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                                                                                                        Kjære Gud, ta hånden min. 
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                                                                                                        Gjør meg trygg og god  
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Slotsvik Menighetsbarnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har 2 avdelinger; 

Gul: 3-6 år og Grønn: 1-3 år. Det er i barnehageåret 2019/2020 32 barn og 7 ansatte på avdeling, samt 

styrer. Vi holder til i kjelleren til Ellingsøy kirke, og vi disponerer et stort uteområde med variert 

terreng. Med fjøra og fjell i nærmiljøet, ligger alt til rette for gode naturopplevelser. Barnehagen er åpen 

fra kl. 07.00-17.00 mandag til fredag. 

 

Barna i Slotsvik Menighetsbarnehage beholder plassen sin frem til skolestart. Dersom en ønsker å si 

opp- eller redusere/øke størrelsen på plassen, må dette gjøres skriftlig. Ved oppsigelse etter 1. april, 

faktureres man for hele barnehageåret. Når foreldre skriftlig tar imot plassen er 10 dugnadstimer pr. 

familie pr. barnehageår, evt. frikjøp for 250,- pr time, noe foreldrene forplikter seg til. Dette er med i 

vedtektene. 

 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig 

leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 

pedagogisk kompetanse. Pedagogisk leder og pedagog 2 må ha utdanning som barnehagelærer. 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 

virksomhet. Den som skal arbeide i barnehage må legge fram politiattest. Kommunen kan kreve 

politiattest etter første ledd også for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. 

Personalet, SAMU og eierstyret har også skrevet under en 

taushetsplikt. 

 

Vi har jevnlige personalmøter og ledermøter. Disse brukes til 

planlegging og vurdering av det arbeidet som gjøres i 

barnehagen. I tillegg har vi 5 planleggingsdager pr. barnehageår. 

Disse benyttes til planlegging, praktisk arbeid og kursing av 

personalet. 

 

Eier av barnehagen er Ellingsøy Sokneråd. Det er blitt satt 

sammen et eierstyre som består av 2 representanter fra 

soknerådet og styrer i barnehagen.  

 

 

        

 

 

 

 
                                                                 

 

Adresse: 
Slotsvik Menighetsbarnehage 
Kvalsteinvn. 2 

6057 Ellingsøy 
 

Telefon: 
Kontor: 70 16 53 66 / 905 81 909 
Gul: 954 92 447 
Grønn: 468 03 454 
 

Mail: 
slotsvik.menighetsbarnehage@kir
ken-aalesund.no 
 

Hjemmeside: 
slotsvik.barnehage.no  

mailto:slotsvik.menighetsbarnehage@kirken-aalesund.no
mailto:slotsvik.menighetsbarnehage@kirken-aalesund.no


 

4 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 Bente            Elin            Laura             Liv            Beate            Linda           David       Veronika       

                                            

 

      
 

 

 

Beate Sporsheim –  styrer 100% (30% permisjon) 

 

Gul: 
Linda Rødset – Pedagogisk leder 100% 

                                                 David Nilsen – Pedagogisk assistent 100%                                      

Veronika Giske – Vikar 100% 

Grønn: 

Liv Ymbjørg Reymert–  Pedagogisk leder 100%  

Laura Zidziunaite – Pedagog 2 100% 

                                                     Elin Gloppholm -  Fagarbeider 100%   

Bente Rolstad -  Pedagogisk assistent 80%                                     

  

Tilkallingsvikarer: 

  Elin Norstrand 

Bruker Adecco bemanningsbyrå 

  

    

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

Gul: 
 

2014: Bianca, Mikael, Mathea, 

Leander, Mina, Ruben, Sofie, Vilje, 

Lukas, Amanda 
 

2015: Sofia, Isak, Rokas, Ferdinand, 

Jacob, Helene 
 

2016: Marielle, Martin 

 

 

 

Grønn: 
 

2016: Lilly, Smilte, Amalie, Ignas. 
 

2017: Alfred, Sebastian, Bena, 

Markus, Adele. 
 

2018: Kasper, Lena, Oline, Hallvard 
 

2019: Teo 
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Slotsvik Menighetsbarnehage blir drevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplanen, 

vedtekter og årsplan for barnehagen. Det overordna målet er at barnehagen skal gi barna gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi skal ivareta 

barnas behov for omsorg og leik. Vi skal også fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Hos oss skal barna få oppleve glede og trygghet, samtidig som de tilegner seg 

basiskompetanse gjennom leik og hverdagsrutiner. Dette er viktig for at de skal klare seg godt videre i 

livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov om barnehager 

& 

Rammeplan for barnehagen 

Barnehagens pedagogiske 

plattform 

Barnehagens profil: 

Vennskap, natur 

&  

Kristendom 

Årets satsningsområde: 

Antall, rom og form 

 

Hovedtema: 

Rommet rundt oss i 

former og tall 

 

Metoder: 
☆ Bruke bøker, spill, musikk, 

digitale verktøy, naturmaterialer, 

leker og utstyr for å inspirere 

barna til matematisk tenkning. 

☆ Gå på turer og oppdagelsesferd 

for å utforske rommet både ute 

og inne. 

☆ Gjøre barna kjent med former 

gjennom bøker, sanger, 

formingsaktiviteter, baking mm. 

