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Om aktivitetsplanen

• Denne aktivitetsplanen gjelder for barnehageåret 2021/2022. Aktivitetsplanen er 

utarbeidet i tråd med gjeldene lovverk og kommunale planer, og sier noe om 

hvordan Finneidfjord barnehage vil jobbe det kommende barnehageåret. 

Aktivitetsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

• Aktivitetsplanen skal være et arbeidsverktøy for personalet, samtidig som den gir 

informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til både foreldre og 

samarbeidspartnere. 



Lover, planer og retningslinjer

Barnehagen styres av Lov om barnehager, hvor særlig forskriften Rammeplan for barnehagen peker seg ut som et viktig dokument å 
jobbe ut ifra. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring står sentralt. Rammeplanen har sju 
definerte fagområder: 

▪ Kommunikasjon, språk og tekst

▪ Kropp, bevegelse, mat og helse

▪ Kunst, kultur og kreativitet

▪ Natur, miljø og teknologi

▪ Antall, rom og form

▪ Etikk, religion og filosofi

▪ Nærmiljø og samfunn

Fagområdene synliggjøres i prosjektarbeid i barnehagen, turer i nærmiljøet, lek og hverdagsaktiviteter. 



Lover, planer og retningslinjer

• Hemnes kommune har vedtatt egne vedtekter for barnehagene i kommunen, som har innvirkning på driften av barnehagen. 
I tillegg er barnehagen forpliktet til å jobbe i forhold til Leselyst i Hemnes, som er en kommunalt vedtatt plan. Planen skal
sikre utvikling av gode lese- og skriveferdigheter for alle barn som vokser opp i Hemnes kommune. Enhet barnehage har 
også utarbeidet en Kvalitets- og kompetanseplan, som gir oss en retning når det kommer til utvikling av kvaliteten på det 
pedagogiske tilbudet og personalets kompetanse.

• Barnehagen har status som både Helsefremmende barnehage og Trafikksikker barnehage. Dette forplikter oss til hvordan vi 
jobber med helse, fysisk aktivitet og trafikksikkerhet. Dette vil også omtales i denne planen. 

• Lovverk, planer og retningslinjer gir barnehagen forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
virksomheten. 



Finneidfjord 
barnehage gir barna 

røtter og vinger

Dette er barnehagens 

visjon. Barnehagens visjon 

forteller noe om hvilke 

verdier vi mener er viktig å 

legge til grunn i alt arbeid 

vi gjør i barnehagen.  



Vi skal gi barna røtter

Barnehagen skal gi barna kjennskap til tettstedet 
Finneidfjord: 

• Bruke stedsnavn på plasser og områder i nærmiljøet 
aktivt

• Gi barna gode opplevelser

• Kjennskap til naturen

• Turer i nærmiljøet

Barna skal få kjennskap til barnekulturen og delta i ulike 
tradisjoner gjennom: 

• Lek

• Ulike formingsaktiviteter

• Deltakelse i lokalsamfunnet

• Å bygge vennskap og sosiale relasjoner

• Å skape felles opplevelser

Ved å arbeide mot å oppnå disse målene vil barnehagen bidra til at barna opplever tilknytning og tilhørighet 

til Finneidfjord. Vi vil benytte oss av de mulighetene nærmiljøet gir oss. Vi skal snakke om det vi opplever 

sammen og gi barna kunnskaper om nærmiljøet, dets historikk og tradisjoner. Dette gir opplevelser vi håper 

skal bidra til at barna ønsker å vende tilbake til Finneidfjord når de selv blir voksne.



Vi skal gi barna vinger

Barnehagen skal bidra til at barna opplever mestring: 

• Takle utfordringer

• Styrke barnets selvfølelse

• Gi barna positive erfaringer

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med seg selv 
gjennom å: 

• Utvikle egen identitet

• Oppleve trygghet og trygge rammer

• Bli kjent med egne følelser

• Oppleve respons på egne handlinger

• Motoriske utfordringer

Ved å arbeide mot å oppnå disse målene vil barnehagen bidra til at barna opplever mestring og utvikler egen 

identitet. Barna skal møte voksne som gir dem utfordringer og muligheter som kan bidra til mestring. Dette 

kan gi dem vinger, som fører til at de tør å prøve noe nytt. 



Være sammen

Barnehagene i Hemnes kommune har deltatt i et kompetanseutviklingsprogram 
som heter «VÆRE SAMMEN». Målet har vært å heve kompetansen til alle ansatte 
slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. 

