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Arsplan 2018 - 2021 

Forord: 

Årsplan er et viktig dokument som grunnlag for de valg vi gjør i det pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også viktig som 
informasjon til foreldre og andre som barnehagen samarbeider med. Vi velger å videreføre formen fra forrige langtidsplan. 
Vi deler planen i to. 

Del 1 gjelder dette barnehageåret. Den utarbeides hver høst. 

Del 2 er langsiktig - og revideres etter 3-4 år. I den sammenhengen har vi laget en historie om ett fiktivt barn som går i 
barnehagen, og lar henne fortelle. Vårt pedagogiske grunnsyn vil kunne gjenkjennes i fortellingen. Personalet og 
foreldrene har en felles forståelse av at trygghet skal ivaretas som en grunnleggende verdi, og danne fundament for 
utvikling på alle områder. 

I historien ligger informasjon om hvordan ting blir gjort, hvordan vi tenker, om progresjon og ulikhet mellom avdelingene 
m.m. fortalt med barnets stemme. I høyre kolonne synliggjøres den faglige forankringen. 

Ny Rammeplan for barnehagen og barnehageloven legger klare føringer for hva årsplanen skal og bør inneholde, og har 
valgt å gi noen enkelteksempler i del 2 på hvordan vi ivaretar alle de sju fagområdene i langtidsplanen. 



Årets satsingsområder kommer bedre fram i del 1, og man ser det enda mer detaljert i månedsbrev fra avdelingene, og på 
dokumentasjoner i form av fortellinger og bilder av det vi gjør. 

ORGANISERING 

Sandvollan barnehage eies og drives av Inderøy kommune. Den er lagt inn under enheten Sandvollan skole og barnehage. 
Rektor på skolen er enhetsleder. Styrer i barnehagen har ansvar for barnehagen. Vi samarbeider tett, og det er avsatt 
ukentlig møte mellom enhetsleder og styrer. 

Både bygninger og uteområde er oppgradert den senere tid, og barnehagen framstår som tidsriktig og funksjonell. 

Barnehagen har to separate bygg. De yngste holder til i det eldste bygget, og de eldste i det nyeste. Vi har valgt å arbeide 
med mest mulig aldershomogene grupper. 

Åpningstid: kl. 6.30-17.00. Åpningstiden kan tilpasses noe ut fra foreldrenes behov innenfor denne rammen. 

Stengt: 4 uker i juli, samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, i tillegg til 5 planleggingsdager/ kursdager for 
personalet. 

Parkering: Ved idrettsplassen. Skråparkering. Ikke la bilen gå på tomgang. NB! eget kjøremønster. Ikke parker i 
rundkjøringen. Foresatte til skolebarn setter av barna i busslomma lenger ned. Det er ikke lov å kjøre på skolegården i 
tidsrommet 6.30-17.00. 



SAMARBEID 
Samarbeidspartnere/ samarbeidsorganer: 

- Foreldrerådet er alle de foresatte i barnehagen 
- Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, velges hvert år, og representerer foreldrene. De velger en leder og en nestleder. 

Det tilstrebes at begge kjønn og begge bygg er representert. 
- Samarbeidsutvalget, SU, er felles for barnehage og skole. Her er eier, ansatte og brukere representert, og saker 

som er retningsgivende for barnehagen og/eller skolen tas opp her. Årsplanen godkjennes av SU. 
- Barnehagen/skolen/SFO skal sikre sammenheng i overgangen mellom barnehagen til skolen/SFO, jfr. egen plan. SFO 

tilbudet 6.30-7.30 og kl. 16-16.30 gis i barnehagen. Samordning barnehage og SFO i skolens ferier. 
- Andre barnehager: Markvoll familiebarnehage i språknettverk sammen med skolen. Alle barnehagene i 

lnderøybarnehagen i ulike faglige sammenhenger og ved overgang barnehage - skole når det er aktuelt. 
- PPT samarbeid om enkeltbarn med spesielle behov, sakkyndig uttalelser, veiledning av personalet, samt 

orienteringsmøter på systemnivå. 
- Barnevernstjenesten, helsestasjonen ved behov, også gjennom førskoleteam eller familiesenter. Egne prosedyrer. 
- Eksterne fagmiljø ved behov. 



BARNEHAGENS INNHOLD 

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. 
Den gir klarere føringer for innhold og ansvar, bl. a. for å sikre mer likeverdig kvalitet i norske barnehager. 
Kapittel 1. Barnehagens verdigrunnlag presiserer bl.a. at barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, 
og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, på barnehageloven, 
FN's barnekonvensjon m.m. Videre løftes demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig 
utvikling samt livsmestring og helse spesielt. 
Personalet vil bruke tid på implementering av den nye rammeplanen. Vi er godt i gang, men velger å bruke god tid for å 
sikre at alle har felles forståelse som igjen vil påvirke vår praksis. Arbeidet med å sikre barna mot å oppleve mobbing og 
krenkelser vil bli et aktuelt tema. Det samme blir arbeidet med barnehagens læringsmiljø. 

Det jobbes nå med utarbeidelse av ny Kvalitetsplan for barnehager og skoler i Inderøy. De satsingsområdene som blir 
valgt vil påvirke vårt arbeid lokalt. Digitalisering og Livsmestring er felles tema med skolene. Dette vil vi ta med oss i det 
videre arbeidet. 

Sandvollan barnehage satser spesielt på: 

• Friluftsliv og uteaktiviteter - det finnes flere eksempler i historien om Eir 
• Grønt flagg - miljøarbeid - bærekraftig utvikling- det står mer om årets satsing i 1-årig plan 
• Kunst, kultur og kreativitet - dette fagområdet løftes spesielt i denne planperioden - eget avsnitt+ eksempler 
• Folkehelse - fysisk aktivitet og kosthold - eget avsnitt+ eksempler 
• Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform - eksempler i historien om Eir 
• Språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen - norsk i småskolen - samarbeidsprosjekt med skolen og Markvoll 

barnehage - eksempler, kort beskrivelse 



Noen tradisjoner som videreføres: 

• Forut-aksjon om våren. 
• Skjelvågen noen dager i mai/juni for de som snart skal over på skolen, samt andre turer og besøk for å bli kjent med 

andre skolestartere. 
• Markering av ulike høytider innenfor rammen av respekt for mangfold. 
• Bursdagsfeiring 
• Foreldrekaffe/ -frokost som blir planlagt på hver avdeling. 
• Barnehagedagen i mars. 
• Andre aktiviteter som for eksempel ski- og akedager, turer, teaterforestillinger og konserter gjennomføres når det er 

mulig. 
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Figur 1: Illustrerer hvordan vi ønsker at alle faktorer skal dra i den retning vi ønsker ut fra vår ide om hva som er viktig. 