 

 

 

 

Barnehagens 

visjon: 

”Trygghet – med 

blikk for alle” 
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Lov om barnehagen er et regelverk som setter rammer rundt barnehagens formål, innhold og utforming. 

Lovverket skal brukes av foreldre, barnehagepersonalet, barnehageeier, kommune og fylkesmenn. Den 

lyder bl.a. som følger; 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 

nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 
(Barnehageloven § 1 Formål) 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres 

omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, 

livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn muligheter for 

lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge- og samtidig utfordrende 

omgivelser. 
( Barnehageloven §2 Barnehagens innhold)   

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

skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)  

 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med 

rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og resten av personalet ei forpliktende ramme for 

planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også nyttig 

informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til 

barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta 

barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, 

omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 
(Rammeplan for barnehagen -innhold og oppgaver, s.10). 
 

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, leik, danning og læring 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingen av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Personalet 

skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter 

barnas egne omsorgshandlinger. 

 

Leiken skal ha en sentral plass i barnehagen, og leikens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi 

gode vilkår for leik, vennskap og barnas egen kultur. Leiken skal være en arena for barns utvikling og 

læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal bidra til at alle barn får oppleve glede, humor, 

spenning og engasjement gjennom leik både alene og sammen med andre. 

 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge 

grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal 

fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges 

opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for 

fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

Gjennom samspill, dialog, leik og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, 
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etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer 

og få uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. 

 

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 

meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres 

og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres 

læring.  

 

Barnehagens læringsmiljø omfatter sju fagområder: 

☆ Kommunikasjon, språk og tekst 

☆ Kropp, bevegelse, mat og helse 

☆ Kunst, kultur og kreativitet 

☆ Natur, miljø og teknologi 

☆ Antall, rom og form 

☆ Etikk, religion og filosofi 

☆ Nærmiljø og samfunn 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. Vår 

dokumentasjon skal gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om 

hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Slik dokumentasjon skal skje i forståelse og samarbeid 

med deg som forelder, for eksempel med henblikk på samarbeid med skolen eller hjelpeinstanser 

utenfor barnehagen. 

 

Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og vi skal legge til rette for at barn i 

alle aldersgrupper får varierte leike-, aktivitet- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge 

videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og ferdigheter. Barnehagen skal legge til rette 

for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leiker, materialer og utforming av 

fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 
Barns og foreldrenes medvirkning: 
Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Rammeplanen 

framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra 

barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Både du som forelder og barnet ditt har rett til å ha 

innflytelse i barnehagen. Barn har også rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Retten til 

medvirkning er i tråd med FNs barnekonvensjon. 

 

Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. Barns følelsesmessige uttrykk skal 

bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi 

uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Å ta barns medvirkning på 

alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. 
 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. Barnehagens 

dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om 

hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Slik dokumentasjon skal skje i forståelse og samarbeid 

med deg som forelder, for eksempel med henblikk på samarbeid med skolen eller hjelpeinstanser 

utenfor barnehagen. 
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Overganger: 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna i sine overganger skal få tid og 

rom til å bli kjent med sine nye omgivelser. Hvert barn får sin individuelle, tilpassede oppfølging. Vi har 

3 typer overganger her i barnehagen: 

1. Når barnet begynner i barnehagen: 

Når et barn har fått plass i barnehagen vår, vil det motta et brev i posten med invitasjon til besøksdag i 

mai (samme dagen som de eldste barna i barnehagen har innskolingsdag). Denne dagen får de møte 

barna og personalet som er i barnehagen, de får omvisning og foreldre får mulighet til å snakke med 

personalet og stille spørsmål.  

 

Når det nærmer seg sommerferie, vil barnet få et velkomstbrev i posten. Der står det informasjon om 

hvilken avdeling barnet skal gå på, hvem i personalet som er primærkontakt, oppmøtetidspunkt, tips om 

tilvenning mm.  

 

Når barnet kommer til barnehagen første dag, blir det møtt av sin primærkontakt. Barnet blir vist til sin 

faste plass i garderoben og vi er i gang. Tilvenningsperioden går vanligvis over 3 dager, men dette er 

veldig individuelt og avtales mellom foreldre og personale langsmed. Den vanlige modellen sier: Dag 1: 

Foreldre tilstede hele dagen, kort dag. Dag 2: Også kort dag, men foreldre kan gå ut av avdelingen i 

korte eller lengre perioder. Må da være tilgjengelig for å kunne komme fort tilbake. Dag 3: Foreldre 

leverer barnet om morgenen og henter det igjen på slutten av dagen, men være tilgjengelig. Vi anbefaler 

å ha korte dager i begynnelsen. 

  

2. Når barnet skal skifte avdeling: 

I løpet av-, og spesielt på slutten av barnehageåret før barnet skal skifte avdeling, får det bli med på turer 

og andre aktiviteter sammen med den nye avdelingen. Vi er en liten barnehage som har fellestid i 

begynnelsen og slutten av dagen. Barna og personalet kjenner hverandre godt selv om de ikke er på 

samme avdeling. 