Vi ønsker gjennom å være autoritative voksne, å ta barnets perspektiv, speile dem, 
lytte, anerkjenne og rose barna. Det er viktig for oss at barna skal kjenne oss og 
være trygge på oss når vi setter grenser og stiller krav. Vi skal være tydelige 
voksne, som viser varme, omsorg og grenser. 

Å bygge og å opprettholde en god relasjon til hvert enkelt barn, er en viktig del av 
en autoritativ voksenstil. Gode relasjoner er avgjørende for positiv utvikling, 
trivsel og glede i hverdagen. Relasjonsbygging er derfor noe vi jobber med 
gjennom hele året. 



COS -
Trygghetssirkelen

Circle of  security – eller trygghetsstirkelen –
er en tilknytningsmodell som lærer oss å se 
barnet innenfra og forstå barnets signaler 
bedre. Hele barnehagens personale har vært
igjennom COS-kurs. Det har også vært
gjennomført kurs for foreldre. Dette arbeidet
vil fortsette gjennom 2021/2022. Det er 
ønskelig at alle som er foreldre til barn som
går i barnehage i Hemnes kommune skal ha 
vært med på COS-kurs. 



Leselyst i Hemnes

• Barnehagen jobber med leselyst, blant annet 
gjennom: 

▪ Høytlesning og tilgang på bøker

▪ Besøk på bokbussen

▪ Personal som er gode språkforbilder

▪ Samtaler og begrepslæring i naturlige situasjoner

▪ Miljø som synliggjør at vi har et skriftspråk

▪ Bilder/konkreter som støtte til språket

▪ Samarbeid med skolen – faddere leser for førskolebarn

▪ «Språklig oppmerksomhet», åttemånederskurs for førskolegruppa 

▪ Lek med språket

Leselyst er en helhetlig kommunal plan som skal sikre 
utvikling av gode lese- og skriveferdigheter for alle 
barn som vokser opp i hemnes kommune. Planen 
strekker seg fra helsestasjon, barnehage og ut 
grunnskolen. «Leselyst i Hemnes» danner grunnlaget 
for barnehagens oppfølging av alle barns 
språkferdigheter. 



Realfag

Barn i Hemnes skal møte en variert og praktisk tilnærming til realfag, 
med høy kvalitet og daglige mestringsopplevelser, som baserer seg på
utforskning, undring og problemløsning. 

Fagområdene natur, miljø og teknologi og antall, rom og form er særlig
fremtredende i dette arbeidet. Mye av realfagsjobbingen handler om å 
gjøre både personal og barn bevisst på realfaglige begreper og
fenomener i ulike aktiviteter. Personalet skal sammen med barna undre
seg over det de opplever, og i fellesskap skal de sette ord på det de ser. 

Både realfag og leselyst omhandler i stor grad språk, språkutvikling og
språkforståelse. Progresjonsplanen under inneholder derfor elementer
som kan knyttes opp mot både leselyst og realfag. 