Kontakt oss: SANDVOLLAN BARNEHAGE e-post: bodil.myhr@inderoy.kommune.no 

Skjelbreivegen 15 

7670 INDERØY 

Styrers kontor: 741 24170 Mobil: 92416336 

Helios og Stella: 74124175 Mobil: 45233698 

Gaia: 74124176 Mobil: 45288548 

Luna: 741 24177 Mobil: 45283310 

bodil.myhr@inderoy.kommune.no 

Inderøy kommune 741 24200 

Les mer om oss på Inderøy kommune sin hjemmeside. 



HISTORIEN OM EIR 

Hei. 
Jeg heter Eir. Jeg har fylt ett år. I dag skal jeg begynne i Sandvollan barnehage. 

LUNA: 
Jeg har vært der på besøk tidligere i sommer sammen med pappa og mamma. Jeg satt i 
vogna, og det kom mange store barn som ville kikke på meg. Jeg gråt litt for jeg kjente 
ingen av dem. Da kom det ei dame og sa at vi kunne bli med på Luna. Der var det bare to 
barn som lekte inne, fordi resten lå og sov. En gutt som var litt større enn meg kom med 
en bok og en bamse til meg. Jeg så mange fine ting. De røde traktorene så spennende ut. 
Pappa og mamma satt på gulvet og snakket med damen. Jeg kikket på de to barna som 
kjørte traktor. De kjørte rundt på gulvet mange ganger. Jeg kunne ikke gå da, men det 
har jeg lært meg nå. Kanskje jeg klarer å kjøre med de røde traktorene? 
Nå har vi kommet til grinda. Pappa bærer meg mens mamma triller vogna med 
soveposen oppi. Vi har med en stor bag med ekstra klær, sko, bleier og saker, og jeg har 
en liten sekk med matboks, innesko, kose-reven min og smokken. Vi får melk og frukt i 
barnehagen, så det har jeg ikke med. Nå er det ingen barn ute. Pappa setter meg ned så 
jeg får gå selv bortover til Luna. Det går ikke så fort, men jeg liker å klare sjøl. Gjennom 
vinduene ser jeg mange barn som leker. Der står det en gutt og ser på meg. Han smiler 
og jeg gjemmer meg bak pappa. 
På Luna møter vi den samme damen som sist. Hun hilser og prater. De andre barna vil se 
på meg. Der er gutten som ga meg leker forrige gang. Han smiler. Han henter en bil til 
seg og en til meg. Han sender bilen bortover gulvet, og jeg må le. Jeg holder fast i bilen 
som jeg fikk. En jente tar den fra meg og sender den bortover gulvet. Det ville ikke jeg, 
såjeg_ gråter litt. Damen sier at det er fint at jenta ville vise meg, men at hun nå kan gi 

FAGLIG FORANKRING 

Trygghet 
Gradvis tilvenning 
Samarbeid med heimen danner grunnlag for 
arbeid med omsorg og oppdragelse. Barn 
tåler at det er en del ulikheter mellom 
barnehage og heim, men det er viktig at vi 
har felles grunnleggende tenking, og at 
barna opplever at vi snakker sammen på en 
positiv måte, og har felles mål og retning. 

Oppstartsamtale 
Prosedyrer i Håndbok 

Overgang heim - barnehage 

Kompetente barn 
Mestring 
God tid til tilvenning 

Tilknytning/ Primærkontakt 

Barns medvirkning 
Anerkjennelse, velvillig 



meg bilen igjen. Pappa er heldigvis ved siden av meg, så da trenger jeg ikke gråte mer. 
Han tar meg i hånden og vi går bort til traktorene. Jeg klarer å komme opp. Jess! Når jeg 
sparker fra med beina triller traktoren bortover gulvet. Pappa står bak og passer på. En 
jente kommer kjørende med den andre traktoren. Hun kjører fortere og svinger med 
rattet. Det klarer jeg også. En gang til! Og en gang til! Nå gjør jeg det helt alene. 
Nå har jeg sovet hjemme og skal i barnehagen igjen. Pappa er med. Vi setter sekken og 
klærne mine på plassen i gangen. Der er det bilde av meg og navnet mitt på benken. 
Etter en stund skal han gå. Det vil ikke jeg. Han sier at han bare blir borte en liten stund. 
Jeg vet ikke hvor lenge det er, så jeg gråter. Damen som heter Bente tar meg på fanget. 
Hun sier at hun skjønner at jeg er lei meg, og at det er lov å gråte. Jeg får kosereven min, 
og gråter sammen med den. Jenta som jeg lekte med i går, heter Petra. Hun står ved 
siden av oss og sier «mokka». Bente spør om hun vil ha smokka si. Hun rister på hodet 
og peker på meg. Ja, kanskje Eir vil ha smokka si? Vi går ut i gangen og henter den. Det 
var godt. Jeg trenger ikke gråte mer når jeg får sitte en stund på fanget med smokk og 
bamse. Men nå vil jeg ned på gulvet og leke. 
Nå har jeg gått her lenge, og kjenner alle på Luna. Jeg syns det er godt å være sammen 
med damen som heter Bente, og jeg liker å leke sammen med Petra, Lars og de andre 
barna. Vi synger og hopper. Når Lars detter så vil vi andre dette også, og da ler vi. Petra 
slår hodet mot gulvet, så hun må gråte. Bente trøster og koser med henne. Jeg henter 
Thomas-toget som hun liker så godt, og da vil hun leke med det. Bente smiler og nikker, 
og sier at nå ble Petra glad. 
Lotta har en fin kosekatt som hun er veldig glad i. Da mamma skulle gå i dag så begynte 
jeg å gråte. Lotta hentet kosekatta si til meg, mens jeg fikk trøst av Bente. Så gikk Lotta 
til vinduet og vinket til min mamma. Da syntes mamma det var greit å gå selv om jeg 
ikke vinket. 
l det lille rommet har de voksne laget det så fint. Det er stoff med vakre farger som 

fortolking. Berit Bae. 
Velge selv, prøve egne 
ferdigheter, utforske 
Trygghetssirkelen 

Mestring 
Foreldremedvirkning 
Bruk av skrift og bilder 

Bekreftelse, anerkjennelse og respekt - barn 
og voksne skal bli sett, hørt og tatt på alvor. 
Heim og barnehage utfyller hverandre når 
det gjelder ansvar og oppgaver i forhold til 
barna. 

