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Forord
Årsplanen skal gi foreldre, personal og andre oversikt over hovedområdene vi skal jobbe med
det kommende året i barnehagen.
Hele personalet er med å legge de langsiktige planene. Foreldrene har via Samarbeidsutvalget
mulighet for å medvirke og komme med innspill til årsplanen. Det vil alltid skje endringer
underveis i planene, fordi vi tar hensyn til og har respekt for barnas interesser, initiativ og
læringsprosesser. Månedsplaner og evaluering av disse vil vise hverdagens praksis.
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Vår barnehage

Eierform
Multemyra barnehage sto ferdig 4. august 2004, og er eid og drevet av Lofoten Industri AS.
Lofoten industri er en attføringsbedrift, med ulike avdelinger fordelt på Vågan og Vestvågøy,
med administrasjonen lokalisert i Svolvær. Bedriftens målsetting er å få tilbakeført mennesker
i arbeid, som av ulike grunner har vært ute av arbeidslivet.
Barnehagen vil ha personer på arbeidstrening. Styrer vil ut fra bestemte kriterier bestemme
hvem som skal ha arbeidstrening i barnehagen.

Visjon:
Vår visjon er:
Glade, kreative barn i lek og utvikling 
De verdiene som skal være grunnleggende og prege hverdagen i Multemyra barnehage skal
være: Trygghet, Omsorg, Glede, Vennskap og Kreativitet.
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Avdelingene
Barnehagen har tre avdelinger med plass til 45 barn i alderen 0 – 6 år.
Blåbæra er 3-5 års avdeling, Tyttebæra 0-3 års avdeling, og Karten er 0-3 års avdeling.

Personalgruppa
Barnehagen har 10 fast ansatte, hvor tre jobber i redusert stilling.
Styrer har 100 % administrativ stilling, og renholder har 40 % stilling.
Det er ca. 5 stillinger knyttet til attføring/avklaring. Barnehagen kan også ha folk inne i ekstra
stillinger, hvis vi har barn med spesielle behov.

Styrer:

Anne L. Olsen

Avdeling Blåbæra:
Pedagogisk leder:
Barne- og ung.arb:
Assistenter:

Lena Mathisen
Elisabeth Haugen Aspenes
Signe Benonisen

Avdeling Tyttebæra:
Pedagogisk leder:
Anne Kjersti Skår
Barne- og ung.arb: Isabell Kihlstrand
Assistenter:
Gro-Hilde Tunstad

Avdeling Karten:
Pedagogisk leder
Assistenter:

Vibeke Rist Angelsen
Turid Liland og Silje Borgvatn

Personer på arbeidstrening vil være ekstra voksne på avdelingene.
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Danning, omsorg, lek, læring og medvirkning
Vi har et helhetlig læringssyn der danning skjer gjennom omsorg, lek og læring. Alle
områdene er gjensidig avhengig av hverandre og gir grunnlag for barnas trivsel og utvikling.
Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Vi vil gi barna tro, mot og styrke til å ta
vare på seg selv og andre. Vi ønsker å bidra til at barna som går her skal være rustet til å møte
omverden, både nå og etter at tiden i barnehagen er over.
Vi skal gi barna opplevelser som gjør dem styrket til å møte utfordringer også utenfor
barnehagens område. Vi skal gjennom lek, omsorg og danning bidra til at de får med seg
kompetanse på hvordan man skal takle og få utfordringer, tørre å delta, stå imot gruppepress
og være en god venn.
Vi skal støtte dem i utviklingen, rose, oppmuntre, veilede og gjøre barna trygg på seg selv.
Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og
kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns
skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen.
Vi jobber for å ha en barnehage der gjensidig respekt mellom alle i barnehagen er en
selvfølge; mellom barn-barn, mellom barn-voksen og mellom voksen-voksen.
Barna skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger inngår i og bidrar til
barnehagens fellesskap. Alle skal føle seg velkommen og føle at de bidrar positivt.
Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmene gi barna en trygg hverdag preget av
mestring, lek og glede. .
Hos oss skal små og store ha det godt!
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Danning
Danning er det vi opplever og erfarer gjennom livet som utvikler oss til den vi er. Ikke bare i
forhold til samspillet mellom mennesker men også resten av omverdenen. Vi skal også jobbe
ut fra at vi ønsker at barna skal bli nysgjerrig og kreative individer som fortsetter å utvikle seg
på best mulig måte. Barna må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og
ferdigheter og støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg.