 

3. Overgang til skolen: 

Informasjonshefte fra kommunen blir delt ut til foreldrene av barn som går siste året i barnehagen på 

første foreldremøte. I foreldresamtaler går pedagogisk leder gjennom hvilke opplysninger som ev. kan 

gis videre til skolen barnet skal begynne på. Barnehagene og skolene på Ellingsøy har samarbeidsmøter 

for å gjøre overgangen best mulig for barna. Siste året i barnehagen vil barna i første halvåret besøke de 

to andre barnehagene her på øya, og få besøk av de. Slik får de mulighet til å bli kjent med årskullet sitt 

og mange av de nye som de skal gå i klasse med neste år. På nyåret vil de også besøke skolen som de 

skal begynne på i samlet gruppe. Skolene har et eget innskolingsløp som de kjører i tillegg. 

 

Rammeplan for barnehagen –innhold og oppgaver finner du i sin helhet her:  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan  

 

Årsplanen til barnehagen er et rettledende arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Årsplanen skal gi 

oversikt over temaarbeid, aktiviteter og det pedagogiske opplegget gjennom barnehageåret. I tillegg til 

årsplanen, vil månedsbrev være mer detaljert i forhold til hva barnehagen arbeider med til enhver tid. 

Årsplanen gir grunnlag for å styre og vurdere aktiviteten i barnehagen. Den gir også informasjon til 

foreldrene, eier, kommunen og andre om hva vi vil legge vekt på i arbeidet med barna. Årsplanen blir 

fastsatt og godkjent av samarbeidsutvalget i barnehagen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
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Barnehagens visjon: Trygghet – med blikk for alle 

Barnehagens profil er i år, som tidligere år, Vennskap, natur og Kristendom. Dette er områder som 

barnehagen nå, etter årevis med pedagogisk arbeid, føler et eierskap til. Vi profilerer oss med disse 

ordene for å beskrive hva vi står inne for i vår barnehage. Dette er vårt hovedfokus og det er 

gjennomgående temaer i hverdagen vår. 

 

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.  Det betyr at vi står friere i forhold til formidling av 

kristendommen, og at vi er forpliktet til det på en annen måte. Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna 

skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, og gjennom fortellinger fra det nye og 

det gamle testamentet.   
- Barna skal få høre hvordan man kan be til Gud (Eks: Kjære Gud jeg har det godt) 
- Barna skal få høre om de kristne tradisjonene vi har (Eks: jul, pinse, påske) 
- Barna skal få høre om Jesus, det livet han levde og noen historier han fortalte (Eks: Jesus metter 

5000, Den barmhjertige samaritan, den bortkomne sønnen, Sakkeus) 
- Barna skal få høre om gammeltestamentlige personer og hendelser. (Eks: Josef i brønnen,  

Skapelsen og historien om Noa) 
- Vi synger kristne bordvers og andre sanger med kristent innhold. 
- Vi formidler tydelig nestekjærlighet, respekt og tilgivelse i barnehagen. 
- Forvalteransvar (Naturen er gitt oss for at vi skal glede oss over den og ta vare på den.) 
- Vi tror Gud skapte humoren  

Foreldre med annen bakgrunn og livssyn har sagt ja til en barnehageplass i en barnehage med utvidet 

kristen formålsparagraf. Dette innebærer at foreldre godkjenner at barnet blir med på alle aktiviteter i 

barnehagen, også de med kristent innhold. Det er både sunt og riktig å gi barna mest mulig kunnskap for 

at barna siden kan gjøre egne valg om hvor de vil stå. Men har noen særskilte ønsker er vi 

imøtekommende og hjelpsomme. Vi ønsker å arbeide for at barn utvikler toleranse og interesse for 

hverandre og respekt for bakgrunnen til hverandre, uavhengig av den kulturelle- og religiøse- eller 

livssynsmessige tilhørighet. 

Vi vil få besøk av Reidar, Mary eller Mariann fra staben i kirka. De vil ha samlinger hver tirsdag 

med begge avdelingene, samla eller delt. Bibelsamlingene vil bestå av kristne sanger, litt 

historiefortelling, dramatisering eller modell-landskap. Av og til vil vi også bli invitert opp i kirka, andre 

ganger kan vi på eget initiativ gå på undringstur i kirka for å se på maleri m.m. Før jul og påske blir vi 

invitert med på jule- og påskevandring, sammen med prest og ungdomsprest. Vi er delaktige ved enkelte 

Her i Slotsvik Menighetsbarnehage vil barna oppleve trygghet. De vil bli trygg på seg selv 

og sin individualitet. Voksne og barn skaper et godt miljø for seg selv og andre med omsorg, 

latter og glede. Vi følger den gyldne regel; Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal 

også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Matteus 7.12  Barnet får dekt 

sine behov ut ifra sitt utviklingsnivå og ståsted. Gjennom utvikling, en følelse av mestring og 

kreativ utfoldelse vil barnet oppnå å være delaktig i utformingen av sin egen hverdag. 

Trygge barn og voksne skaper nysgjerrighet og vitebegjær. Sammen utforsker vi verden, med 

Guds kjærlighet på ferden. 
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begivenheter og gudstjenester i kirka. Bl.a. deltar vi på Høsttakkefest, hvor vi synger i kor under 

gudstjenesten og 1. søndag i advent, hvor barna har eget julespill under gudstjenestene. 

