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INNLEDNING 
 
Historikk, beliggenhet og fysiske miljø  
Gimsøya barnehage ble etablert høsten 1994 av Odd Rønning som drev barnehagen frem til 31. 
Desember 2007. Fra januar 2008 ble barnehagen overtatt av Melhus kommune. Gimsøya barnehage 
er en del av virksomheten Nedre Melhus barnehage som består av 5 barnehager. Barnehagen er godt 
etablert etter mange års drift, og vil i tillegg til innføring av nye elementer, videreføre sine verdier, 
tradisjoner og pedagogisk plattform som er opparbeidet.  
 
Barnehagen ligger sentralt på Melhus med gangavstand til sentrum og turområdet rundt Varmbo, 
Varmbobakkan, Gaula og Bagøyen. Vi har en stor og innholdsrik utelekeplass med grønnsakåker, 
lekeapparater, gapahuk og bålplass. Uteområdet har godt med grøntareal som blant annet er 
beplantet med frukttrær og bærbusker. Barnehagen har romslige og lyse lokaler hvor det er lagt vekt 
på  at barna skal ha muligheter til å gjøre egne valg av aktiviteter i mindre grupper. Alle avdelinger har 
eget kjøkken, stellerom, inngang og garderobe. Dette mener vi gir barna god oversikt, noe som er 
viktig for opplevelsen av tilhørighet og trygghet. Høsten 2011 var barnehagen igjennom en 
ombyggingsprosess for å kunne ta imot flere barn og ansatte. 
 
Avdelingene 
Gimsøya barnehage har 4 avdelinger. To avdelinger er for barn i alderen 3-6 år, en avdeling er for barn 
i alderen 1-4 år og en er for barn i alderen 1-3 år. Avdelingene har navn med en klar forankring i det 
miljøet og den historien barnehagen er en del av.  
 

 
Navn 

 
Aldersinndeling 

 
Historisk forankring 
 

Åkertun  1-3 år Barnehagen ligger på et åker- og engområde, tilhørende 
Gimsegårdene. 

Per`stu 1-4 år I gamle dager var det flere små husmannstuer i området. 
Her bodde mange ved navnet Per. Særlig er en "stor-
Per" omtalt i Melhusboka. 

Lykken 3-6 år Avdelingen har fått navn etter familien som solgte tomta 
til barnehagen 

Framigard`n  3-6 år Framigard`n er det tidligere dagligtalenavnet på den 
nederste av Gimsegårdene.  
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Gimsøya barnehage sin profil og satsningsområder  

Gimsøya miljøbarnehage jobber aktivt for å fremme miljøarbeid i hverdagen, og har det som en rød 
tråd gjennom hele året. Gjennom arbeid rettet mot miljø ønsker vi å formidle gode holdninger og 
verdier, og barna skal få gjøre seg egne erfaringer og oppdagelser.  Les mer om Gimsøya sin miljøprofil 
på s.22 
 
Vi har valgt å ha temaet « meg selv og andre» i sentrum av vårt årshjul. Temaet representerer barns 
fysiske og psykiske helse, og sosial kompetanse. Det handler om å bli kjent med egne følelser og lære 
seg og sette ord på dem.  Det å se seg selv som en del av en større helhet/ del av en gruppe/samfunn. 
Dette er noe vi har ekstra fokus på om høsten, ved oppstart av nytt barnehageår. En god selvfølelse er 
å gi barna troen på at de er gode nok som de er. Ikke minst har vi fokus på det å bygge vennskap og 
motvirke mobbing gjennom å utvikle gode relasjoner mellom barn –barn og barn-voksen. Det å lære 
seg å forstå/sette seg inn i hva andre føler, glede seg på andres vegne, erfare at vi er forskjellige osv. I 
forhold til den fysiske delen så er den godt beskrevet under fagområdet; Kropp, bevegelse og helse.  

 
 

 
Trygg før 3. 
I løpet av 2018-2020 skal Gimsøya barnehage være en del av et 2-årig tiltak og forskningsprosjekt som 
heter Trygg før 3, som Melhus kommune deltar i. Hensikten med Trygg før 3 er å fremme kvaliteten på 
relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er 
sentrale tema. Selve Tiltak/forskningsprosjektet er knyttet opp mot Åkertun, men alle ansatte vil delta 
i på kursene som følger prosjektet. http://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/trygg-foer-3 
 

 

http://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/trygg-foer-3
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Foto: Martin Tranmæl Kimo 

 
Gimsøya barnehage sin visjon :  

 

Med trygghet til å vokse,  

og opplevelser til å blomstre. 

 
  Trygghet er en kjerneverdi i vår barnehage. Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og  
  oppleve at de er unike og viktige i et større fellesskap. De skal oppleve et personale som er  
  tilstede, viser oppmerksomhet og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn. Trygghet er nært  
  knyttet til omsorg. Omsorg handler blant annet om relasjoner mellom personalet og barna, og om  
  barns omsorg for hverandre. Gode relasjoner danner grunnlaget for en god fysisk og psykisk helse,  
  sosial kompetanse og læring. For å blomstre trenger man også glede/humor og anerkjennelse som  
  er sentrale verdier for oss. Et bevisst og ansvarsfullt personale gir begrepene betydning og  
  mening, og er barnehagens viktigste ressurs. Et personale som anerkjenner barnet der det er.  
  Barnehagedagen er full av opplevelser. Vi ønsker å gi barna et bredt spekter av opplevelser som  
  bidrar til en allsidig utvikling. Dagsrytmen skisserer de faste aktivitetene og rutinesituasjonene  
  som skjer hver dag. I tillegg fyller vi hverdagen med aktiviteter, leik, musikk og sang,  
  formingsaktiviteter, turer/uteuker og tema knyttet til årshjulet vårt. Gjennom leik får barna mange  
  opplevelser, og vi ønsker spesielt å verne om leiken og dens rolle i barnas liv.  
  
