefesten 16.desember 

Januar  

  

Februar Samefolkets dag 6.februar  

 Solfest 15. februar 

Mars Fastelavn 14.februar 

 Grønnlias vinterleker – uke 8 
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 Vinterfestuka uke 10 (5-14.mars) 

 Påske uke 13 

April Påske i Uke 13 

Mai Fotballturnering for førskolebarna uke 22 

 13.mai Kristi himmelfart Barnehagen stengt 

 14 mai Planleggingsdag 

 17.mai mandag. 

Juni  

 Avslutning for førskolebarna 10.juni 

 
 

Planleggingsdager – 5 dager i løpet av et barnehageår:  

 

1 og 2 oktober 2020 

 

4.januar 2021 

 

14.mai 2021 

 

 

 

En dag ikke fastsatt enda. 
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OM ÅRSPLANEN 

 
Årsplan med progresjonsplan utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale 

styringsdokumenter og evalueringen av forrige årsplan. 

 

Styringsdokumenter: 

• Lov om barnehage 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Kommunedelplanen for oppvekst i Narvik kommune 2014-2020 

• Vedtekter 