 

Rammeplanens 7 fagområder er noe vi hele tiden skal jobbe med i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Som satsningsområde har vi valgt å gå ekstra i dybden på 1 av dem;  

 
Antall, rom og form 
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legger 

til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur 

og ved selv å være kreative og skapende. Arbeidet med fagområdet skal stimulere barnas undring, 

nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.  

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, 

orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, 

resonnere, argumentere og søke løsninger.  

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna;  

☆ oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

☆ utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

☆ leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke 

dette på 

☆ erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

☆ bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

☆ undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 

☆ undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

mattematikkglede.  

 

Dette er et fagområde som vi tidligere år kanskje har hatt litt mindre fokus på enn de andre. Vi vil derfor 

dette barnehageåret utfordre oss selv til å ha hovedfokus på dette. Dermed vil vi nå bli kjent med, også 

tryggere på, området i fremtiden. Som dere ser over her, så favner dette fagområdet om flere av de andre 

og vi vil nok fortsette med å dekke alle 7 fagområdene i vårt pedagogiske arbeid. Årets tema er: 

Rommet rundt oss i former og tall. Dette er beskrivende for det hovedfokuset vi ønsker å ha dette 

barnehageåret. 

 

I fjor satte kommunen i gang med et nytt utviklingsarbeid som skal pågå 2018-2021. Opp og Fram – en 

ny skapende barnehage er et felles utviklingsarbeid for alle kommunene som skal inn i Nye Ålesund 

kommune. Hver barnehage har representanter som sitter i et nettverk med andre barnehager, på tvers av 

kommunene, der vi skal jobbe med ulike temaer. Linda og Laura er representanter for vårt nettverk, i 

tillegg til styrer, som sitter i et eget styrernettverk. Dette barnehageåret er temaet vårt: overganger. 

Utviklingsarbeidet er ment som et kompetanseløft og er i hovedsak rettet mot personalet.  

 

 

 
Barnehageåret 2019/2020 har vi som hovedtema: Rommet rundt oss i former og tall, med Antall, rom og 

form som satsningsområde. Vi skal bruke eventyret om Geitekillingen som kunne telle til ti, i 

temaarbeidet. Eventyret blir lest/fortalt med konkreter, dramatisert og filmet. Dette skal foregå både inne 

og ute (antall) Formingsaktiviteter med ulike materialer som naturmateriale, silkepapir, klippe/lime, 

perler, maling skal brukes i temaarbeidet.  Formjakt i naturen og inne, hvor barna fotograferer former 

(form).  Hyttebygging bidrar til å utvikle romsansen. Puslespill trener opp evnen til å rotere former og se 

hvordan mindre deler kan settes sammen til noe større. Konstruksjonsleker som lego og magneter viser 
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at mindre deler kan settes sammen med større deler, barna oppdager telling og nødvendigheter for 

måling for at ting skal passe sammen. Det er viktig at personalet undrer seg sammen med barna, er 

nysgjerrige og motiverer for problemløsninger. 

Aktivitetsløyper/hinderløyper blir satt opp både innendørs og 

utendørs. Det gjøres i samarbeid mellom barn og voksen.  Her får 

barna utfordre seg i allsidig bevegelse og bruk av kroppen. De må 

stille seg på rekke og vente på tur, og hjelpe og støtte hverandre 

underveis (kropp, bevegelse, mat og helse). Vi bruker tur- utedagene 

på fjellet(lavvoplassen), i fjøra (der plukker vi med søppel som vi tar 

med i barnehagen for å kaste), langs gamlevegen og på leikeplassen 

(fagområdene natur, miljø og teknologi og nærmiljø og samfunn).  

Vi bruker bevegelsessanger som; "Min hatt den har tre kanter", "En elefant kom marsjerende", "3 små 

fisk", "5 små apekatter", "Det begynner her i toppen", "Vår Gud er så stor" med flere. 

Barna er aktivt med på å lage til lunsjmåltidet. Den som er 

ordensbarn er sammen med en av personalet på kjøkkenet og teller det som 

det skal dekkes på med (fagområdet antall, rom og form).  Ordensbarnet 

dekker på og lar alle komme til bordet, før de bestemmer bordverset for 

dagen. Det er mange gode samtaler, og god stemning rundt bordene (og litt 

tøys og tull). Annenhver tirsdag baker vi. Dersom det er finbakst, må barna 

spise ei brødskive først. Vi samtaler om hva som er sunn mat og hva som 

er mat vi kan spise av og til (kropp, bevegelse, mat og helse). 

I November bruker vi mye tid på å øve inn julespillet som barna 

skal fremføre i kirken 1.søndag i advent (fagområdet etikk, religion og 

filosofi).  I november og desember lager barna julegaver og julepynt 

(fagområdet kunst, kultur og kreativitet). Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst brukes i lek, til å 

inngå relasjoner, konfliktløsinger, i ulike samlingsstunder med sang, samtaler, høytlesing og for å 

uttrykke følelser, tanker, erfaringer og meninger. 

Høsten 2019 får vi vanntilvenningskurs på Thon hotell. Kurset går over 8 uker. Det blir et nytt 

kurs på 8 ganger før jul, og 3 kurs à 8 ganger til våren 2020.  Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunen og Ålesund svømme- og livredningsklubb.  