  Visjonen sees også i sammenheng med vår miljøprofil. Trygghet til å vokse kan for planter, dyr og  
  vekster handle om at barna i barnehagen blir kjent med noen av de ulike artene/vekster vi har i  
  barnehagen og skogen. Videre jobber vi mot at barna skal få være med på å plante og så i  
  barnehagen. For at det skal vokse og bli til vekster må vi ta vare på det, stelle med det og passe på  
  det. Det å få oppleve at et frø blir til en plante eller blomst er utgangpunkt for undring og gode  
  samtaler. For at barna skal få et ønske om å ta vare på naturen må de bli kjent med den og glad i  
  den. Omsorg for naturen er viktig for oss i Gimsøya barnehage. 
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PERSONALET 
 

Navn Stilling 

Siri Thanem Enhetsleder 

Nina Skjetne Styrer 

Mona Holt Spesialpedagog  

Avdeling Navn Stilling 

Framigard`n 
 

Inger F. Mosand Pedagogisk leder 

Anja Rian Barne- og ungdomsarbeider 

Gunn Marit Kimo Assistent/spesialpedagogisk assistent 

Heidi H. Løberg Barne- og ungdomsarbeider 

Ingeborg Forseth  Pedagogisk leder 

Lykken 
 

Audhild Leivdal Pedagogisk leder 

Anne Britt Røskaft Assistent/spesialpedagogisk assistent 

Hilde Brujordet Fagarbeider 

Ingeborg Forseth  Pedagogisk leder 

Unni Kvålsvoll Assistent  

Perstu Heidi Karlsen Pedagogisk leder 

Mia Tevik Pedagogisk leder 

Lisbeth Dalen Barne og ungdomsarbeider 

Siv Janne Gravråk Assistent 

Kari Moberget Assistent 

Åkertun Inghild Aasen Pedagogisk leder 

Siv Janne Gravråk Assistent  

Unni Hermo Barne og ungdomsarbeider 

Torild Prestmo Assistent 

Janne Kvitland Barne og ungdomsarbeider 

Vibeke Lie Bredesen Pedagogisk leder 

Annet personale Solveig Nordløkken Assistent/vikar 

Leyla Idris Omer Tospråklig assistent/vikar 

 

 
 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
 

Barnehagens innhold reguleres av både sentrale og lokale lover og forskrifter: 

 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

 Økonomi- og handlingsplan for Melhus kommune  

 Helhetlig kompetanseutviklingsplan for barnehage, skole og PPT 

 Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

 Tiltaksplan for minoritetsspråklige barn  

 Overgang barnehage - skole 
For mer informasjon: http://www.melhus.kommune.no/barnehage.341121.no.html 
 

http://www.melhus.kommune.no/barnehage.341121.no.html
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PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2018/2019 
 

Fredag 17. August 2018 Mandag 7. januar 2019 

Fredag 30. November 2018 Onsdag 20. Februar 2019 

 Fredag 21. Juni 2019 

 
Barnehagens verdigrunnlag 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
pedagogiske arbeid.  
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. Barnehagen skal 
anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god 
barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til 
aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Barnehagen skal gi barn 
troen på seg selv og andre.  
 

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns 
liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas 
ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et 
positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. 
 

BARN OG BARNDOM 
DEMOKRATI 
MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
LIKESTILLING OG LIKEVERD 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
LIVSMESTRING OG HELSE 
 

Barnehagens formål og innhold 
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 
barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med 
omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og 
samlet bidra til barns allsidige utvikling  (Rammeplanen for barnehagen)  
 

Omsorg 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 
Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna 
oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag 
for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til 
mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. (Rammeplanen for 
barnehagen)  
 

Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette:  

 Være tilstedeværende voksne, som har fokus på å ta vare på, trøste, vise omtanke, nærhet og 
gi barna fysisk kontakt i hverdagen  

 Møte barnet der det er- for eksempel i lek på gulvet 

 Dekke fysiske/grunnleggende behov som mat, stell, søvn, trøst 

 Se enkeltbarnet og tolke signaler for dets behov 

 Sette ord på når barn er god med hverandre og slik anerkjenne barns omsorg 
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 Se, høre og anerkjenne barnet, og samtidig ta avgjørelser på vegne av barnet som barnet ikke 
er moden nok til å ta selv 

 Vise interesse og omsorg ovenfor hele familien, gjennom daglig kontakt med foreldre  

 Vise glede og humor i hverdagen og anerkjenne barnas uttrykk  

 Være gode rollemodeller for barna gjennom å vise respekt og empati ovenfor barn, ansatte og 
foreldre  

 Lage tydelige og trygge rammer for barna gjennom å sette grenser og korrigere adferd  
 
Lek 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi 
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 
Leken skal være en arena for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og språklig samhandling. 
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer 
lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn kan oppleve glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom lek - alene og sammen med 
andre. (Rammeplanen for barnehagen)  
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Være deltakende og tilstedeværende voksne 

