
August Oppstart med tilvenning. 

September Friluftslivets uke (uke 36).  
Brannvernuke (uke 38). 
Foreldremøte. 
Foreldresamtaler. 

Oktober Foreldresamtaler. 
Verdensdagen Psykisk helse. 
Refleksens dag. 
 

November Juleforberedelser. 
 

Desember Juleforberedelser. 
Julefrokost. 
 

Januar  
 

Februar Brukerundersøkelse 

Mars Foreldresamtaler  
Tema foreldremøte 
 

April  

Mai Overgang barnehage-skole 
 

Juni Dugnad med sommeravslutning 

Juli  

Personalet I Bjerka Barnehage: 

Styrer: Kirsti Ånes Skaret (402 34 280) 

Mail: kirsti.skaret@hemnes.kommune.no 

Mobil: 402 34 280 

Avdeling Agnettjønna: 1-2 år (75 19 76 31) 

Pedagogisk leder: Britt Ane Jakobsen (450 70 633) 

Barne- og ungdomsarbeider: Lillian Ottermo  

Barne- og ungdomsarbeider: Ronja Brendmo  

 

Avdeling Åkmobakkan: 2-3 år (75 19 76 36) 

Pedagogisk leder: Mona Elisabeth Falmår (994 99 867) 

Barne- og ungdomsarbeider: Birgitte Johansen  

Barne- og ungdomsarbeider: Evelyn Oksfjellelv  

Barne- og ungdomsarbeider: Stine Ressem Haugli 

 

Avdeling Olderholman: 3-4 år (75 19 76 33) 

Pedagogisk leder: Anne Lill Hansen (951 92 621) 

Barne- og ungdomsarbeider: Lisa Trøite Eliassen 

 

Avdeling Køtabekken: 4-5 år (75 19 76 32) 

Pedagogisk leder: Kristin Bang Harsvik (480 33 862) 

Barne- og ungdomsarbeider: Solveig Karlberg  

  

  Årshjul for Bjerka Barnehage 2019 /2020. 

 

Jeg skal være meg men gi plass til andre. 

 

Adresse: Leirveien 12  

8643 Bjerka 

Tlf: 75 19 76 30 

 

 

 

mailto:kirsti.skaret@hemnes.kommune.no


Barnehagens verdigrunnlag: 

‘’Jeg skal være meg, men gi plass til andre’’ (Løveloven). 

I vår barnehage skal vi møte hverandre med respekt og 

likeverd. Vi ser på barn som kompetente og ressurssterke 

mennesker som skal oppleve egenverd. Alle har krav på 

respekt og skal ha rett til medvirkning som er avpasset 

etter deres alder og forutsetninger. 

Barna skal møte et inkluderende fellesskap i barnehagen 

som gjenspeiler omsorg, trygghet, tilhørighet, trivsel og 

anerkjennelse. Barnehagen skal fremme demokrati og 

være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å 

ytre seg, bli hørt og delta. Barnehagen skal synliggjøre 

verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle 

kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og forskjeller. Vi jobber med å «gi og 

ta», turtaking, dele, samarbeide og respektere hverandres 

meninger og ta hensyn til hverandre. 

 

 

 

 

 

Læringsmiljø 

Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, 

kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg 

styrker barns forutsetning for å utvikle tillit til seg selv og 

andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for 

seg selv og fellesskapet. Det skal være fokus på sosial og 

språklig kompetanse. De syv fagområdene er viktige deler 

av barnehagens læringsmiljø. 

 

De 7 fagområdene:  

Kommunikasjon, språk og tekst  

Kropp, bevegelse, mat og helse  
Kunst, kultur og kreativitet  
Natur, miljø og teknologi  
Antall, rom og form  
Etikk, religion og filosof  
Nærmiljø og samfunn 
 
Barnehagen jobber med fem ulike fokusområder:  

Være sammen 

Realfag 

Leselyst 

Helsefremmende barnehage 

Trafikksikker barnehage 

 

Fokusområdene er forankret i «Kvalitet og 
kompetanseplan for barnehagene i Hemnes».  

 

Foreldresamarbeid: 

Foreldremøter: 2 stk pr. år, der et av møtene er satt av til 
tema. 

Foreldresamtaler: 2 stk pr. år og ved behov. 

Sammenkomster: Julefrokost og sommeravslutning med 
dugnad.  

Skolestarterne har egen avslutning 

Brukerundersøkelse årlig. 

 

Planleggingsdager: 

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år, og da er 
barnehagen stengt: 

16.oktober 

22.november 

2.januar 

23. april 

22. mai 

 

 

 

 

 


