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1. Presentasjon:
Strand barnehage:
Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi ligger i Strand boligfelt i
nærheten av Strand skole. Vi ligger nært fjære og skog som vi bruker flittig. Vi har 3 avdelinger – et
forbeholdt barn fra 0-3 år, to avdelinger fra 3 til 6 år.
Åpningstider: Vi har åpent i fra 07.15 til 16.15.
Planleggingsdager:
•
•
•

19. og 20. august 2021
3 og 4. januar 2022
27. mai 2022. Disse dagene er barnehagen stengt.

2. Visjon og verdier:
«BARNETS BESTE - VÅRT ANSVAR» er verdigrunnlaget for Sortland kommune sine barnehager. Å
møte alle barn med, omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sørge for at barna får ta del
i og medvirke felleskapet er verdier som vi setter høyt. Med hjerte for barna i alt vi gjør – skal
personalet sette barnet i sentrum. Vi skal være trygge voksne som gir rom for positivt og lærerikt
lek og læringsmiljø.
Personalet skal:

VÆRE TIL
STEDE

VISE

ANERKJENNELSE

OG VÆRE
KJÆRLIG

VEIDLEDE OG
SETTE
RAMMER PÅ
EN GOD
MÅTE

SE DE GODE I
BARNET OG
BARNETS

BEHOV

GI BARNA GODE
OPPLEVELSER
OG MINNER FRA
BARNEHAGE
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Vi kommer til å jobbe med ulike fokusområder gjennom hele barnehageåret der vi planlegger og
sikrer de ulike områdene i rammeplanen. Målsetninger for arbeidet beskrives i halvårsplaner.

3. Satsningsområde:
Strand barnehage har videre søkelys på Rammeplanen. I høst var kommunedelplan for barnehage
og skole godkjent i Kommunestyret. Visjonen for KIBS er:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i
Sortland kommune skal oppleve et trygt,
tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø
som fremmer læring, danning, trivsel og helse dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet

Første januar 2021 kom ny barnehagelov som skal sikre null toleranse for krenkelser og mobbing i
barnehagen. Både mellom barn og hvis ansatte krenker barn. Endringene i barnehageloven krever
at barnehagene jobber systematisk for forebygging, utestenging og skape et godt lek og
læringsmiljø der alle trives og er sosialt inkludert. Kommunen har utrettet handlingsplan for
mobbeatferd i barnehagen. I høst skal vi arbeid med fokusområdet «Samarbeid med hjemmet» i
tillegg til inkluderende lek og læringsmiljø. Vi skal styrke samarbeid og foreldremedvirkning i
barnehagehverdagen. Barnehageloven, Rammeplanen og KIBS planen er styrende dokumentert
for vårt pedagogiske arbeid og praksis.
Inkludering og godt lek og læringsmiljø er en viktig del
av barnehagehverdagen og vår praksis skal gjenspeile
inkludering og mangfold. Strand barnehage har
søkelys på «Tidlig innsats». Det innebærer at vi har
100% Støttepedagog som fordeler seg på to avdelinger.
Et mål for prosjektet er «Barn skal i størst mulig grad få
læringsutbytte i felleskap med andre barn, med støtte
av kompetent personale.
Gode språklige ferdigheter er i barnehagealder
avgjørende både for senere læring og sosial mestring.
For å kunne gi barna best mulige forutsetninger for å
utvikle språket sitt, må personalet i barnehager ha
gode kunnskaper om språkutvikling og hvordan den
kan fremmes best mulig. Barn utvikler språk i samspill
med andre og sine omgivelser. Bøker og at vi leser for
barna, både i barnehagen og hjemme er en god måte
til å barn beriker sitt språk gir bedre grunnlag for
videre læring og utvikling.
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4. Barnehagens arbeidsform:

August/sept:

Mai/juni:

Tilvenning

Nærmiljø og

Sept:
Brannvern,

samfunn:

førstehjelp. uke 38

Trygg trafikk:
uke 22.

Natur, miljø og
teknologi.

Oktober:
Mars/april:
Kommunikasjon
språk og tekst.

ÅRSHJUL FOR
2021/2022

Novenber.

Janur/februar:

Antall, rom
og form

Vennskap vennskapuke
43.
Etikk,religion og
filosofi.

"Æ er MÆ"
kropp,

Desember:
Juledradisjoner

kust, kultur og
kreativitet
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Dokumentasjon og vurdering:
Dokumentasjon er med på å synliggjøre barnas tanker, teorier og deres kunnskap, og hva
personalet gjør. Det er et verktøy for å se hvordan barn lærer, og deres prosesser i lek og læring.
Dokumentasjon handler om å være bevist på det som foregår i hverdagen, det gjør at det er
enklere å reflektere over det vi gjør, og lettere å forstå hvorfor barna handler som de gjør.
Dokumentasjon er en bevisstgjøring på det arbeidet vi gjør i barnehagen, sette ord på det, løfte
det frem å gjøre det til noe verdifullt.
For å være i stadig utvikling må vi ha et kritisk blikk på vår praksis og ha fokus på intensjonen bak
våre handlinger. Det er viktig for oss å ha en kultur som gjør at vi spør hverandre hvorfor vi gjør
som vi gjør, og at svarene blir brukt på en konstruktiv måte. Evaluering og dokumentasjon er en
viktig del av den prosessen.
Barns medvirkning:
Barna gir uttrykk for sine ønsker og behov med både språk og kroppsspråk. Medvirkning er utrykk
for respekt for barns rettigheter og legger grunnlag for at barn får positive opplevelse og deltakelse
i demokratiske prosesser. Dette stiller krav til de voksnes evne til å tolke barns utrykk og ønsker i
forhold til barnas hverdag.