Omsorg
Omsorg er blant annet å gi barnet det det trenger av stell, vise at vi voksne bryr oss om barnet,
og ser dets perspektiv og behov. Like viktig er omsorg også knyttet til grenser og
forventninger slik at barnet utvikler/lærer de normer og regler som aksepteres i det samfunnet
det vokser opp i. Omsorg er å gi barnet varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter.
Barnehagen skal være preget av omsorgsfulle relasjoner med vekt på barnas mulighet for
varierte aktiviteter.

Lek
Leken har en sentral plass i barnehagehverdagen. Lek er utgangspunkt for all læring og
utvikling. Leken har en egenverdi. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn
kan utrykke seg gjennom.
Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og
språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med
hverandre.
Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I
samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen
skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Personalet må være tilgjengelig for
barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.
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Gjennom leken:










Får barnet venner
Lærer barnet å samarbeide og ta hensyn til andre.
Utvikles språk og ordforråd.
Brukes og utvikles fantasien
Bearbeides følelser
Oppøves konsentrasjon
Lærer barnet å løse konflikter
Lærer barnet å ta en annen rolle, sette seg inn i en annens situasjon
Utvikler barnet bevegelighet og koordinasjon av bevegelser

Læring
Barn lærer i samspill med voksne, hverandre og det fysiske miljøet. Vennskap og samspill er
en viktig faktor for læring.
Sosialt samspill handler om å mestre å ta kontakt, opprettholde kontakt, og lykkes i å omgås
andre på en positiv måte. Læring i barnehagen skal ha en balanse mellom formell og uformell
læring, med muligheter for mestring i er tilrettelagt miljø.
Hvordan vi voksne skal tilrettelegge for læring
Vi voksne skal være lydhøre og tilstede for barna
Vi skal legge til rette for at det kan bli gode relasjoner mellom barna; bl.a ved
gruppeinndeling hvor det er enklere å være lydhør ovenfor hvert barn.
Vi skal ha et aktivt forhold til barnas læringsprosesser.
Barna skal bli presentert for ulike aktiviteter, og med veiledning fra de voksne, utvikle sine
egne evner og ferdigheter.
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Medvirkning
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets synspunkt skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet” Bhg.
loven § 3
Vår barnhage har valgt å definere medvirkning på følgende måte;
Barnet skal få være med på å planlegge, og bestemme ut fra barnets alder og modenhet. Dette
stiller krav til personalet om å kunne sette seg inn i barnets ståsted og vurdere hvilket utbytte
barnet har av medbestemmelse i de forskjellige aktivitetene. Ved å lage månedsplaner vil vi
lettere kunne legge opp aktiviteter etter barnas fokus og samtidig holde på lengre med temaer
som fenger barna.
Det er viktig at den voksne kan lese barnets følelsesmessige uttrykk og ha respekt for barnets
intensjoner og opplevelsesverden når man skal få fram det barnet mener og vil.
Vi legger vekt på at barnet får si sin mening om alt som vedrører det, men vi er også tydelig
på at barnet ikke nødvendigvis får gjennom det de til enhver tid måtte ønske.
Barnehagen jobber mye med å lære barna å leve seg inn i andres situasjon å lære seg å ta
hensyn til hverandre og at medbestemmelse også må inkludere andre.
Vår barnehage ønsker ikke at barna skal ha en hverdag hvor de blir nødt til å ta en mengde
valg. Vi ønsker at medvirkning skal være at de voksne ser barnet og tolker barnet på en slik
måte at barnets integritet blir ivaretatt.
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Satsningsområder
1. Lek
2. Riktig kosthold
3. Uteliv

Lek
Lekens betydning for barn
- Barnehagen vil ha fokus på lekens betydning og tiltak som kan fremme lek og
kreativitet.

Hvorfor er leken viktig for barn og hva betyr leken for barns utvikling?
Lek er veldig viktig for mange sider ved barnets utvikling. Det er tegn på både fysisk og
mental sunnhet at et barn leker.
Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosialt,
emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle
kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både
sosialt og fysisk.
Leken er også en aktivitet det går an å eksperimentere med. Det er mange ulike måter å
utrykke seg på, og mange ulike måter å gjøre ting på. Barnas frie lek er mye friere og mindre
styrt av voksnes regler og forventninger til hvordan ting skal gjøres. Dette gir barna mulighet
til selv å få opplevelse av å ha kontroll, ta enge initiativ, kunne følge sine egne impulser og
ideer uten å bli styrt og ledet i så stor grad som de blir når voksne bestemmer hva som skal
skje. Denne opplevelsen av indre styring, og selv å ha kontroll er helt sentralt i utviklingen av
ens egen selvopplevelse.