 Være tilgjengelig for å veilede og støtte barna i 
leken/inn i lek 

 Være voksne som er interessert, inspirerer og 
byr på seg selv 

 Legge til rette for lek, ved blant annet å dele inn i mindre grupper 

 Jobbe med rommet som den 3.pedagog, skape rom i rommet 

 Skape variasjon i leker- bytte ut med jevne mellomrom for å gi nye impulser og følge barnas 
interesse  

 Ta vare på det barna er interessert i, f.eks ta vare på lego -/byggeprosjekter 

 Utnytte rommene som er i barnehagen; f.eks hinderløype på fellesrommet 

 Dra på besøk til andre barnehager, gå på tur- gi barna opplevelser og ny inspirasjon  

 Legge fram ulike materialer som kan inspirere til lek 

 Gi barna tid til lek, uten avbrytelser 

 Fremme glede og humor i hverdagen 

 
Danning  
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. 
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes 
i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og 
utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å 
yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer. (Rammeplanen for 
barnehagen)  
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Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Jobbe aktiv for å fremme verdier som respekt, toleranse, anerkjennelse og empati 

 Voksne som gode rollemodeller; framsnakke hverandre, vise godhet og samhold  

 Vise at vi er glad for å se barnet  

 Videreføre respekt for naturen, ta vare på det som vokser og gror. 

 Akseptere ulikheter og at vi har ulike behov 

 Fokus på barns medvirkning, være lyttende voksne som anerkjenner barnas uttrykk  

 Jobbe ut i fra en felles pedagogisk plattform, bruke rammeplan -
/årsplan/månedsbrev/evaluering aktivt. 

 Stille spørsmål til praksis og tradisjoner- refleksjon, evaluering, drøfting  
 
Læring 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. 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 undersøke, 
oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. 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. (Rammeplanen for barnehagen)  
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Gjennom alle situasjoner i hverdagen eks; leken, måltid, samlinger, påkledning/avkledning, 
stell/toalett/hvile 

 Gjennom å se det enkelte barn, møte barnet der det er og legge til rette for læring ut fra det 

 Gjennom tid og rom for lek på ulike måter; alenelek, ved siden av lek, samlek, rollelek.. 

 Læring i fellesskap. I mindre grupper og større grupper som vil finne ut av små og store ting 

 Gjennom ulike tema / prosjekt. 

 Gjennom relasjon mellom barn /barn og barn/ voksen og voksen/voksen 

 Gjennom eventyr og opplevelser  

 Gjennom refleksjoner, undring, tørre og prøve, samhandling, se, lytte, oppleve, utforske 

 Gjennom å være bevisst hvordan rommet innbyr til av læring 

 Gjennom å tilgang på ulike materialer og miljøer 

 Tilstedeværende voksne som aktiv deltar i barnas lek 

 Gjennom å legge til rette for bevegelse og fysisk aktivitet og aktiviteter som bidrar til 
opplevelse av mestring.  

 Barnas medvirkning, prosjekt blir til underveis 
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Vennskap og fellesskap – sosial kompetanse 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne 
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 
Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse 
skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å 
ta hensyn til andres behov. (Rammeplanen for barnehagen)  
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Voksne som er til stede i lek 

 Være observerende og bidra slik at alle barn blir inkludert i lek 

 Hjelpe barna til å se hverandre, slik at de kan bruke hverandres kompetanse i leken  

 Framsnakke barna i positivt samspill, se barna i fellesskapet 

 Se barna som trenger hjelp inn i leken- være tilgjengelig for å veilede og støtte 

 Lære barna gode lekestrategier 

 Legge til rette for lek i hverdagen  

 Legge til rette for vennskap på tvers av avdelinger, samarbeid på tvers  

 Ha fokus på positive egenskaper hos barnet 

 Øve på turtaking i ulike situasjoner i hverdagen  

 Jobbe med temaet ''meg selv og andre'' gjennom hele året 

 

 
 
Kommunikasjon og språk  
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 
barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, 
forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk 
og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, 
og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I 
barnehager (Rammeplanen for barnehagen)  
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Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Voksne som lytter, responderer, støtter og oppmuntrer barns uttrykk og formidling  

 Gjenta, sette ord på og bekrefte det barna sier 

 Benevne og sette ord på følelser 

 Sette ord på barnas nonverbale uttrykk, tolke ulike signaler 

 Aktiv bruk av sang, rytme og regler 

 Bruke bilder, konkreter som verktøy for å fremme språk og språkforståelse 

 Være gode språkmodeller ovenfor barna  

 Være bevisst at det er samsvar mellom kroppsspråk og verbalspråket 

 Lese bøker tilpasset barnas interesse og alder  

 Være bevisst på språklig mangfold. 

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET 
 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre 
har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi 
barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
 
Planlegging 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 
arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 
(Rammeplanen for barnehagen)  
 
Årsplanen er barnehagen sitt viktigste planleggingsdokument.  Med utgangspunkt i årsplanen har 
pedagogisk leder ansvar for å skrive kvartalsvise planer.  Dette skjer i samarbeid med det øvrige 
personalet.  Gimsøya barnehage har utarbeidet et eget dokument til kvartalsvis planlegging. Foreldre 
får hver måned et skriv som forteller noe om hva som er planlagt for kommende måned, men også 
med et tilbakeblikk på måneden som var.  
 
Våre planer brukes aktivt som et internt verktøy for å styre arbeidet gjennom året, utad for å kunne 
informere og dokumentere barnehagens verdier, holdninger og prioriteringer. Likevel er dette kun 
retningsgivende da barnegruppen og enkeltbarnets forutsetninger og interesser til enhver tid vurderes 
i forhold til barnehagens innhold.  
 