5. Øvrige planer:
Strand barnehage blei godkjent som helsefremmende barnehage vår 2017. Dette innebærer at vi
setter søkelys på god psykisk og fysisk helse. (se kriterier for helsefremmende barnehager i
generell del)
Æ er MÆ.
Æ er MÆ» går ut på barnas seksualitet og forebygging på seksuelle overgrep, samt at ungene skal
bli trygge personer med god selvfølelse. Vi skal derfor jobbe med temaet kroppen på ulike nivåer i
barnegruppa i tillegg til følelser og «gode og onde hemmeligheter» Det blir også sett fokus på
andre typer fysisk og psykisk vold.
Vi i Strand barnehage er gjennom det daglige arbeidet bevisst på å se hvert enkelt barn. Gjennom
samtaler, refleksjoner og andre formelle læringssituasjoner tilegner barna seg ny kunnskap for å bli
gode medmennesker.
Juletradisjoner:
I desember setter vi fokus på norske/nordiske tradisjoner, der vi tilbyr barn ulike aktiviteter som
nissefest, kirkebesøk, sanger, fortellinger og ulike formingsaktiviteter.
Fagområdene:
I rammeplanen har vi 7 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
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•

Nærmiljø og samfunn.

Hvert fagområde har sine målsetninger og skal vise progresjon i vårt arbeid.
Vi sikrer dette med å ha aldersinndelte «temagrupper» på avdelingen med ulike aktiviteter og
opplegg.

Fysisk miljø:

Uteområdet i Strand barnehage er blitt dobbelt så stort og vi har fått et område som gir ulike
fysiske aktiviteter. Vi bruker nærmiljøet flittig på turer, både i fjære og i skogen. Vi er ute hver
dag og ønsker å gi ungene variert utemiljø. I tillegg er det viktig å bidra til at barna erfarer og lærer
hva som er helsefremmende for seg selv og samfunnet.

Trygg-trafikk.
Sortland kommune er trafikksikkert kommune. Alle barnehagene og skolene i kommunen jobber
systematisk med trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse hele året Vi i Strand barnehage er godkjent
ut 2021 som “trafikksikker barnehage». Handlingsplanen har klare retningslinjer om hvordan vi
skal jobbe med temaet. Se link: www.tryggtrafikk.no .Vi ønsker at der er bevist på hvordan dere
parkerer når dere henter og bringer barna.
HUSK Å SLÅ AV MOTOREN 😊😊

6. Overganger og tilvenning i barnehagen:
Oppstart:
God og trygg tilvenning i barnehagen er viktig for både barn og foreldre. Vi organiserer
tilvenningen med å dele de nye barna i små grupper- to til tre barn. Foreldrene er til stede med
barnet i minst tre dager og lenger hvis behov. Hvert barn får kontaktperson som nærmer seg
barnet gradvis i det tempoet som barnet ønsker. På denne måten får barnet tid til å bli kjent med
barnehagen og utvikle relasjon til personalet. Målet er at barna skal knytte bånd seg imellom og at
foreldrene skal bli kjent med andre foreldre.
Overgang innat i barnehagen:
Ved overgang på ny avdeling i barnehagen – bruker vi maimåned og sommeren til at barna blir
kjent med ny avdeling.
Barna går på besøk på den nye avdelingen og deltar i ulike aktiviteter.

Overgang til skolen:
Sortland kommune har handlingsplan for overgang fra barnehage til skole og SFO i henhold til nytt
planverk. Planen skal forbedre overgangen mellom barnehage og skole. Det skal være en god
utveksling og informasjon om barnas utvikling, så at oppstarten blir god og trygg. Barnehagen
trenger samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enket barn med skolen. I tillegg følger
5 åringene et eget opplegg siste året i barnehagen som heter «lekebasert læring» opplegget
legger vekt på språklig bevissthet, sosial kompetanse/selvregulering, selvstendighet og
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matematikk.

7. Foreldresamarbeid:

Ifølge Barnehageloven ligger hovedansvaret for barnets omsorg, utvikling og oppdragelse hos
foreldrene. Barnehagen skal drives i nær forståelse med barnets hjem.
Samarbeide mellom foreldrene og personalet er en viktig og selvfølgelig del av barnehagens arbeid
og er basert på åpenhet, tillit og trygghet.
I år som tidligere ønsker vi å sette foreldresamarbeidet og foreldrerollen i fokus. Målsetningen for
arbeidet i år: «Gjennom systematisk arbeid skal barnehagen legge til rette for et godt
foreldresamarbeid. Personalet skal støtte og veilede foreldre slik at de kan delta som en ressurs for
et inkluderende lek- og læringsmiljø»
Vi kjører foreldresamtaler to ganger i året. Hvis dere har behov for flere samtaler ta kontakt.
Vi kommer til å legge vekt på dialog som gir mer støtte til foreldrerollen. I fellesskap skal vi gjøre
«det beste for barnet».

Strand
8406 Sortland
Telefon: 95264202
E-post: strand.barnehage@sortland.kommune.no
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