 

 

 

KRABBENE 
  

Krabbene bruker et aktivitetshefte som heter Trampoline. I arbeid med heftet vil barna få en felles 

kunnskapsmessig plattform innen ulike tema som de vil møte i skolen. Vi vil også samtale og undre oss 

rundt hvert tema, synge sanger og ha formingsaktiviteter knyttet til noen temaer. 

Fra Ålesund brannstasjon har vi fått en sekk med brannbjørnen Bjørnis og en oppgavebok for 

foreldre og barn. Denne får barna med seg hjem hver sin gang. Vi skal også lese og samtale om 

bybrannen i 1904 og vi gjennomfører et kurs om førstehjelp for barn. 

Krabbegruppen skal besøke de to andre barnehagene på øya, og vi får besøk av dem. Til våren 

reiser vi på besøk til skolen/skolene.  

 

Som avslutning for førskolebarna blir det tur på Myklebusthornet, tur til Waldehuset og overnatting i 

barnehagen. Overnattingen er et frivillig tilbud. 

 

Egen plan over aktivitetene blir delt ut høsten 2019. Det blir sendt ut plan for vårhalvåret etter jul.  
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3-ÅRSKLUBB 
Hver fredag har vi 3-årskubb med 3-åringene som er fordelt på begge avdelingene. Målet for 3-

årsklubben er felleskap/tilhørighet, hvor alle 3-årngene blir samlet i en gruppe. De skal samarbeide slik 

at alle får komme til ordet og ha det gøy sammen. I samarbeid med barna har vi laget et aktivitetsplan 

som blir gjennomført i løpet av dette barnehageåret. Aktivitetene skal lære barna å dele med andre, å 

hjelpe hverandre, å vente på tur, å øve på å gjøre avtaler – ansvarliggjøring, å øve i å bruke både det 

verbale språket og kroppsspråket, å vise omsorg og inkludere andre i leken osv. Barn skal øve på å rose, 

støtte, oppmuntre, være positiv og hyggelig mot andre. 3-åringene skal med byggeoppgaver, 

formingsoppgaver, samarbeidsleker, rollelek osv. lære om positive sosiale holdninger og handlinger.  

 

I barnehageåret 2019/2020 har vi valgt ut fagområdet Antall, rom og form som satsningsområde. Vi vil 

ha temadager hvor barna lærer om former, telle litt og fortelle eventyr og synge sanger med ulikt antall i. 

Antall, rom og form handler om å la barna få utforske, oppdage og skape. Vi vil at de skal bli kjent med 

omgivelsene rundt seg og se sammenhenger i naturen. La barna utforske matematikken, så det kan bli en 

lek i hverdagen i barnehagen. Lek og læring, hånd i hånd. Det handler om at barna f.eks. skal se 

sammenhengen i sortering av leker og fagområdet. Vi har delt opp uka i faste aktivitetsdager, så det blir 

forutsigbart både for barn og voksne; 

 

Mandag: Temadag 

Tirsdag: Bibelsamling 

Onsdag: Turdag/Utedag 

Torsdag: Bakedag 

Fredag: Varm lunsj 

 

I praksis kan barna få være med når vi lager mat, for eksempel få telle hvor mange rundstykker vi skal 

bake. De kan få forme sitt eget rundstykke på bordet, det blir en koselig bordaktivitet for både de eldste 

og de yngste barna. Barna er aktivt med i samlingsstund hvor vi både synger sanger med tall i og 

gjentagelser i sangen. Sanger vi fokuserer på er «Min hatt den har tre kanter», «Oppe på fjellet», «De tre 

bukkene bruse» og «Fem små apekatter». De får høre eventyr med de «magiske tallene» og her også 

mye gjentakelse.  

Vi fokuserer på eventyret «De tre bukkene bruse, etterhvert også «Gullhår og de tre bjørnene». På vår 

avdeling vil vi også ha tegne-, male- og formingsaktiviteter. Vi ser på ulike former, kjenner på modell-

leire og former den slik barna selv vil. 

 

I Temaheftet for de minste finner vi mye inspirerende faglig påfyll. Der står det bl.a. noe om lek hos de 

minste: «Småbarnas lek omtales i litteraturen som annerledes enn eldre barns gjør».. «Heia- heia- 

rutinen består av løping frem og tilbake fra en vegg til en annen, gjerne i en korridor. Deretter løper 

den samme veien tilbake.» På denne måten blir barna kjent i rommet de er i samtidig som de leker. Dette 

er noe både de små og de store synes er gøy inne på Grønn avdeling. De river også ned klosser og 

bygger de opp igjen. Dette er frilek på det beste, samtidig som vårt fagområde antall, rom og form blir 

tatt i bruk. De minste kaster rundt seg og de største har begynt å interessere seg for å telle litt.  

Vi har som mål at alle barna er med på aktivitetene, men på sitt nivå.  
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Klokkeslett Felles Gul gruppe Grønn gruppe 
7.00 Barnehagen åpner 

frilek 

  

08.00-08.30 Vi deler oss. Spiser 

frokost på 

avdelingene 

  

08.30-09.30 Frilek frilek frilek 

09.30-13.30 Kjernetid, alle barn 

skal ha kommet til 

09.30, gi beskjed 

om barnet ditt 

kommer senere! 