Vurdering 
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.  (Rammeplanen 
for barnehagen)  
 
Vurderingsarbeidet foregår både skriftlig og muntlig.  Muntlige refleksjoner over det pedagogiske 
arbeidet gir personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.  Det samme 
dokumentet som ble brukt til planleggingen brukes også i det skriftlige vurderingsarbeidet. 
Vurderingsarbeidet foregår kontinuerlig, men også etter regelmessige intervaller.  
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Personalets refleksjon og vurdering gjøres i forhold til: 

 Barnets utvikling og trivsel 

 Omsorg og respekt for barnet og dets familie 

 Aktiviteter som blir valgt og gjennomføringen av dette 

 Observasjoner som gjøres fortløpende og satt i system 

 Egen praksis og egen rolle gjennom drøftinger, veiledning og praksisfortellinger 

 Egne holdninger og vaner.  
 
 
 
Dokumentasjon 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i 
barnehageloven og rammeplanen.  (Rammeplanen for barnehagen)  
 
Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Det sentrale her er at vi skal reflektere 
sammen med barna og de skal finne egne løsninger. De skal i stor grad være med på å bestemme hva 
innholdet i barnehagen skal være, det handler om å forstå hvordan barn tenker og lærer  
 
Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 

 Observasjon og skriftliggjøring/ 
dokumentering av barnets trivsel 
og allsidig utvikling 

 Utstilling av barnas egne 
skapende utrykk 

 Minneperm  

 Bilder på skjerm i gangen, og som 
del av månedsbrevet 

 Bilder på foreldremøter 

 Tekstskaping 

 Arbeid med pedagogisk 
dokumentasjon skjer i uformelle 
møter, på avdelingsmøter, 
ledermøter  

 
Pedagogisk dokumentasjon inneholder følgende faste elementer: observasjon, dokumentasjon, deling, 
refleksjon, tolkning og valg. Pedagogisk dokumentasjon brukes for å se hva barna er opptatt av, for å 
forstå deres strategier for læring og som grunnlag for å drive prosjektarbeid i barnehagen. Det finnes 
ikke en sannhet om barn, om hva de er opptatt av, eller hvilke veier et prosjekt kan ta. Derfor trenger 
barnehagen mange blikk og stemmer for å undersøke og belyse potensialet i dokumentasjonene som 
springbrett for videre arbeid. (udir) 
 
 
Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike 
uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.  
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Beskriv hvordan barnehagen jobber med dette: 
 

 Ved å lytte og observere barns lek 

 Gjennom muntlige tilbakemeldinger fra de største barna  

 Tolke barnas kroppslige uttrykk for å legge til rette for enkeltbarnets behov 

 Oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger 

 Anerkjenne barna for deres uttrykk  

 ¨Veien blir til mens vi går¨; planlagte pedagogiske aktiviteter må være romslige slik at det er 
mulighet for å følge barnas interesser og innspill  

 
Progresjonsarbeid 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna 
skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i 
alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge 
videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til 
rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming 
av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  
(Rammeplan for barnehagen) 
 
Det skal være en progresjon for barna i barnehagen. Progresjon betyr utvikling og fremskritt, alle barn 
skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barna befinner seg på ulike utviklingsnivå og skal derfor få 
møte utfordringer som er tilpasset deres erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  
 
”Et godt læringsmiljø er et miljø som tar hensyn til barnets ståsted. I et godt læringsmiljø gir man barn 
passelig utfordrende oppgaver som de kan strekke seg etter, uten å forstrekke seg” (Kari Pape 2008). 
  
Videre sier Pape at godt læringsmiljø gir muligheter for prøving, feiling og mestring, og legger vekt på 
kvaliteten i samspillet mellom mennesker. Vi kan ikke bestemme hva andre skal lære, men legge til 
rette for læring gjennom gode opplevelser. Alle barn lærer ut fra sine egne forutsetninger som evner, 
modenhet og tidligere erfaringer. Videre har motivasjon stor betydning, og denne er nært knyttet opp 
mot interesse, mestring, forståelse og relasjoner.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 
 

Når vi tenker progresjon i barnehagen, må vi sikre oss at barnet er klar for det som skal skje, at de har 
forutsetninger for å forstå. Og selv om barn også trenger at ting gjentar seg for å oppleve trygghet og 
oversikt, må vi unngå at barna opplever det samme år etter år gjennom hele barnehageperioden. 
Progresjon i barnehagens innhold skal ivareta dette, samt at det innenfor områder som gjentas årlig 
tilføres en ekstra dimensjon ettersom barnet blir eldre. For barna kan dette være deltagelse på ulike 
aktiviteter innenfor ulike aldersgrupper.   
  
Varierte arbeidsmåter og ulik tilnærming i forhold til alder og modning vil ivareta sammenheng og 
progresjon i arbeidet. Barnehagene i Melhus har i fellesskap utarbeidet progresjonsplaner. 
I arbeidet med progresjon skal personalet: 

 Ta utgangspunkt i enkeltbarnets forutsetninger 

 Aktiv bruk av progresjonsplaner i det daglige arbeidet 

 Synliggjøres i arbeid med kvartalsvise planer 

 Bruke det som en del av evalueringen etter gjennomførte aktiviteter 
 
Barnehagens digitale praksis 
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. (Rammeplanen for 

barnehagen) 

 

Personalet skal være aktive med barna og legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv 

skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke 

dominere som arbeidsmåte. 