Voksenrollen, støtte pro-sosial 
atferd 

Leik 
Bevegelse 
Omsorg 

Empati 

Barns medvirkning 



skinner. De har funnet mange ting som lager lyd, og noe som blinker, og plast på gulvet 
som smeller. Vi får lov å prøve alt. Jeg liker å være der litt alene, men når Petra, Lars og 
jeg er der sammen kan vi bli helt ville. 
Etter formiddagsmaten blir vi så trøtte at vi vil legge oss og sove. De voksne hjelper oss 
slik at alle får det til. Jeg liker best at de sette vogna mi litt unna de andre så det ikke blir 
så mange lyder. Da kan jeg sove lenge, og det blir greit å leke etterpå. 
Jeg kan alt om hvordan vi gjør det på Luna. Nå er det greit å være sammen med de 
andre voksne også. Når jeg kommer tar jeg med matboksen til det store bordet på 
kjøkkenet. Der spiser vi frokost. Vi får spise selv. Det kan bli litt søl, men det er visst 
greit. Nå begynner en gutt å slå i bordet mens han ser på meg. Da banker jeg også. Han 
ler, og det gjør jeg også. De voksne smiler og nikker. Etter en stund sier de at det er nok. 
Hvorfor det? Jeg slår litt til, da sier Bente at det blir «ondt i øran». Hmm - det kjenner 
ikke jeg. 
Jeg liker godt å følge med det Gaia-ungene gjør ved det andre bordet. De snakker mye, 
de ler og tømmer melk i glasset selv. Når det kommer melk utover bordet så henter de 
en klut og tørker opp. Jeg vil også tømme i melk. Da holder Bente og jeg i sammen, og vi 
trenger ingen klut. Etter maten leker vi med tog. Jeg sitter oppå tog-bane-bordet og 
togene kjører rundt meg. Vi synger Tøffe, tøffe toget. Det er morsomt når vi sier tut tut 
tut tut tut. På veggen henger et bilde av toget. Når jeg peker på det bildet så synger 
Bente om toget hver gang. Nå sitter alle sammen på gulvet og synger om lille kattepus, 
Toe Toe, om kua og sauen og grisen og hanen og om lille Petter edderkopp. Lasse stiller 
seg opp foran Bente og tramper med en fot. Da forstår Bente at han vil danse til 
rockeplata med "Bæ bæ lille lam". 
Etterpå går vi ut. Først må vi ta på dress, sko og lue. Vi går til «Fjellet» på baksida. Noen 
klarer å komme seg på toppen. Derfra kan vi se traktoren oppå gården, og fjøset der kua 
er. Før så vi på kyrne og sauene hver dag. 

Utforsking, sansemotorikk, 
førstegangsopplevelser, 
individ - gruppe. 

Ro, hvile, søvn 

Samspill 
Trygghet 
Mestring 

Herming 
Glede og humor 
Lek med lyd 
Oppdragelse 

Daglige rutiner 
Leik 
Læring 
Bruk av konkreter - 
kroppsspråk - kommunikasjon 
Sang, dans, glede 
Se enkeltbarns behov - ulikhet 

Fysisk aktivitet, bevegelse på 
ujevnt underlag 
Nærmiljø 



Nå synger vi sangen om «på låven sitter nissen» hver dag. Med en gang vi starter så 
reiser Petter seg, så han er klar til å hoppe i siste verset. 
Nå er det snø ute. Traktoren kommer og brøyter bort snøen foran barnehagen og 
skolen. Da står alle barna på Luna ved vinduet og ser på. Etterpå leker vi med traktorer 
på gulvet. Når vi kommer ut går vi på tur rundt skolen. På baksida er det mye snø. Det er 
spor i snøen. Hvem har gått her? Kråka? Katta? 
Det er tungt å gå i den dype snøen. Petter stanser. Bente går tilbake og tar handa hans, 
og han sier: «Petter e så klar sjø». «Ja det e du ja», sier Bente. Så går de videre sammen. 
For lenge siden holdt de voksne en gang på med å finne ut hva barna på Luna var mest 
interessert i. De barna hentet skoene i gangen og tok dem med inn hver dag. Da skjønte 
de voksne at de skulle skaffe mer sko. Derfor har vi mange sko som vi barna får bruke. 
Nesten alle barna liker å prøve sko, gå med fine sko og bytte sko. Jeg liker de blå skoene. 
De er store og høye. Først klarte jeg ikke å få dem på. Jeg prøvde lenge på forskjellige 
måter, og de voksne tok bilde og kommenterte det jeg gjorde. Til slutt fant jeg på å gå 
bort til veggen så kunne jeg støtte meg med en hånd, og skoene skled ikke unna når de 
sto inntil veggen. Det klarte jeg! 
Nå er snøen borte. Mamma sier at jeg skal begynne på Gaia til høsten. Jeg går ofte på 
Gaia for å leke med Lotta. Hun har vært 2 år lenge, og jeg er snart 2. 
I løpet av den tiden jeg har vært på Luna så har jeg gjort mye annet som jeg ikke har 
fortalt om her. Dere kan spørre de voksne på Luna dersom dere vil vite mer. 

Barn har 100 språk 
Følge barnas interesser 

Rom for undring 

Bekrefte og sette ord på 
følelser 

Følge barnas spor, se 
interesser og tilby materiale 
og miljø ut fra barns initiativ 

Overgang - gradvis tilvenning 
til ny avdeling. 

Kommentar: I ny «Rammeplan for barnehager» er det noen områder som har fått mer 
tydelig fokus. Teknikk er byttet med teknologi, mat har fått en egen plass, og krav til 
progresjon er tydeliggjort. I barnehagetradisjonen arbeider vi med hele barnet. Gjennom 
prosjekter og leik trekker vi inn alle fagområdene. Læring skjer gjennom sansing, leik, 
erfaring, prøving og utforsking i samspill med barn og voksne. 