  

09.30-10.45 Pedagogisk opplegg   

10.45 Ryddetid  Bleieskift og 

håndvask 

11.00  Samling med 

toalettbesøk og 

håndvask 

Måltid 

11.30  Måltid Leggetid/frilek for 

de som ikke sover. 

12.00 Vi går ut Frilek Sovetid/frilek 

14.30 Fruktmåltid 

ute/inne 

  

15.00-17.00 frilek   

17.00 Barnehagen stenger, 

foreldra må komme 

senest 16.50 
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Praktiske opplysninger 
Mat – Alle barna må ha en drikkeflaske i barnehagen. Ta med denne hjem for vask hver fredag. 

Barnehagen har smøremåltid til frokost og lunsjmåltidet, og frukt/grønnsaker/knekkebrød eller yoghurt 

m/musli til fruktmåltidet. Vi har bakedag en dag i uka, og varmmat en dag i uka. På turdager må alle ha 

med matpakke og drikkeflaske. 

Klær – alle må ha gode klær til all slags bruk. Alle klærne skal være merket med navn. Tøfler eller 

sandaler til innebruk. I tillegg må alle ha flere klesskift i korga. Dvs.; ekstra bukse, t-skjorte, genser, 

sokker, strømpebukser, truser, tjukk genser og tjukk bukse (gjerne fleece/ull). Ha også med et ekstra 

skift i tursekken. Vi anbefaler å ta med gode tursko til barna. Bleier (ikke up-and-go-bleier) må de som 

bruker ha med selv, merk bleiepakken med navn. 

Fravær og sykdom – barnehagen må få beskjed før kl. 9.30, dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 

Barnet skal ikke være i barnehagen med feber, smittsomme barnesykdommer, oppkast/diaré m.m. 

Kommunelegen anbefaler en feberfri dag før barna kommer i barnehagen igjen. Diaré og oppkast er 

veldig smittsomt. Barna kan ikke komme til barnehagen før 48t etter siste utbrudd. Gi oss også beskjed 

om barnet hentes av andre enn foresatte. 

Om dere av en eller annen grunn er utilgjengelig for oss, gi oss da tlf. nr. til en annen vi kan kontakte 

om barnet skulle bli sykt. Oppgi alltid nye telefonnummer til barnehagen. 

Ansvar 

- personalet har ansvar for barna den tida de er i barnehagen, unntatt når foreldre er på besøk i 

barnehagen og ved andre tilstelninger i regi av barnehagen hvor foreldre er til stede. 

- bringing og henting er foreldrene sitt ansvar. 

- foreldre som følger barnet, må ikke forlate det før en har vært i kontakt med en av personalet. Hvis 

barnegruppa er utenfor barnehagens område må foreldrene bringe dem dit barnegruppa er. 

- når barnet blir henta, må foreldre gi beskjed til personalet. 

- muntlige beskjeder gjennom barnet blir ikke godtatt. 

- personalet har ikke ansvar for leiker som barna har med hjemmefra. 

- de tilsette skal ikke ha med barn som passasjer i egen bil, uten skriftlig samtykke fra foreldra. 

- personalet fører krysseliste over barna hvert 15. min. gjennom hele dagen. 

- personalet går sikkerhetsrunde på leikeplassen hver morgen før barna slippes ut. 

- når vi er i fjøra; En voksen har hele tiden ansvar for å holde oversikt over hele barnegruppa. De andre 

voksne aktiviserer og leiker med barna. Andre ganger har de voksne ansvar for hver si gruppe med barn 

(3-5 barn).  

 

 
 
 

Snart lukker solen sitt øye, 
nå lukker jeg også mitt.                                                                                      
Gud Fader i det høye,                                                                                                     

du lukker aldri ditt.                                                                               
 

Du ser hver en stjerne i vrimmelen,                                        
og hvert et barn på jord. 

Du hører høyt i himmelen, 
den stilleste bønnens ord. 

 
 
 

  

 

 

Åpne våre øyne for din sannhet. 
Åpne våre øyne for din vilje. 

Åpne våre hjerter for din kjærlighet. 
Åpne våre hjerter for din glede. 

Åpne våre hender for ditt arbeid. 
Åpne våre hender for hverandre. 
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 Mål Innhold og metode 
Levering  

og henting 

- barn og foreldre skal føle seg 

velkommen i barnehagen 

- utveksle informasjon og vise 

hverandre respekt 

- God rutine og ramme rundt avskjeden med foreldra, for 

eksempel å gå til vinduet for å vinke. 

- Personalet tar imot i garderoben, hilse på hverandre og ta 

imot/gi beskjeder. Etter kl. 8.00 vi går ikke i garderoben for å 

ta imot barn, dere må komme inn selv.  

- Ved henting skal personalet møte foreldre. Viktig at foreldre 

tar seg tid til å si «hadet» sammen med barnet. 