Progresjonsplan

1 – 2 år

• Puttekasser med former

• Klosser

• Sansemotoriske aktiviteter

• Fysikk. Enkle ekperimenter

• Kontruksjon

• Bevegelsessanger

• Begreper om kroppen

• Regler

• Sette ord på alt vi gjør

• Dialog og turtaking

• Bildebøker

• Korte fortellinger med konkreter som støtte

2 – 3 år

▪ Begynnende kjennskap til dyr/planter og insekter

▪ Telling: kjennskap til tall

▪ Byggelek

▪ Sandkasselek

▪ Størrelser 

▪ Spill

▪ Introdusere høyre/venstre

▪ Lyd, rytme og takt

▪ Dialog og samtale

▪ Bildebøker med litt tekst

• Følelser – snakke om ulike følelsesuttrykk



Progresjonsplan

3 – 4 år

▪ Kjennskap til tall; 1 – 10. Telling 1 – 5  

▪ Kjennskap til fargenavn: rød, gul, grønn og blå

▪ Preposisjoner; iver/under, bak/foran, liten/stor, høy/lav

▪ Enkle målinger knyttet til matlaging 

▪ Kjennskap til årstider og dager

▪ Spilleregler

▪ Enkle fysikkforsøk

▪ Dyrenavn

▪ Sortering

▪ Refleksjon og tilbakeblikk på felles opplevelser

▪ Rollelek 

▪ Språklek – tulle med språket

▪ Rim 

▪ Bokstav- og telleregler

▪ Bøker med enkel tekst

▪ Kjennskap til at vi har et skriftspråk



Progresjonsplan

4 – 5 år

▪ Telling 1 – 10 

▪ Mål og vekt

▪ Måneder og årstider

▪ Tidsbegreper: morgen, ettermiddag, kveld, klokka

▪ Geometriske former

▪ Mengdebegreper

▪ Størrelsesbegreper 

▪ Kjennskap til værtyper og naturfenomener

▪ Kjenne igjen formen på bokstaven sin

▪ Lytting

▪ Sortere begreper

▪ Bøker med lengre tekst

5 – 6 år

▪ Kjennskap til kjente dyr, blomster, insekter, fugler, fisk og sjødyr

▪ Ukedager

▪ Kart og geografi – hvor bor vi? 

▪ Øve på å skrive navnet sitt

▪ Vitser og gåter

▪ Tekstskaping, muntlig og skriftlig



Helsefremmende barnehage

Helsefremmende arbeid skal bidra til god helse, trivsel og gode
holdninger for barn og ansatte. Barnehagen har en unik mulighet til å 
skape gode, helsefremmende vaner allerede fra barna er små. Dette 
arbeidet er derfor veldig viktig. For Finneidfjord barnehage innebærer
dette blant annet: 

• Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt
psykososialt miljø

• Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag

• Barnehagen har fokus på god hygiene

• Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er 
helsefremmende



Trafikksikker barnehage

Finneidfjord barnehage har status som Trafikksikker

barnehage. Det innebærer at vi jobber med 

trafikkopplæring sammen med barna. Barna skal få

kjennskap til hvordan man beveger seg til fots i

trafikken, og om bruk av sikkerhetsutstyr som bilbelte, 

sykkelhjem og refleks. Barnehagen skal ha rutiner for å 

ivareta barnas sikkerhet på turer og ved barnehagens

parkeringsplass og port. Trafikksikkerhet er tema på

foreldremøte hver høst. 



Prosjektarbeid

• Gjennom prosjektarbeid får barna mulighet til å medvirke til egen 
barnehagehverdag. Gjennom å undersøke, utforske og lære mer om tema 
barna synes er interessante, får barna både kunnskaper om den aktuelle 
problemstillingen og om det å undersøke og finne informasjon på egen hånd. 
Personalet skal være delaktige i undringer og undersøkelser sammen med 
barna, og bidra til at barna selv får reflektert rundt det de opplever. 

• Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av prosjektarbeidet. Gjennom å 
dokumentere arbeidet, kan man sammen med barna gå tilbake og se på det 
man tidligere har gjort, snakke om og reflektere rundt dette, og sammen finne 
veien videre. 

• Arbeidet vil bli både planlagt, dokumentert og vurdert avdelingsvis gjennom 
refleksjonsmøter. Dette vil også synliggjøres i prosjektplaner som også sendes 
ut til foresatte. Slik vil også de kunne holde seg oppdatert på det barna jobber 
med i barnehagen



Foreldresamarbeid

• «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» Barnehageloven, §1

• Et godt samarbeid mellom barnehage og foresatte er viktig for å ivareta barnets behov. Gjennom daglig dialog i hente- og bringesitasjonen får barnehagen 
og foresatte utvekslet viktig informasjon om barnet. Barnehagen har i tillegg følgende samarbeidsarenaer med heimen: 

▪ Foreldresamtaler – det gjennomføres en – to foreldresamtaler i året, og flere samtaler dersom det er behov.

▪ Foreldremøte – avdelingsvis foreldremøte i høstsemesteret, og felles temaforeldremøte i vårsemesteret. 

▪ Samarbeidsutvalg – representanter fra personalet, foreldrene og Hemnes kommune møtes ved behov. 

• For at barnet skal få en best mulig hverdag, er det viktig at barnehagen daglig får formidlet informasjon om barnets dag til foreldrene, og at foreldrene gir 
barnehagen informasjon hendelser i heimen som kan ha innvirkning på barnets barnehagedag. 

• Barnehagen bruker appen Min Barnehage som er verktøy i kommunikasjon med heimen. Her kan vi sende meldinger til hverandre, registrere fravær og 
barnehagen kan sende ut informasjon til foresatte. Alle foreldre bes om å ta i bruk denne. 

https://www.visma.no/barnehagesystem/min-barnehage/


Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

• En trygg og god barnehagestart er viktig for både barn og foreldre. Barnehagen skal derfor legge til rette for 

at oppstart i barnehagen blir så fin som mulig for alle parter. Barnehagen tilpasser sine rutiner, slik at 

overgangen mellom hjem og barnehage blir smidig for barnet. Personalet skal jobbe for at barnet får 

mulighet til å etablere gode relasjoner til andre barn og til personalet i barnehagen. 