Fagområdene: 
Kommunikasjon, språk og tekst 
Kropp, bevegelse, mat og helse 
Kunst, kultur og kreativitet 
Natur, miljø og teknologi 
Antall, rom og form 



I barnehagens verdigrunnlag tydeliggjøres bl.a. barndommens egenverdi, fokus på 
demokrati, åndsfrihet og inkluderende fellesskap. Likestilling og likeverd, samt 
bærekraftig utvikling presiseres også. Et nytt begrep har kommet inn: «Livsmestring». 
Barnehagen vil arbeide grundig med implementering av ny rammeplan, og gjøre den til 
vår. (rammeplanen finnes i sin helhet på udir. sine sider) 

Etikk, religion og filosofi 
Nærmiljø og samfunn 

GAIA: 
Nå har jeg begynt på Gaia. Mange av barna fra Luna begynte her sammen med meg, og 
det er noen barn som har gått her før og er veldig godt kjent, og så er det noen som er 
helt nye i barnehagen. Første dagen ville jeg ikke at pappa skulle gå. Han var her litt 
lenger, men jeg gråt litt da han gikk likevel. Det er Petra jeg kjenner best. Vi leker 
sammen hjemme også, for hun bor ved siden av meg. Petra ville ha meg med og hoppe 
på madrassene, og da sluttet jeg å gråte. Det er så mye artig på Gaia. Det aller beste er 
klatrehuset med sklia. 
På bursdagen min fikk jeg krone med glitter, vi sang og danset, for det liker jeg så godt. 
Pappa og jeg lagde blåbærkake som jeg serverte i barnehagen. Noen av barna sa at de 
ikke likte sånn kake. Petter og jeg ville ha med en gang. Da så jeg at tennene til Petter 
var blå. Han sa mine tenner var blå også. Da ville de andre også ha kake. Alle barna fikk 
blå tenner. Etterpå løp vi på badet og så oss i speilet og lo. Når Petter lagde en grimase, 
så ville vi andre gjøre likedan. Da lo vi enda mer. Da kom Bjørn som arbeider på Gaia og 
sa at det var lurt å vaske truten når vi sto der ved vasken. Det ville vi, for vann er herlig. 
Det var bare to av oss som ble så våte på armene at vi måtte skifte genser. 
Det er to nye barn som har flyttet til Sandvollan i sommer. De heter Amir og Anna og er 
tvillinger. Det betyr at de har ligget sammen i magen til mammaen sin. De kommer fra et 
annet land, og snakker med andre ord. Vi barna forstår hva de mener når de viser oss, 

Trygghet 

Ta vare på vennskap 

Bursdagsfeiring hos oss. 
Hermeleik og samspill 

Glede og humor 

Leik med vann 

Flerkulturelt arbeid 

Språkstimulering 



men de voksne må ha litt hjelp. De bruker tegn og bilder, mens vi barna snakker med 
hele kroppen. 
På gulvet er alle bokstavene. Min bokstav er E. Når jeg setter meg på E'en så setter Lotta 
seg på L 'en. Vi hopper fra bokstav til bokstav. Jeg kan bokstaven til nesten alle barna på 
Gaia, også Iren sin, for det er bare en strek. 
I hylla finner jeg tegnesaker, lim og sakser. De voksne sitter sammen med oss, og vi 
barna får prøve til vi klarer sjøl. Jeg vil ha saksa med røde rundinger. Det vil Lotta også, 
så vi drar i saksa og hyler. Da sier Irene at vi ikke kan slåss om saksa, så hun legger den 
bort. Vi roper høyt at vi vil ha den. De andre barna begynner også å rope. De voksne 
finner på at noen skal leke på grupperommet og noen skal spille spill på kjøkkenet. Da 
blir ikke lyden så sterk lenger. Senere får vi hver vår saks og kan klippe mer. 
Petter setter en rød stol som oppå hodet sitt. Amir tar en annen rød stol oppå hodet. Så 
tar Amir sin stol opp ned, og Petter gjør likedan. Petter legger seg under stolen sin. Da 
gjør Amir det også. Det er ofte sånn på Gaia at vi vil gjøre det samme. 
Det aller morsomste er når vi henter alle slags saker og samler det i en stor haug. De 
voksne kaller det søppelhaug. De sier at den leiken kommer hvert år på Gaia. Vi bruker 
haugen til alt mulig når vi leiker. Vi gjemmer oss og vi flytter på ting. Vi har mange vesker 
og sekker som vi pakker ting oppi og tar det ut igjen. Og så liker vi å lage rekker. Alle 
stolene på Gaia blir et langt tog, eller en buss. Vi synger «Nede på stasjonen» og 
«Hjulene på bussen» og så kjører vi for å hente flere saker til haugen vår. Når haugen er 
kjempestor, tar vi madrassene på toppen og så hopper vi oppå. Da passer de voksne på 
at vi venter på tur og ikke kræsjer for mye. 
Jeg liker også å være på Reodor og lage ting med de underlige sakene som de har. Noen 
ganger tar vi med saker til barnehagen og bruker dem der. De voksne på Gaia er litt rare, 
for de syns ikke vi roter når vi samler alt til en haug. Det syns de hjemme. 
Jeg får være med og dekke bordet. Vi bakte brød sammen med Marie i går. På Gaia har 

Tidlig introduksjon av skrift 

Prøving, mestring, klare sjøl. 

Selvhevdelse 
Sosialt samspill 
Mye lyd 
Voksenrolle, organisering 

Gjøre likedan - imitasjon 

Gå i flokk 
Gjentakende aktiviteter 

Sang og bevegelse 
Sikkerhet - utfordringer 
Personalet legger vekt på de spontane 
situasjonene som oppstår i leik, og 
oppfordrer til undring, samtale og 
utforsking sammen med barna. 
Personalet er tilstedeværende som 
observatører og tilretteleggere av miljøet, 
men også som aktive deltakere slik at leik 
kan oppstå, utvikles og gjøres tilgjengelig for 
hvert enkelt barn. 

Riktig kosthold 
Selvstendighet 
Ta egne valg 



vi ofte smøremåltid, og jeg kan smøre på sjøl. Jeg får til å skjære ost når jeg kan bruke 
lang tid. Når jeg er veldig sulten vil jeg ha hjelp. Jeg liker best kaviar og majones med 
agurk og paprika på. Farmor sier at det ikke passer sammen, men det syns jeg. 
Mammaen til Amir og Anna var i barnehagen og lagde mat til oss. Det var mye smak og 
mye lukt og mye ris. Jeg likte det kjempegodt. Bea ville ikke smake, så hun fikk brød. 
Etter maten får jeg ny bleie før jeg skal sove i vogna. Bea blir med på badet. Hun tisser 
på do, og noen ganger i buksa. Da bytter hun klær, for hun har mange skift med seg. Bea 
og noen barn til hviler på madrass etter maten, mens Marie synger. Bea har sluttet med 
smokk, men hun fikk låne min smokk en gang da vi var alene. 
I går var pappa og mamma på møte i barnehagen. De fikk snakke lenge med en av de 
voksne. Etterpå fortalte de at de hadde sett på bilder og snakket om hva jeg liker å gjøre 
både i barnehagen og hjemme. Jeg var med og fant fram de viktigste bildene før møtet. 
Noen ganger er de på møte i barnehagen om kvelden. De sier at de får vite mye om hva 
som er viktig for meg og de andre barna, og at de får fortelle hva de mener til de i 
barnehagen. Da kommer farfar og passer meg, og jeg får havregrøt til kvelds. 
Vi Gaia-ungene er verdensmestere til å gå på tur. Det sier de voksne. Vi tar bakken opp 
til Ytterhaugen i en schvupp. Jeg blir litt sliten, men jeg liker å komme først, så det kan 
jeg ikke bry meg om. Sekken er ikke så veldig tung, men jeg har matboks og kopp med 
meg_. Vi trener i gymsalen hver uke, så det er vel derfor vi er så spreke. 