 

 Vi søker opp ting vi har lyst til å forske mer på, tema vi er opptatt av. Finner informasjon 
sammen med barna på nettet, 

 Bruker kamera. Barna får prøve å ta bilder fra sitt perspektiv 

 Skriver ut bilder, fargeleggingsfigurer osv. sammen med barna 

 Søker opp musikk på Spotify og YouTube 

 Ser filmer om tema vi jobber med i barnehagen; for eksempel dinosaurer. 

 Vise bilder fra hverdagen på skjermen i garderoben  
 

Overganger i barnehagen: 
Oppstart og tilvenning av nye barn  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. (Rammeplan for barnehagen) 
 
Før sommeren blir alle nye foreldre invitert til et informasjonsmøte i barnehagen. De vil der få 
informasjon om barnehagens satsningsområder, organisering av barnegruppene, hvordan oppstarten 
vil foregår osv. 
 
Når barnet begynner i barnehagen er det et møte med nye omsorgs -og tilknytningspersoner i deres 
liv, og sammen med barnets foreldre og foresatte ønsker vi å tilrettelegge for at barnet får en trygg og 
god start hos oss. Vi har derfor en tilvenningsperiode med økt foreldredeltagelse. Foreldre er med 
barnet i alt den foretar seg. Vi som ansatte er med å observere, tar kontakt og følger barn og foreldre 
igjennom dagen for å bli kjent med barnets behov og væremåte. Dette er for at barna skal føler seg 
trygge på den nye hverdagen som kommer ved å se at foreldrene også er trygge. En voksen på 
avdelingen er med dere som kontaktperson disse dagene, sammen med andre barn som også skal 
starte opp/barn fra avdelingen. De aller fleste foreldre har krav på permisjon fra jobb i forbindelse 
med oppstart i barnehage. En god tilvenningsperiode gjør fortsettelsen lettere. I løpet av 
tilvenningsperioden har vi en samtale med foreldrene for å bli enda mer kjent med barnets 
personlighet, behov og rutiner.    
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God overgang fra Åkertun/Perstu' til Framigard`n og Lykken 
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom 
til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. (Rammeplan for barnehagen) 
 
Barna som går på Perstu' og Åkertun skal på et tidspunkt overflyttes til storbarnsavdeling. 
Overgangsprosesser kan for noen barn være sårbare, og vi må jobbe for at disse overgangene skal 
oppleves som positive og trygge. Normalt sett vil overflytting skje etter avviklet sommerferie, det vil si 
i løpet av August. Før feriestart skal barn som skal overflyttes besøke sin nye avdeling minimum 3 
ganger. Barnet har med seg en kjent og trygg voksen fra sin avdeling. Aktuell informasjon om barnet 
overføres internt ved behov. Vi har besøkskveld for foreldre i mai/juni der hensikten er å informere 
om overgangen fra Åkertun/Perstu til Framigard`n og Lykken. 
 
Når barnehagen jobber med overflytting av barn er det flere faktorer som er med på å avgjøre hvilken 
avdeling det enkelte barnet skal flyttes til. Barnets behov og forutsetninger, barnegruppas 
sammensetning, alder og antall ledige plasser er noen av momentene som må vurderes.  
 
Overgangen barnehage til skole  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 
kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i 
barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å 
dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. (Rammeplan for barnehagen)  
 

 Samarbeid og sammenheng med skolen 

 Lære å ta imot en beskjed og samarbeide. 

 Selvstendighetstrening i hverdagslige situasjoner som bl.a. måltid, påkledning og toalettbesøk 

 Ta vare på hverandre – lære seg grunnleggende regler for godt samhold og vennskap – anti 
mobbeadferd 

 Underbygge/skape interesse for tall og bokstaver – korsang og skrivedans 

 Få positive opplevelser ved kroppslig mestring.  
 

 
Innhold: 

 Turer i marka til alle årstider.  

 Deltakelse i kor på kulturskolen i Melhus, tilbudet følger skoleruta og er hver torsdag mellom        
kl. 13.00-13.40. 

 Koravslutning for foreldre og søsken i Kultursalen på rådhuset . 

 Skrivedans og sirkusskole.   

 Overnatting i barnehagen om våren. 

 Skolebesøk i april/mai – barna besøker ”skolen sin” 3 ganger  

 Egne aktiviteter for Blekkulf-gruppen gjennom året.  
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SAMARBEID  
 
Samarbeid med barnas hjem 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Dette samarbeidet kan 
foregå i ulike former: (Rammeplan for barnehagen) 
 

 Daglig kontakt 

 Kommunikasjon mellom barnehage og hjem foregår blant annet på Meldeboka (fravær, 
månedsbrev, informasjon fra avdeling og styrer) 

 Foreldresamtaler/overgangssamtaler  

 Foreldremøter 

 Arrangement 

 På grunn av at Gimsøya barnehage er del av virksomheten NMB er det organisert slik at hver bhg 
har et arbeidsutvalg (AU) hvor både foreldre, personalet og styrer er representert. Dette utvalget 
skal sikre samarbeidet mellom den enkelte barnehagen og barnas hjem. AU skal fremme 
foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø. AU blir valgt på høstens foreldremøte, og sitter i utg. pkt for to år.  
AU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ Repres. kan komme med 
råd og innspill og kan arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape 
kontakt mellom hjemmene og barnehagen. 