Leken er først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt, gledesfullt, og at det
er noe barnet føler lyst til å gjøre av egen fri vilje, helt på eget initiativ, eller ved å ha lyst til å
delta på noe andre inviterer til av fri vilje. Barnet tenker ikke på at «nå lærer jeg noe, nå er jeg
flink» eller lignende. Dette gir en sterk opplevelse av frihet og utfoldelsesmulighet.
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I dagens samfunn er det store endringer i måten barn bruker tiden på. Fra tidlig alder bruker
barn stadig mer tid foran en skjerm av ulike slag, enten det er tv, en pc, et tv-spill, en
mobiltelefon med spill og lignende. Dette er også en form for aktivitet hvor barnet er mindre
fysisk aktiv enn det er i vanlig lek. Selv når barnet ser tv så er barnet riktignok ikke helt
passivt. Det følger med, og fortolker det det ser, men det sitter stille, og det følger
hendelsesforløp som andre har laget. Barnet kan heller ikke gjøre noe for å påvirke det som
skjer på skjermen, og skjermen gir ingen respons på barnets opplevelse, initiativ, tanker og
følelser i forhold til det som skjer. I dataspill er dette litt annerledes, da barnet selv styrer mer,
men «handlingen» er allikevel veldig sterkt strukturert av spillet, og barnet kan ikke i særlig
grad påvirke spillets regler og handlingsforløp. Barn lærer ikke like mye av å se et menneske
på en skjerm som det ville gjort ved å ha et ekte menneske foran seg som relaterer seg til
barnet.
Den voksnes rolle i leken:
Voksne kan være med på barns lek, og svare på de invitasjoner til lek som barnet kommer
med. Det er da viktig at voksne lar barnet styre store deler av leken, og gir positiv respons på
barnets påfunn og fantasi. Vi kan også ta initiativ til lek, og invitere barn med på ulike typer
lek, eller foreslå lek.
Voksne vil også ha en viktig rolle ved å obeservere barna i lek, og se om det er noen av barna
som faller utenfor leken, som ikke klarer å være med på de andres lek av ulike grunner.
Voksne vil også kunne se om det er noe den kan gjøre for å hjelpe disse barna. Vi kan også se
etter om det er noen av barna som opptrer på en slik måte at det forstyrrer eller ødelegger
leken, for eksempel ved å slå, ta ting fra andre og lignende. Å observere barns lek kan gi oss
nyttig informasjon om barns utvikling, og det er en viktig del av det pedagogiske arbeidet.
At det oppstår konflikter er vanlig i barns lek, og det er viktigste er at vi som voksne er
tilstede, ser og observerer hva som skjer, og hjelper barna slik at de får løst konflikten på best
mulig måte om de ikke klarer å løse konflikten selv. Her bør vi gi barna litt tid mens man
observerer hva de har av ideer til å finne en løsning selv, hvilke ferdigheter de har i forhold til
samarbeid, selvhevdelse, fleksibilitet, problemløsning og så videre. Man har da også et bedre
grunnlag selv for å bidra til en læringsprosess om man bestemmer seg for å hjelpe barna med
å løse konflikten. Barna vil da også lære noe om å håndtere konflikter og uenigheter selv
også.

Barn som ofte forsøker å bestemme i leken, dytter andre, tar ting fra andre og lignende kan bli
upopulære, og oppfattes av de andre som å ødelegge leken. Dette kan vi voksne fange opp ved
å observere barnas lek. Vi kan også her hjelpe barna med å finne løsninger i felleskap, og også
veilede de barna som kommer i konflikt med andre barn. Ved å delta aktivt i barnas lek kan vi
hjelpe barna med å finne andre måter å gjøre ting på.
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I andre tilfeller så kan det også dreie seg om barn som er mer passive, eller ikke klarer å
komme inn i lek med andre barn. Disse barna bør vi også være oppmerksom på. Vi kan følge
med på hva de liker, snakke med dem og dette, invitere de med på ulike aktiviteter, og prøve å
hjelpe dem inn i leken med de andre barna.

Riktig kosthold

Barnehagen har fokus på et sunt kosthold. Vi baker brød selv, og tilbyr grønnsaker til hvert
lunsj-måltid. På tirsdager tilbyr vi fiskekaker til pålegg under lunsj. Fredag er det varmmat, og
vi tilbyr en variert sammensatt meny, men rikelige innslag av grønnsaker. Hver ettermiddag
har vi ett fruktmåltid, hvor barna også får tilbudt knekkebrød uten pålegg.
Pålegg i barnehagen:
Hvitost, brunost, skinke-ost, bacon-ost, kaviar, leverpostei, Svolværpostei, makrell i tomat.
Agurk og paprika til frokost og lunsj.