Måltid - stille behovet for mat og drikke 
- sosialt samvær, humor og glede 

- lære ”bordskikk”, sitte rolig ved 

bordet 

- lære å hjelpe hverandre 

- lære å lytte til hverandre 

- trening i å bli selvstendig 

- språk- og begrepsutvikling 

- Frokost, lunsj og fruktmåltid. 
- Ordenshjelp dekker bordet sammen med en voksen/lager 

fruktmåltid. 

- Barn og voksne samtaler – medvirkning. 

- Meiningene og signala til barna skal møtes med respekt. 

- Barna smører maten selv, med hjelp og rettledning fra de 

voksne. 

- Synge for maten, og takke for maten når vi går fra bordet. 

Rydde etter seg selv. 

- Vi har alltid god tid under måltidet. 

Stelle-

situasjon 

- en-til-en-kontakt, omsorg og nærhet 

- kroppsbevissthet og begrepstrening. 

- renslighet 

- Vi tar oss god tid sammen med hvert barn 

- Setter ord på det vi gjør, og på barna sine kroppsdeler. Rim 

og regler. 

- Hjelpe / minne barna på toalettbesøk. 
- Vaske hendene med såpe etter toalettbesøk. 

Garderobe-

situasjon 

- omsorg og nærhet 

- trening i å bli selvstendig 

- begrepstrening 

- lære å kjenne egne behov 

- Trene på å ta av og på klær. 

- Samtale om hvilke klær en har på. 

- Ta barna på fanget og snakke med de en-til-en. 

Utelek / 

Tur 

- bli kjent med- og trygg på 

uteområdet 

- gi mulighet for allsidig leik og 

motoriske bevegelser 

- førstehandsopplevelser 

- bli vant til å være ute i all slags vær 

- Vi er ute hver dag. 

- Turdager. 

- Ha tid til å stoppe opp for å se på det som barna er opptatt 

av. Støtte dem i utforskinga. 

- Hjelpe til med å komme i gang med- og opprettholde leiken. 

Søvn/hvile - dekke individuelle behov for søvn 

og hvile 

- ha et avbrekk i en travel hverdag 

- Egen vogn m/smokk eller kosedyr, soveposer etter årstid, 

regntrekk, myggnett.  

- Faste og trygge rutiner. 

Samling - samling tilpassa barnas alder 
- lære hverandre sine navn, regne 

med hverandre 

- gruppefellesskap 

- snakke om det som barna er opptatt 

av, lytte til og dele opplevelser 

- kunnskaps- og kulturformidling 

- humor og glede 

- øve på å snakke foran andre, 

selvtillit 

- Fast, trygg ramme rundt samlinga. 
- Lære ulike sanger, rim, regler og leiker. 

- La barna fortelle hva de er opptatt av. 

- Språktrening. 

 

Aktiviteter -aktiviteter og utfordringer i forhold 

til alder og utvikling 

- utvikle fin- og grovmotorikken, 

språk- og begrepstrening 
- bruke- og utvikle alle sansene 

gjennom varierte aktiviteter 

- dele opplevelser med hverandre 

- Dele barnegruppa i mindre grupper. 

- Ta utgangspunkt i de 7 fagområda, eller hva som interesserer 

den aktuelle gruppa. 

- Vekt på leik, gi barna opplevelser og kunnskap, som de kan 
bearbeide gjennom leiken. 

- Fellesskap. 

Leik - leiken er lystbetont og ei glede i seg 

selv 

- utvikle evne til rolletaking og 

fantasi 

- utvikle leikekompetanse  

- vennskap 

- språklig, sosial og emosjonell 

utvikling 

- Sette av mye tid til leik. 

- Aktive voksne. 

- Legge til rette for god variert leik ute og inne; sette av tid, 

dele i grupper, ha materiell og rekvisita til rollelek, 

konstruksjonsleik, sangleik, spill, tegning, maling, 

modellering osv. 

- Støtte barn sitt initiativ til leik, og hjelpe de videre om leiken 

stagnerer. 
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Foreldrene 

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

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av 

de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. Barnehagen skal velge to foreldrerepresentanter og en vara, hvert år. 

Vi ønsker en daglig kontakt med foreldrene i bringe/hentesituasjonen. Det er viktig å skape gjensidig 

tillit, slik at vi kan snakke om det som angår barnet. Det er viktig at vi får informasjon om plutselige 

forandringer i barnets liv, for eksempel flytting, dødsfall, skilsmisse osv. Dette er ting som kan påvirke 

barnet, og da er det greit at vi vet om det. Det er imidlertid viktig at ting ikke sies ”over hodet” på 

barnet. Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer. 

En til to ganger pr. år innkalles det til foreldresamtale angående det enkelte barn. Det kommer tilbud 

om en på høsten og en på våren. Dersom noen ønsker samtale med oss utover dette, ber vi om at dere tar 

kontakt. Er det ting angående barnet vi trenger å ta opp med dere, kaller vi inn til samtale. 

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd, 

samarbeidsutvalg, foreldresamtaler og brukerundersøkelser. 
 

Staben i Ellingsøy kirke Styrer deltar på stabsmøter i kirka. Staben består av: Kristin Smehus (daglig 

leder), Reidar Standal (sokneprest), Mary Rowland (prest), Christian Siejak (ungdomsprest), Jann Elling 

Koppen (kantor), Eero Voitk (kirketjener) og Mariann Stensøe (kyrkjelydspedagog).Vi samarbeider om 

begivenheter i kirka, bibelsamlinger og andre saker som opptar oss. De kan også fungere som et 

veiledende organ. Barnehagen er en del av fellesskapet i kirka. 
 