 Leder i AU og en representant fra personalet sitter også i samarbeidsutvalg (SU). Der er 
representanter fra alle barnehagene i Nedre Melhus barnehage samlet sammen med 
virksomhetsleder Siri Thanem. I Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er 
oppnevnelse og praktisering samarbeidsutvalg hjemlet. 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 

 Foreldreundersøkelse 

 Brukertilpasning 

 Du finner mer informasjon om barnehagetilbudet i Melhus kommune på 
www.melhus.kommune.no  

 
 
Samarbeid med andre instanser 
 
Barneverntjenesten 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Helsestasjon 
Sansesenteret 
Andre samarbeidsparter  
 
Gimsøya barnehage har egne kontaktpersoner innen de ulike kommunale instanser som vi 
samarbeider med. De bidrar med veiledning og faglige drøftinger/kometanseheving i forhold til ulike 
tema. Det er også utarbeidet handlingsplaner med årshjul som beskriver samarbeidets form og 
innhold. 
Vi har et tettere samarbeid med PPT gjennom fastsatte dager igjennom året. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A74
http://www.melhus.kommune.no/
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FAGOMRÅDER 
 
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal 
bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, 
og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. (Rammeplan for 
barnehagen)  
 
Kommunikasjon, språk og tekst 

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom lek som stimulerer til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 
Personalet skal invitere til utforsking av ulike måter å kommunisere på.   
  

 Sang, rytme, dans og bevegelse. 

 Eventyr, barnelitteratur, samtaler, gåter, vitser, dikt, rim og regler.  

 Rollelek og dramatisering av kjente eventyr og sanger. 

 Høytlesning /lesestunder. 

 Tekstskaping – blir kjent med bokstaver og tall. 

 Barna blir med på å lage skriftlig materiell som oppslag og invitasjoner.   

 Bruk av konkreter og språkstimulerende materiell. 

 Tur til biblioteket. 

 Besøk fra  Melhus bibliotek/lesestund.  

 Barnehagebibliotek - utlån av bøker til hjemmet. 

 Har en bevisst holdning til det muntlige språket i det daglige. 

 Benevner det vi gjør/ser. Være gode språkmodeller for barna. 

 5-åringene har skrivedans i 5-årsklubben. 
 
 
Kropp, bevegelse, mat og helse  
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 
helse. Gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise 
sunn mat og få grunnleggende forståelse for 
hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 
 

 Turer som gir barna mulighet til å utforske 
naturen og bruke kroppen i variert terreng 

 Bruk av fellesrommet for å stimulere fin- og 
grovmotorikk, f.eks hinderløype 

 Rytme, dans og bevegelse 

 Mat og måltider i barnehagen er en viktig del av barnets totale kosthold 

 Barnehagen ønsker å fremme gode matvaner og gi barna tilbud om et variert og sunt kosthold 

 Bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser 

 Sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser 

 Sirkusskole for Blekkulf 

 Stimulerende utemiljø som inspirerer til kroppslig bevegelse 

 Dyrking av egne grønnsaker, bær og frukter 
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Kunst, kultur og kreativitet  
Vi skal gi barna estetiske erfaringer med kunst, kultur i ulike former og organisert på måter som gir 
barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon, og som 
gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. Dette ved å 
stimulere til nysgjerrighet, undring, undersøkelser, utprøvinger og 
eksperimenter gjennom blant annet  

 Bruk av sang, instrumenter, musikk og dans 

 Dramatiseringer 
 Eventyrperiode med fordypning av eventyr  
 Sangsamling med naboavdeling 

 5 -årskor sammen med barnehagene i Nedre Melhus 
barnehager 

 Formingsaktiviteter med ulike materialer 
 Bli kjent med norske tradisjoner og kulturminner i nærmiljø 

 Bli kjent med andre kulturer sine tradisjoner 
 
 
Natur, miljø og teknologi 
Vi skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 
arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at 
barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, 
oppleve tilhørighet og gjøre erfaringer med bruk av teknologi 
og redskaper. Det gjør vi gjennom blant annet;  

 Turer i alle årstider med utforskning og undring 
sammen med barna 

 Miljøvern med avfallssortering og kompostering   

 Sår og høster grønnsaker og blomster   

 Studere, for eksempel insekter under 
forstørrelsesglass 

 Eksperimentere sammen med barna  

 Uteuker vår, høst og vinter 

 Prosjektarbeid i henhold til årshjulet vårt. 

 Les mer under barnehagens miljøprofil s22.  
 
 
Antall, rom og form 
Vi skal synliggjøre sammenhenger og legge 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. Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape 
strukturer og hjelpe barna til å forstå sammenhenger i  
naturen, samfunnet og universet. Det gjør vi gjennom blant annet:   

 Lese eventyr, synge, rim og regler som inneholder tall. 

 Legge puslespill, spille ulike brettspill. 

 Bygge med lego/duplo. 

 Telle, sortere og klassifisere ulike gjenstander. 

 Ulike aktiviteter med form og farger. (spill, klosser, tegning osv.) 

 Bruke matematiske begreper i hverdagen. 

 Bruke mattekassa i for eksempel samlingsstund og aktiviteter. 

 Støtte barna i deres søken etter ulike løsninger. 
 

 



19 
 

Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 
verdier, normer og holdninger. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og 
forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Barnehagen skal markere merkedager, 
høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven, og andre religioner og livsyn som er representert i 
barnehagen.  