Gjøre seg erfaringer 
Ulikhet, kulturelt mangfold 
Kosthold, helse 

Øve, mestring 
Empati 

Samarbeid heim - barnehage 
Dokumentasjon 
Vurderingsarbeid 
Barns medvirkning 

Folkehelse, fysisk aktivitet 
Mestring 

Kjøkkenet og atelieret: Mellom Luna og Gaia har vi felles kjøkken og atelier som brukes 
av begge avdelingene. 
På kjøkkenet samles vi til måltid og matlaging, men det er også arena for andre møter. 
Vi har datakroken som både barn og voksne bruker. Vi kan holde på med ulike bord 
aktiviteter, og vi kan ta med materialer fra atelieret dit dersom det er mest 
hensiktsmessig. 
På atelieret har vi tilgang på ulike materialer. Vi har vann, staffeli, god belysning og 

Barnehagen som ku/turarena 
Kunst, kultur og kreativitet. 

IKT i barnehagen 

Den 3. pedagogen 



utstillingsvegger. I perioder sår og planter vi. Vi kan arbeide ved små bord, men bruker 
ofte gulvet som arbeidsplass. Gulvet er godt egnet når de minste beveger seg og 
utforsker, derfor legger vi inn mange ulike sanseoppleve/ser der. På atelieret kan vi la det 
stå over lengre tid, slik at prosjektene får utvikle seg ut fra barnas ideer. 

Læringsprosesser - Barn og voksne skal ha 
til læring og utvikling i 

hverdagen, og det tenkes progresjon på alle 
områder. 
Vi vektlegger utviklingen av det fysiske 
miljøet som "Den tredje pedagogen". 

Jeg har vært lenge på Gaia nå. Jeg bruker bleie bare når jeg sover. Vi store på Gaia sover 
ikke, vi bare hviler, men noen ganger sovner jeg. Når vi kommer ut løper vi til 
vanndammen. Vi har på støvler og regnklær. Da får vi ha mye vann i elva og dammen. 
Det er supert. Vi blir våte på hendene og kanskje litt oppi støvlene, men det er så artig. 
Jeg drikker av vannet når de voksne ikke ser det. Snart må jeg tisse. Jeg sier det til Bjørn, 
og da tar han meg i handa og vi løper inn på Gaia. Neste dag når jeg må tisse så vil jeg gå 
på Stella. Jeg har vært der og lekt flere ganger. Etter sommeren skal jeg begynne der, og 
da er det greit å være kjent på do også © 

Vannets magi © 

Overganger 
Overgangen fra Luna/ Gaia til 
Stella, besøk og leik inne på 
vårparten. 

Eksempel om «søppelhaugen»: En leik ser vi gjentar seg med litt ulik form nesten hvert 
år, særlig på Gaia og Stella der barna er ca. 2-4 år. Vi kan kalle det flyttelass, søppelhaug 
e.l. Fra de voksne sin side ser det ut som det handler om å hente alt mulig de finner og 
samle det i en stor haug eller arrangere det på ulikt vis, stable, stille på rekke, osv. Så tar 
de det i bruk, og går ofte inn i en rolle/eik der vesker og sekker kan være viktige 
artifakter. Leiken gir ofte plass til mange barn, og tar mye plass. 
En vanlig morgen starter ofte med at barna kommer inn, starter med f eks. duplo - 
venter på flere barn. Uten at de sier noe begynner de å lesse duplo opp i pappeska som 
står rett innafor døra. Nei, vi trenger mer saker og så henter de mange biler. Det er hytta 
i hjørnet som er flytteplassen i dag. En voksen kommer og ser aktiviteten. Hun tenker nok 
- dette skal bli noe å rydde opp! I I!, men sier heldigvis ingenting. Ungene prater med 
hverandre og det er flere som kommer til og vil være med. Alle har sine ideer og innspill. 
Her foregår mye rolleleik,__q_g_mange barn er i et samspill med hverandre som utvikler seg 

Vi vil fremheve !eikens fremtredende plass i 
barnas liv i barnehagen. Leiken har 
egenverdi og er en viktig side ved 
barnekulturen, samtidig som den er en 
grunnleggende dannings- og læringsform og 
livsutfoldelse som barna uttrykker seg 
gjennom. Barnehagen legger til rette for 
allsidig leik både inne og ute. Personalet 
legger vekt på de spontane situasjonene 
som oppstår i leik, og oppfordrer til undring, 
samtale og utforsking sammen med barna. 
Personalet er tilstedeværende som 
observatører og tilretteleggere av miljøet, 
men også som aktive deltakere slik at leik 
kan oppstå, utvikles og gjøres tilgjengelig for 
hvert enkelt barn. 
Ved hjelp av observasjoner og 
dokumentasjon av barnas aktivitet, vil vi 



etter hvert. Noen tar med seg bøker og ligger under stolene, som også er en del av 
prosjektet, og leser. Et annet barn kommer og legger seg ved siden av og får låne ei bok. 
De som sitter oppå stolene er på togtur og skal reise langt - helt til Ytterhaugen. Det blir 
stadig påfyll av saker og leiken endrer karakter underveis. Vesker er en vesentlig del av 
flyttinga og ungene er gjerne en sving på andre rom for å få noe oppi veska - et ark, en 
leikekatalog e.l. Mange samtaler og ideer kommer opp og litt uenighet er det også. De 
kan holde på en hel formiddag med dette prosjektet. Men så er det bare 
flytte/søppelhaug og stoler igjen, og da er det på tide med opprydding. 

gjennom felles refleksjoner finne ut hvordan 
vi best mulig skal stimulere det enkelte barn 
til utvikling og læring. Tema vi arbeider med 
gjennom året, velges ut etter samme 
arbeidsmåte. Dette sikrer at barna får reell 
medvirkning i forhold til sin hverdag i 
barnehagen. Kvalitet i relasjoner, samspill 
og kommunikasjon ligger i botn uansett hva 
vi arbeider med. 

Vi finner alle fagområdene 
her. 