• Vi har oppstartsamtaler og arrangerer besøk for nye barn, i god tid før oppstart. Under oppstarten ønsker vi 
at foreldrene setter av hele første uke til tilvenning. Foreldrene skal ha en aktiv rolle i oppstarten, og 
personalet tar over oppgaver etter hvert som barnet er klar for det. På denne måten hjelper vi barnet med å 
knytte en god og trygg relasjon til personalet, før foreldrene forlater barnehagen. Slik vil vi i enda større grad 
kunne sikre barnet en god overgang mellom hjem og barnehage. 



Overganger

Overganger innad i barnehagen

Finneidfjord barnehage er en liten barnehage, hvor de to avdelingene samarbeider tett gjennom hele året. 

Barn og personal kjenner dermed hverandre godt fra før når overflytting mellom avdelingene skal skje. Vi 

forbereder barna på at de skal bytte avdeling når det nærmer seg. 



Overganger

Overgang mellom barnehage og skole

• Barnehagens nærhet til Finneidfjord skole gjør overgangen fra barnehage til skole trygg for barna. Før 

skolestart skal barna forberedes på det som skal skje. Førskolegruppa jobber blant annet med 

skoleforberedende oppgaver, besøker skolen og får besøk til barnehagen av framtidige faddere. 

• Enkelte år har vi også barn som skal begynne på andre skoler i kommunen. I disse tilfellene har vi også et 

skoleforberedende samarbeid med disse skolene. 

• Barnehagen skal bidra til at barna møter skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 



Praktisk informasjon

• Barnehagen har åpent 07.00 – 16.30 mandag – fredag. Barnehagen har stengt på røde dager, jul- og 

nyttårsaften, og stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg avvikler personalet fem 

planleggingsdager i løpet av barnehageåret, hvor barnehagen er stengt. Disse er for barnehageåret 

2020/2021: 

▪ 16. august, 19. november, 3. januar og 27. mai. I tillegg vil det avvikles en dag til, som enda ikke er datofestet. 

• Barna skal også avvikle fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse ukene skal være 

sammenhengende, og innenfor 15. mai – 15. august. Uttak av den siste ferieuka meldes inn senest en 

uke før ferien skal tas ut. Barna kan ikke ta ut ferie på planleggingsdager. 

• Vi ønsker at det gis beskjed til avdelinga/via appen dersom barnet er sykt eller av andre årsaker ikke 

kommer i barnehagen. 



Kontaktinformasjon

Krabben

Krabben er vår småbarnsavdeling, med 
barn fra 1 – 3 år.

Personalet på Krabben er: 

• Holger Chr. Sjåvik, pedagogisk 

leder

• Jakob L. Horseng, barnehagelærer

• Ronny Eidem-Lillemo, barne- og 

ungdomsarbeider

Telefon: 75 19 71 77/901 83 847

Sjøstjerna

Sjøstjerna er vår storbarnsavdeling, 
med barn fra 3 – 6 år.

Personalet på Sjøstjerna er: 

• Anne Grethe Hind, pedagogisk 

leder

• Erdis Nilsen, assistent

• Jan Moen, assistent

Telefon: 75 19 71 76/901 88 594

Styrer

Linn-Merethe Hembre

Telefon: 75 19 71 71/470 53 224

Epost: 

linn.merethe.hembre@hemnes.kommune.no



Årshjul

August– desember 2021

August Planleggingsdag 

16. august

September Foreldremøte

Oktober Foreldresamtaler 

Krabben

November Foreldresamtaler 

Krabben

Planleggingsdag 

19. november

Foreldreundersøkelse Julegrantenning 

29.11

Desember Innleveringsfrist 

juleferie: 03.12

Luciafeiring: 

13.12

Nissefest: 17.12



Januar – juni 2022

Januar Planleggingsdag 3. 

januar

Foreldresamtaler 

Sjøstjerna

Februar Foreldresamtaler 

Sjøstjerna

Solfest

Mars Innleveringsfrist 

påskeferie: 21.03

April Foreldresamtaler 

Krabben

Innleveringsfrist 

sommerferie: 30.04

Mai Foreldresamtaler 

Krabben

Overgangssamtaler 

skolestartere

Planleggingsdag 27. 

mai

Juni Sommeravslutning