Helsestasjonen kan gi råd og tips i forbindelse med helse og utviklingen til barna. Helsesøster er også 

en viktig ressurs med tanke på barn med spesielle behov. Vi har en jevn dialog ang. barns helse og andre 

utfordringer. 
 

Ålesund kommune – samordnet opptak, styrermøte på rådhuset 2 g pr år, økonomi (tilskudd til alle 

barnehager), kompetansemidler, tilsyn med barnehagene. 
 

PPT – kan være samarbeidspartner der barn har spesielle behov. 
 

Barnevernet – har som oppgave å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og 

utviklingsmuligheter. Barnehagen har et juridisk ansvar og en selvstendig plikt til å melde fra til 

barnevernet ved bekymringer for barns omsorgssituasjon. Vi kan også henvende oss til barnevernet for 

råd og veiledning i forhold til enkeltsaker og man kan drøfte en sak anonymt før man eventuelt sender 

skriftlig melding. 
 

Andre barnehager og skoler - Samarbeider med Stokke barnehage, Ellingsøy barnehage, Stokke skole, 

Vik skole og Ellingsøy barneskole – i overgangen mellom barnehage og skole for de eldste barna. 
 

Nettverk - Borgund, Tryggheim- og Daggry barnehager – styrerne i de kristne barnehagene møtes 

for å utveksle erfaringer, kunnskap og metoder å arbeide med.  

Barnehagenettverk med private barnehager i Midtre bydel. Møtes 10 ganger i året. Har felles 

kurskvelder/dager, og søker om kompetansemidler for å utvikle barnehagene videre. 
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En planleggingsdager er ikke fastsatt dato på enda, informasjon kommer når vi vet mer. 

August 
Bursdager: 

Lukas, Markus, Hallvard 

5. Planleggingsdag – barnehagen stengt 
1. Nytt barnehageår 

 

September 
Bursdager: 

Amanda, Adele 

Brannvernuke i uke 38 

22. Høsttakkefest i kirka kl. 1100 
24. Barna lager Høstsuppe – middag for foreldrene. Fra kl. 1100 

25. Gjenbesøk av 1. klassinger kl. 1300-1530 

Oktober 
Bursdager:  

Helene 

15. Krabbene får besøk fra Ellingsøy- og Stokke barnehage 

Uke 41 - 42 foreldresamtaler på Gul 
Uke 42 - 43 foreldresamtaler på Grønn 

 
Uke 41 høstferie 

November 4. Planleggingsdag - Barnehagen stengt 

Desember 
Bursdag:  

Ignas,  

1. Julegrantenning 

3. Julevandring i kirka 
5. Frist for innlevering av julepåmelding 

13. Luciamarkering m/lussekatter, saft, kaffe og gløgg, kl. 15.00 

19. Nissefest for barna i barnehagen 
25.-26. 1. og 2. juledag – Barnehagen stengt 

27. Vanlig åpningstid (regulering ifht. påmelding) 

31. Nyttårsaften – Barnehagen stengt 

Januar 
Bursdag:  

Bianca, Mikael, Sofia,  

1. Nyttårsdag – Barnehagen stengt 

2. Planleggingsdag - Barnehagen stengt 
13. Rektor og SFO leder besøke barnehagen kl. 10.45 

Uke 4 – innskriving for krabbene 

24. Vi reiser til Lekeland 

Februar 
Bursdager:  

Alfred 

13. Karneval for barna i barnehagen 
Levere ut Påskelapper 
Uke 8 er vinterferie 

Mars 
Bursdager:  

Mathea, Marielle 

4. Krabbene besøker Ellingsøy barnehage 

12. Barnehagedagen. Årets tema: Rommet rundt oss i former og tall 
20. Frist for innlevering av påskepåmelding 

April 
Bursdager: 

Leander, Isak, Rokas, Sebastian, 

Kasper 

3. Påskelunsj for barna i barnehagen 

8.,9.,10.,13. Påskeferie – Barnehagen stengt 
15. Frist for innlevering av sommerferielapper 

21. Krabbene besøker FUS Stokke Maritime barnehage 

Mai 
Bursdager: 

Mina, Ferdinand, Martin, Lilly, 

Bena, Lena, Oline 

1. Offentlig høytidsdag – Barnehagen stengt 

4. Prøveskoledag på begge skolene. Barna møter klokka 0900. Det er mulig at 
denne datoen endres.  

4. Besøksdag for nye barn 

6. Krabbene besøker Stokke skole 
7. Krabbene besøker Ellingsøy skole 

15. «Prøve 17. mai» 

21. Kristi Himmelfartsdag – Barnehagen stengt 

22. Planleggingsdag – Barnehagen stengt 

Juni 
Bursdager:  

Ruben, Jacob 

Overnatting for Krabbene 
1. 2.Pinsedag – Barnehagen stengt 

11. Sommerfest, kl. 18.00 

Juli 
Bursdager: 

 Sofie, Vilje, Smilte, Amalie 

 
Sommerstengt uke 28, 29, 30  
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