STELLA: 
Nå er det vinter. Jeg har gått på Stella siden i sommer. Der er det ganske forskjellig fra 
Gaia. Det er veldig mange barn, og vi er mye i grupper som gjør ulike ting. Nesten hver 
dag går en gruppe på tur. Noen er ute og noen er inne. Det aller beste er når vi er på 
gymsalen, for der får vi leke litt skumle leker. Nå tør jeg å klatre høyt opp i ribbeveggen 
sammen med de andre. 
Etter formiddagsmaten får vi hvile oss på mattene. Det er godt, og vi lader batteriene 
våre sier de voksne. 
En stund etter sommerferien kom Arvid flyttende til Sandvollan. Vi visste at han skulle 
begynne, for de har holdt på lenge med å bygge nytt hus like bortenfor huset mitt. Jeg 
har møtt ham ute noen ganger. Første dagen i barnehagen var det en voksen som tok 
imot Arvid i garderoben og viste han plassen og doen og sånt. Jeg sa at jeg kunne vise 
ham barnehagen: Jeg viste ham først klosse-rommet, men så tenkte jeg at det var nok 
morsomst for han på trimrommet der vi kan hoppe og klatre, så jeg tok han med dit. De 
andre barna som lekte der slang seg med, og vi lo og lekte til vi ble helt svette. 
Arvid skulle ikke være så lenge første dagen. Da ville jeg lage et brev som han kan få i 
morgen tidlig, og så kunne vi leke videre. 

Tilvenningsfasen etter 
oppstart, bruke god tid. Bli 
trygg og trives i lag med voksne 
og de andre barna. 
Prøve ut egne grenser. 
Avpasse behov for aktivitet og 
hvile 
Mestring i lag - samspill. 
Modellæring. Selvfølelse. 
Tar ansvar, bidrar. 
Medvirkning - på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov 

Barn har andre perspektiv enn 
voksne på hva som er viktig å 
vise fram. 



Da jeg kom dagen etter så var Arvid der allerede. Han holdt på å bygge med lego 
sammen med Tor og Eli. De sier at jeg også kan bygge sammen med dem, men det vil 
ikke jeg. Jeg vil bare sitte alene, og kjenner at jeg er trist. Da kommer Brita, en av de 
voksne og snakker med meg. Vi tenker sammen om det å få en ny venn, om å ha flere 
venner. Dette er ikke alltid lett. 

Tenke framover, planlegge, 
bygge relasjon. 

Vennskap 

En dag var vi på tur i Ytterhaugen. Bak doen står det et stort grantre. Noen av barna på 
Stella er veldig vant til å klatre, og nå er de høyt oppe i treet. Jeg tør også klatre så høyt 
nå. Arvid har ikke fått øvd så mye på klatring enda, men nå kommer han også oppover 
sammen med Kristian. Når Arvid kikker ned, så ser han at han har kommet høyere opp 
enn han hadde tenkt. Da roper han på en voksen for å få hjelp. Tor som sitter øverst 
sammen med meg er en veldig god hjelper, så han klatrer ned til Arvid og sier: «Æ ska vis 
dæ æ sju. Ta handa di på greina der og så tar du foten ned på deinn korte greina der» 
Arvid følger rådene og kommer seg ned. Etterpå snakker de voksne med både Tor og 
Arvid om at det var fint at Tor hjalp Arvid og at Arvid hørte på rådene. 
Senere har de snakket om denne episoden både heime og i barnehagen. 

Tøye egne grenser 
Kompetente barn 
Voksenrollen 
Oppdragelse- lære av 
hverandre 
Sosial utprøving 
Omsorg og læring 
Praksisfortelling som redskap 
Refleksjon og pedagogisk 
dokumentasjon 

I dag var det turdag, og da gikk vi til Saltvikhaugen. Først måtte vi gå på åkeren, der var 
det masse bæsj etter kua. Men kua er ikke her lengre, hu er i fjøset. Og i Saltvikhaugen 
er ikke sauene lengre heller, det er høst og for kaldt så de er i fjøset sammen med kuene 
på Flakkenberg. Det som er aller artigst er å klatre i fjellet, det er litt skummelt når jeg 
nesten faller, men når jeg kommer på toppen er jeg fjellklatrer. Jeg og Jens lekte at vi 
var jegere og at vi skulle skyte elg, for det gjør mamma også. Vi fant pinner og det var 
børsa. Da måtte vi liste oss for og ikke skremme elgen. Når vi jaktet så fant vi en busk 
med svarte bær, den stakk. Men vi kunne smake for de var ikke giftige, men vi spyttet de 
ut, for de smakte æsj. Einebær sa en voksen at de hette. Vi så kjempelangt på toppen, 
helt til Sverige, og så hørte vi en rar lyd fra gården til Lars. Lisa trodde det var var en 
fugl, men jeg og Jens sa det er helt sikkert var en dinosaur, en flyvedinosaur. I lomma har 

Barna på Stella: aktive, liker 
fysiske utfordringer, samspill, 
glede, humor. 
Leiken i fokus 
Vennskap, sosial kompetanse 
Hjelpsom, klare sjøl, nysgjerrig, 
forskende, 
Rutiner, trygghet, rammer, 
Tilby et fysisk miljø som 
inspirerer til leik og kreativitet 
både ute og inne. Rom i endring 



jeg mange steiner som pappa skal få, og så fant jeg et bein som det var tenner på. Det 
skal vi ta med på Stella og forske på. Når de ropte det var mat så skulle vi løpe fort til de 
andre, men da snublet jeg og slo kneet mitt i en stein. Jeg ble lei meg, men så kom Jens og 
Lisa og de hjalp meg opp. Jeg fikk låne pinnen hans til stokk så jeg klarte å gå, helt til 
benken. En voksen kom og trøstet meg, og da så vi på kneet. Der var det litt blod så da 
fikk jeg plaster på. Da ble det litt bedre. 

etter hvor barna er i leiken. 

En dag i vinter var vi i Trollhaugen. Det hadde kommet en del nysnø, så Bea og Anna og 
jeg hentet hvert vårt rumpeakebrett. Bea setter seg på akebrettet og kjører ned bakken 
mens vi ser på. «Anna, æ for i foill fart, prøv du å !» roper Bea mens hun ligger på bakken 
og ler. «Det e fer at nån ainnan hi sklidd først» roper jeg, «kainn æ kom no? «Bærre skli» 
roper Bea til meg. Jeg tar fart, kaster meg ned på akebrettet og kjører ned bakken. 
«Anna! No ka inn du kom å Anna» roper Bea som fremdeles sitter på snøen nede i 
bakken. Anna setter seg ned på akebrettet og kjører halvveis ned i bakken, «oi» sier hun. 
Bea og jeg ser på henne. 
Ragna og Marta har også hentet seg hvert sitt akebrett. De står og ser på Anna som ikke 
fikk så stor fart. «De va no kjedelig ... » sier Ragna og ser på Marta. «De va no kjedelig da» 
sier Marta. «Du må sætt dæ længer oppå, ferda fer du længer, og da bli det artiar. Løft 
opp fotan mein> sier jeg. Ragna setter seg på akebrettet, løfter føttene høyt og kjører 
ned bakken. «Ja da gjekk de ber» sier Ragna og ler høyt. «Længer oppå, længer oppå ... » 
sier Marta stille mens hun venter på tur. Hun ser på den voksne som skriver i boka, 
smiler og sier: «Arti ja!» 