 Synliggjøre ulike nasjoner som er representert i barnegruppen med bruk av flagg 

 Internasjonal måned 

 Adventssamlinger i desember 

 Kirkebesøk i forbindelse med jul  

 Samling hvor påskebudskapet blir formidlet gjennom bruk av konkreter  

 Markere samefolkets dag  

 Reflektere og filosofere saman med barna i det daglige  

 Refleksjon i personalgruppen rundt holdninger og verdier, og det å være gode rollemodeller 
ovenfor barna  

 Lese bøker/- fortellinger  

 Støtte barna og oppmuntre dem til å stille spørsmål, lytte til andre, reflektere sammen og 
finne løsninger og svar 
 

 
Nærmiljø og samfunn  
Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med egne 
nærmiljø, samfunnet og verden. Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for 
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.  Fagområdet skal omfatte 
kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjoner, og kjennskap til nasjonale minoriteter. Kulturelt 
mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er også en del av fagområdet. 

 Turer i nærmiljøet; bibliotek, kirke, elva, rådhuset, kulturminner, gruva fotballstadion, andre 
barnehager, gårdsbesøk osv.  

 Bli kjent med ulike kulturer gjennom internasjonal månad i barnehagen. 

 Bli kjent med samenes kultur, språk og levesett gjennom å markere samefolkets dag. 

 Få erfare at valg og handlinger påvirker situasjoner både for dem selv og andre.  

 Barna skal bli kjent med barnekonvensjonen 

 International måned med markering av ulike kulturer  
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ÅRSHJUL  2018-2019 
 

PERIODE INNHOLD BESKRIVELSE 

 
HELE ÅRET 

BARNAS FØDSELSDAG Bursdagen feires med krone, sang og leik.  

”BLEKKULF” Tilbud til de eldste i barnehagen, skolestarterne. (5- åringene født i 
2013. Egen plan beskriver innholdet 

 
AUGUST 

OPPSTART FOR NYE 
BARN 

Vi vektlegger at nye barn og deres familie skal få en god oppstart i 
barnehagen. Vi inviterer til bli – kjent dag i løpet av juni. 
Velkomstbrev med informasjon sendes ut før oppstart. 
 

 
SEPTEMBER/ 

OKTOBER/ 
NOVEMBER 

INNHØSTING OG 
HØSTFEST 

Innhøsting av grønnsaker.  
Vi lager mat av egen avling fra grønnsakhagen og barna tar med en 
grønnsak hjemmefra. Avdelingen steller i stand til fest med pyntet 
bord og sanger.  

UTEUKE HØST Arrangeres fra 13. til 18 sept. ved den gamle saga på Brekkåsen  

BRANNVERNUKE 
 
 
 
 

Uke 39 har vi fokus på 
brannvern. Da håper vi å få 
besøk av brannbil i 
barnehagen. Brannøvelse (ca. 
2 g./år) med alarm og 
evakuering  

 
 

 

 

 

 
 

 

EVENTYR- PERIODE 
 

Vi leser og dramatiserer, og 
har ulike estetiske aktiviteter 
med eventyr som inspirasjon. 
Vi inviterer til trollkaffe. 
Perstu: 19.11.18 og Lykken 
23.11.18. Åkertun : 22.11.18, 
Framigard`n: 21.11.18 

Å DELE FOR Å GLEDE  I Norge er vi heldige og har stort sett det vi trenger. Vi ønsker 
derfor som en del av satsningsområdene; meg selv og andre, og 
gjenbruk, å oppfordre barna/foreldre til å ta med en leke eller et 
klesplagg som vi gir bort til en veldedig organisasjon. Her vil den 
enkelte avdeling komme med nærmere informasjon.  

 
DESEMBER 

ADVENTSTID Bli kjent med norske juletradisjoner gjennom aktiviteter som: 
juletre- tenning, fortellinger, julesanger, nissefest med besøk av 
nissen og gang rundt juletre, juleverksted m.m. Luciafrokost med 
lussekatter og Luciatog for foreldre/foresatte for 5 åringene torsdag 
13. desember.  

 
JANUAR  

BESTEFORELDRE/ 
VENNEKAFFE 

Besteforeldre inviteres til kaffe på barnehagen. De som ikke har 
mulighet til å be med seg besteforeldre, kan invitere med foreldre, 
en annen slektning, venn el. nabo.                    
Dato og tid bestemmes av avdelingen, så nærmere beskjed vil 
komme. 
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FEBRUAR  

 
 
 
 

INTERNASJONAL 
MÅNED OG KARNEVAL 
 
 
 

Befolkningen i Norge er preget av et språklig, kulturelt og religiøst 
mangfold, som vi ønsker å bli bedre kjent med. Vi ønsker  

å synligjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.  

 
MARS 

 
APRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTEUKE 
 VINTER 

Arrangeres fra 4. til 8 mars,- arrangeres i barnehagen 
 

PÅSKE Vi leser fortellinger og samtaler om påska, våren og nytt liv. 
Påskeverksted og samling. Foreldre og søsken inviteres til 
påskefrokost:  
Åkertun: torsdag,04.04.19,  
Perstu : fredag, 05.04.19 
Framigard`n: tirsdag,09.04.19 
Lykken: onsdag,10.04.19 
Barnehagen holder stengt i påskeuken.  