Livsmestring 
« Lære med kroppen det sitter i 
hodet» 
Friluftsliv 
Fast turdag. Korte og lange 
turer, tur er tur uansett lengde. 
Bruke kroppen sin på forskjellig 
underlag og intensitet. Bli litt 
klar og sliten, kjenne på pulsen 
og hjertet som slår. 
Erfaringsdeling 

Observasjon, dokumentasjon 

Helios: 
Nå er det jammen blitt sommer igjen og jeg har blitt veldig stor og har begynt på Helios. 
Jeg syns det er kjempeartig å være på tur, og vi på Helios er på tur mange dager. Noen 
ganger kjører vi buss, for da skal vi dra til Straumen og være på ReOdor. På ReOdor er 

Felles opplevelse 
Samarbeid i barnegruppa, 
forhandlinger 
Kreativitet 



det god plass og veldig masse forskjellig materiale vi kan bruke. Her er det så mye nytt å 
sjå på, masse ting å leike med, mye rart som vi ikke pleier å leike med i barnehagen. Det 
er så spennende. Noen ganger leiker Marta, Kristian og jeg sammen. Vi finner mye som 
glitrer, og rør som vi kan bruke til fota når vi lager rare figurer, og så vil jeg ha masse 
garn til hår. Noen ganger er vi mange sammen som finner på hva vi skal lage eller leike 
med. Petra bestemmer noen ganger og da gjør vi som hun sier, men noen ganger vil ikke 
jeg det, for jeg vil bestemme sjøl. Når vi drar tilbake får vi lov til åta med oss masse 
forskjellig materiale som vi kan bruke i barnehagen. 
Men det er ikke alltid vi er på ReOdor, for på Straumen er det mange andre ting vi kan 
gjøre også. Noen ganger er vi på biblioteket og låner bøker. Der er det så koselig å sitte 
og lese bøker som vi ikke har i barnehagen, og så er det ganske stille. Noen ganger er det 
deilig bare å sitte helt i ro uten å si noen ting. Og så går vi en tur i Muustrøparken og ser 
på alle skulpturene til Nils Aas. Den fineste er Elgen, for den får vi lov til å sitte på, da 
leiker jeg at vi rir på elgen langt inn i skogen. 
Noen ganger er vi på kafe E@ og spiser lunsjen vår før vi kjører buss tilbake til 
barnehagen. Da kjenner jeg at det er godt å slappe av i buss-setet. Jeg sitter ved siden av 
Petra. Jeg sitter ved vinduet og følger med når trærne suser forbi. Så ser jeg et rart bilde 
på en stor låvevegg, er det ei ku og en dinosaur? Så du det, Petra, sier jeg. Men Petra har 
sovna. 
Nå har jeg gått i barnehagen lenge, og jeg har mange venner. Noen av de andre barna 
sier at de gleder seg til jul. Og det gjør jeg også, for når det blir 13.desember skal alle de 
største barna dra til Kastvollen og gå Lucia. Da har vi øvd på mange sanger som vi skal 
synge for de som er på Kastvollen. Jeg tror de gleder seg til vi kommer, og jeg gleder 
meg masse til å opptre med kvit kjole og glitter og lys. Men det blir veldig spennende om 
jeg husker alle sangene. 
Endelig har det blitt snø og vi er på tur med l.klassen. De kjenner vi fra før, for de gikk i 

Prosess til ferdig produkt - 
eller bare prosess 
Grønt flagg 

Natur, miljø og teknologi, 
Kunst kultur og kreativitet, 
Nærmiljø og samfunn, 
Antall, rom og form, 
Kommunikasjon, språk og 
tekst. 
Prosjektarbeid 
Fantasi 
Samspill 

Vennskap - fellesskap 

Tradisjoner 
Nærmiljø og samfunn 
Glede andre 
Utfordring - opptreden 

Overgang barnehage - skole 



barnehagen i fjor. Vi har med oss ski og går langt bort på jordet og lager hopp i bakken. 
Etterpå tenner vi bål på bålplassen til skolen og griller. Jeg var litt sjenert i begynnelsen, 
men når vi begynte å hoppe så gikk det over. Det var ikke bare vi i barnehagen som datt, 
det gjorde 1.klassingene også. 
En dag sa de voksne at nå er skøytebanen på idrettsplassen klar til bruk, og etter lunsjen 
så skulle jeg, Kristian, Ragna og Petra få være med på skøytebanen. Da har jeg med meg 
de nye skøytene jeg fikk til jul, og hjelmen min. Jeg har gått på skøyter før, men det er 
kjempevanskelig. Noen ganger blir jeg så sliten i beina at jeg går helt på skeive. Men da 
er det alltid noen skoleunger der som hjelper oss og holder oss i hendene, da blir det 
lettere å gå. Det er kjempeartig. 
På skolen har de bestemt at det er en klasse som skal være fadderklasse for oss 
skolestarterne i barnehagen. Det syns jeg er litt spennende, og litt trygt siden jeg da 
kjenner noen på skolen litt bedre når jeg skal begynne. Første gangen vi var på tur 
sammen var det litt skummelt for "når æ skoi/1 på tur ilag me storongan på skolen så 
kjent æ ingen, men når æ kom tebake fra turn så kjent æ mang!" Og no syns itj æ det 
e nåkka skummelt, berre artig. 
Nå er det sommer, og jeg fyller snart 6 år. I det siste har vi vært på skolen flere ganger. 
Vi hadde innskriving i vinter, og i var har vi besøkt 1. klassen og de på SFO. Jeg var godt 
kjent på skolen fra før også, for vi har hatt språkgruppe sammen med skolen fra jeg var 
liten. Da kommer skolebarna til barnehagen eller barnehagebarna til skolen. Barna som 
går i andre barnehager i bygda er også med. Vi hadde førskoledag for en stund siden. 
Denne uka er alle vi 6-åringene på Skjelvågen-kaia. Da kommer vi tidlig om morgenen og 
er der til vi blir henta. Det er veldig klare regler om hvor vi kan gå for at det skal være 
trygt, men vi får leke så mye vi vil i fjæra. Jeg har samlet småkrabber i et gjennomsiktig 
spann. Anna hadde med ny fiskestang. Hun fikk en stor torsk som vi har spretta opp og 
undersøkt. Det var en bitte liten fisk inni magesekken hans. Så kokte vi torsken i salt 

Opprettholde vennskap 
Bli kjent med skolerutiner 
Felles opplevelser 

Mestring 
Motorikk 
Glede 

Overgang barnehage - skole 

Språkprosjektet 
Samarbeid mellom skolen ved 
småtrinnet, og barnehagene på 
Sandvollan for å ivareta sammenheng i 
arbeidet med språk i barnehagen og 
norskfaget i skolen. Fysiske møter med 
ulikt innhold. 

Grønt flagg 
Friluftsliv 
Undring 



vann, og alle fikk smake. Jeg likte den, men det var noen som ikke ville ha. I går var vi på 
Kastvollen og sang mange sanger til de som bor der, og i kveld har vi avslutningsfest på 
kaia sammen med familiene våre. Da skal vi grille mat og lage forestilling. Vi har kjøpt 
gave til barnehagen, men det er hemmelig. Jeg gleder meg veldig til å begynne på skolen 
til høsten. Og så gleder jeg meg til det blir språkgruppe så jeg kan besøke de små barna 
på Luna. Da skal jeg leke med dem og lese. 
Takk for meg Sandvollan barnehage©. 

Høydepunkter og markering av 
overganger 

Forutaksjonen: 
Barnehagen har gjennom alle år deltatt i FORUT's barneaksjon. FORUT stiller med et 
godt gjennomarbeidet pedagogisk opplegg der barna blir kjent med et barn som vokser 
opp i et utviklingsland. De blir kjent med hverdagsliv, kultur, språk, mattradisjoner osv., 
gjennom bilder, film, fortellinger m.m. Vi synger sanger, Jager mat fra oppskrift-heftet, 
og leser om hvordan dette barnet har det både hjemme og på barnehagen eller skolen. 
Vår barnehage arrangerer aksjon med basar, salg av egenprodusert kunst, mat og kaffe, 
underholdning m.m. Inntekten går til FORUT, - til definerte prosjekt. 
Alle barna deltar i både forberedelse og gjennomføring ut fra alder og engasjement. De 
minste kan delta bl.a. ved å se bilder, leke, bake, synge og Jage gevinster, mens de større 
i tillegg tar ansvar for å Jage plakater der de inviterer bygda til fest, de bidrar med salg 
av lodd og katta i sekken, de teller penger og deltar i organiseringen av dagen. 
Mange blir veldig interessert i å finne ut mer om hvordan det er å vokse opp i Nepal, Sri 
Lanka eller Malawi, og viser stor empati og respekt for ulikheter. 

Alle fagområdene omfattes i 
løpet av forberedelsene, 
gjennomføringen og 
etterarbeidet til FORUT 
aksjonen. 

Spesielt sentralt: 
Kunst, kultur og kreativitet, 
Etikk, religion og filosofi, 
Nærmiljø og samfunn 



Evalueringsplan: 

Mål med evalueringsarbeidet er at vi skal kunne gi et best 
mulig tilbud til barn og familier, og videreutvikle oss i takt 
med barnehagens samfunnsoppdrag. 

Vi har fokus på om tilbudet gagner brukerne når det gjelder 
tilgjengelighet, åpningstid osv. bl.a. i SU. 

Vi evaluerer tilbudet til gruppen og det enkelte barnet i 
personalgruppen og sammen med foreldre både i det daglige 
og i møter / foreldresamtaler. 

Evaluering av trivsel, læring, tilhørighet, samspill, utvikling, 
kommunikasjon, informasjon, innhold og organisering foregår 
i avdelings-, personal-, ped.leder- og foreldremøter 

Evaluering av barnehageåret foretas i SU samtidig som det 
gis innspill til neste årsplan. 

Når kommunen gjennomfører ståstedsanalyser eller 
brukerundersøkelser m.m., følges resultatene opp i den grad 
det er mulig. 

Alle ansatte har årlig medarbeidersamtale med styrer. 

Rutiner og prosedyrer for Helse, miljø og sikkerhet, 
miljørettet helsevern, brann og annen beredskap følges opp 
forskriftsmessig. 



INDERØY KOMMUNE 
Sandvollan skole og barnehage. 
Adr. 
7670 INDERØY 

Prosedyre for overgang barnehage - skole. 

Mål: Sikre god overgang fra barnehage til skole. 

Beskrivelse/tidsfrister/ ansvar: 
Tiltak Tid Ansvar Vurdering 

1 Barnehagene kontakter skolen for å "melde" Innen 1. Styrerne i 
inn antall elever. oktober barnehagene 
Nye barn etter fristen meldes fortløpende Rektor 

2 Skolene kaller inn barnehagene for å få en Innen 15. Rektor 
oversikt over "elevmassen." I dette møtet gis november 
litt generell informasjon om barnegruppa. 

3 Skolen arrangerer et møte med kontaktlærere i Innen 1. Rektor 
årets 1. klasse, SFO-leder, ped.ledere og november SFO-leder 
styrere (i avgiende barnehager) for å gi 
barnehagene tilbakemelding på årets 
barnegruppe. 

4 Barnehagene innhenter skriftlig tillatelse fra Innen 15. Styrer 
foresatte for å gi informasjon til skolen. november 

5 Oversikt over hvem som skal begynne på Innen 15. Rektor 
skolen fra folkeregisteret. januar Rådmannen 



6 Felles annonse om innskriving. Februar Rådmann 
7 Innskriving Februar Rektor, 

inspektør 
I .kl. lærer( e 

8 Elevliste gjennomgås med PPT Februar Rektor 
PPT 

9 Skolen(e) kontakter, fastsetter og leder møte Mai Rektor 
med barnehagen( e) for informasjon omkring SFO-leder 
enkeltbarn. I dette møtet blir relevant 
dokumentasjon tatt med til gjennomsyn. 

10 Besøksdag på skolen for nye førsteklassinger Mai/juni Rektor 
- Personlig brev anbefales 
- Fadderordning anbefales 
- Møte med kontaktlærer 
- Foreldremøte anbefales 

11 Gjensidig informasjon skole og foresatte Mai/juni Rektor 
I .kl. lærer( e) 
SFO-leder 
Foresatte 

12 Barnehagene (skolestartere) tilbys å besøke Mai/juni Rektor 
skolen(e). "Førskoledagter) 

13 Elevene får personlige brev med invitasjon til Senest 2 Rektor 
Lskoledag uker før 

skolestart 
14 Egen prosedyre for første skoledag August Rektor 

gjennomføres 
15 Nybegynnersamtaler gjennomføres August I Kontaktlærer( e) 

september i 1. klasse 