”VÅROINN”  Vi sår frø, klargjør og planter i grønnsakåkeren. 
Dugnad med foreldre. 
Rusken aksjonen gjennomføres i uke: 17 
Dugnad torsdag 25 april 2019                                       
 

 
MAI 

 
 

JUNI 

BESØK AV NYE BARN Nye barn og foreldre inviteres på besøk i barnehagen. De får hilse 
på en ansatt fra avdelingene de skal starte på og blir vist rundt i 
barnehagen 
 

NY AVDELING For de barna som skal bytte avdeling, fra Perstu og Åkertun til 
Framigard`n og Lykken, vil det iverksettes tiltak som skal gjøre 
overgangen trygg og positiv 
 

AVSLUTNING Avslutning for barn som slutter. 
Overnatting i barnehagen og skolebesøk for de eldste. 
 

SOMMERFEST Foreldre og søsken inviteres til sosialt samvær med underholdning i 
barnehagen tirsdag 4. juni 2019 
 

UTEUKE VÅR Arrangeres fra12. til 18.juni 
2019   
 
 
 
 

 
JULI 

SOMMER- 
BARNEHAGE 

Ferieavvikling for barn og personale. 
Vi slår sammen avdelingene i perioder med færre barn.  
Barnehagen holder stengt 2 uker i forbindelse med fellesferien. 
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GIMSØYA BARNEHAGE SIN MILJØPROFIL 
 
Gimsøya barnehage er en miljøbarnehage, og sertifisert med grønt flagg. Grønt flagg er en 
miljøsertifisering som henvender seg til barnehager og skoler. Ordningen er en drivkraft og en flott 
måte å markere seg på som miljøbarnehage. Målet er at ny kunnskap skal gi muligheter til å ta 
miljøansvar hjemme, i nærmiljøet og samfunnet forøvrig. Arbeidet er forankret i en handlingsplan, og 
det stilles krav om årlig rapportering med dokumentasjon av arbeidet for å få fornyet sertifisering.  
 
Mijløarbeidet ved Gimsøya barnehage kan deles inn i følgende temaer: 
 
Miljøarbeidet i hverdagen: Vi sorterer søppel (papir, glass, plast, metall og matavfall), komposterer 
matavfall og bruker kompostjorda i barnehagens grønnsaksåker. Gjennom dette bevisstgjør vi voksne 
og barn ved å innarbeide gode holdninger og rutiner i forhold til sortering og håndtering av avfall, se 
ressursene som ligger i dette og øke forståelsen for kretsløpet.  
 
Uteuker: Vi har 3 uker fordelt utover året; september, mars og juni. Høst og våruke tilbringes oppi 
skogen ( de største barna) og vinteruka har vi i barnehagen (alle). Det kommer egne 
informasjonsplaner i forkant av uteukene. Disse ukene arrangeres for at barna skal få et bevisst 
forhold til bruk av naturen og inspirere til glede over uteliv. Ukene deles alltid opp slik at man får helg 
midt i uteukene. 
 
Gjenbruk betyr at ting som er blitt overflødige/ unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. 
Gjenglemte klær og utstyr som ikke er navnet gies til veldedige formål eller brukes som ekstra 
skiftetøy i barnehagen etter en stund.  

 
Miljønett: Hvert barn har fått tildelt et miljønett som tilhører avdelingen. I disse nettene blir klær som 
trenger en vask, sendt med hjem. Nettene skal alltid henge på plassen sin i barnehagen, og dere 
vasker nettene når det trengs. Disse er innført for å redusere plastbruken på barnehagen. 
 
Is, snø og vann: Vann finnes nesten overalt på Jorda og er livsnødvendig for alt  
kjent liv. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket av åpent vann (hav, innsjøer og elver). 
Is snø og vann er en del av naturen som vi har rundt oss hele 
tiden. Ved å leke og undre seg over vann i ulike former vil barna 
gjøre seg erfaringer og oppdagelser som vi håper kan bidra 
til en begynnende forståelse for kretsløp og den gjensidige 
avhengigheten vi har til naturen. 
  
Naturen våkner til liv: Hva som skjer i naturen til de 
forskjellige årstider snakker vi om gjennom hele året. Det er 
allikevel noe spesielt som skjer når nytt liv oppstår, og 
naturen våkner etter den lange vinterdvalen.  Våren er 
utgangspunkt for mange spørsmål og undring sammen med 
barna 
 
 
Høst og innhøsting: Hver avdeling høster inn grønnsaker som 
er selvdyrket og lager mat av dette. Følge prosessen, hvilke 
vekster ble bra, hva ble ikke? Smake og sanse det som ble 
dyrket.  
 



23 
 

KONTAKTINFORMASJON     
 
 
 
Telefon: 
Telefonnummer administrasjon: 72 85 89 65 

Telefonnummer til styrer: 72 85 89 65 

 
E-post:  
Nina. Skjetne@melhus.kommune.no 

 
Besøk oss gjerne på vår hjemmeside:  
https://www.melhus.kommune.no/gimsoeya-barnehage.348442.no.html 

 

Barnehagen har også egen side på  Facebook: 
https://www.facebook.com/GimsoyaBarnehage/ 
 
     

 
Telefonnummer til avdelingene: 
 

Avdeling Telefonnummer 

Framigard`n 977 27 026 

Lykken 977 08 211 

Perstu 977 49 939 

Åkertun 977 26 676 

 
 
 

 
 

 

https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=762256
mailto:laila.andresen@melhus.kommune.no
https://www.melhus.kommune.no/gimsoeya-barnehage.348442.no.html
https://www.facebook.com/GimsoyaBarnehage/
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