Barnehagen følger Vestvågøy kommune sine retningslinjer for mat i barnehage:
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RETNINGSLINJER FOR MAT I
BARNEHAGE
VESTVÅGØY KOMMUNE
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Mat og drikke som serveres i barnehage utgjør en betydelig del av barns totale
kosthold, og er derfor av stor betydning for barna utvikling og helse og samtidig en
viktig faktor i kommunens totale folkehelse.
Hjem og familie har hovedansvar for barnas kosthold, men barnehagen har et
profesjonelt ansvar for at alle barn i barnehage får gode kostvaner og at mattilbudet
er helsefremmende. Hjem og barnehage må derfor samarbeide og ha en dialog om
hva som er gode matvaner. Barnehagen har ansvar for å ta opp dette temaet med
foreldrene.
Disse lokale retningslinjer er laget med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for
mat og måltider i barnehagen. Retningslinjene gjelder både for kommunale og
private barnehager.
Måltider i barnehagen
 Det skal maksimum være tre timer mellom hvert måltid. For de minste barna
bør det vurderes om barna har behov for mat oftere.
 Det skal gis god tid til å spise, minimum 30 minutter, slik at barna får i seg
tilstrekkelig med mat.
 Alle barnehager skal gi tilbud om frokost før kl. 09:00
 Lunsj avvikles før kl. 12:00
 Mellommåltidet bør i tillegg til frukt og grønnsaker inneholde et kornprodukt
som for eksempel knekkebrød.
 Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:
Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.
Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær
Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.
 Den enkelte barnehage avgjør om det skal serveres og hvor ofte det skal
serveres for eksempel et varmt måltid.
 Drikke til måltidene skal være ekstra lettmelk og/eller vann. Tørstedrikke
mellom måltidene skal være vann.
 Mat og drikke med mye tilsatt sukker, som for eksempel yoghurt og juice bør
unngås.
 De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten fet og søt mat samt
søt drikke. Ved for eksempel bursdagsfeiring skal barnet – ikke maten –være i
sentrum.
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 Barnehagen oppfordres til å bruke mer fiskemat.
 Turmat skal også være sunn mat. En finner ulike forslag til mat en kan
tilberede og ha med på tur i ”Bra mat i barnehagen” og ”Fiskesprell i
barnehagen”.
 Barnehagen skal sørge for god hygiene før, under og etter måltidene.

Måltidets pedagogiske funksjon
Rammene rundt måltidene har betydning for hvordan måltidet oppleves av barn og
voksne, men kan også påvirke hvor mye mat barn spiser.
 Personalet har et profesjonelt ansvar for å fremme gode og sunne matvaner.
Personlige holdninger og egne vaner som går på tvers av det som er
barnehagens oppgave å fremme, bør man være bevisst på å holde for seg
selv.
 I dialogen rundt bordet bør de voksne fokusere på å snakke positivet om mat.
 Barns medbestemmelse kan ivaretas ved at barna får være med å innvirke på
for eksempel innkjøp av pålegg.
 Barna bør få delta i forberedelse, tillaging samt rydding etter måltidene.
 Måltidene tilrettelegges slik at de gir god tid til samhandling og felleskap
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Uteliv
Barnehagen har som mål at vi skal være ute i all slags vær hele året.
Vi har utformet lekeplassen slik at den nedre delen er opparbeidet med lekeapparater, mens
den øvre delen rundt gapahuken er ulendt der ungene kan ha mulighet til å utforske naturen.
Utetid:
Ungene har fast utetid hver dag. 0-3 åringen er ute før lunsj og 4-5 åringene har sin utetid etter
lunsj.

Turer:
Karten og Tyttebæra vil ha fast turdag hver uke. Ved begynnelsen av barnehageåret vil ofte
turene gå i nærhet av barnehagen.
4 åringene kommer til å bruke nærområdet som turvalg dette barnehageåret. Vi legger vekt
på frilek, iakttagelser og bruk av fantasi.
5 åringene vil dette året legge vekt på barnas interesser for turvalget. De vil få mye ansvar i
forhold til forberedelse av tur ved at de lager egen matpakke.

Prosjekter dette året

SPRÅK
Dette barnehageåret kommer vi til å fortsette med kompetanseutvikling med fokus på språk.
Kompetanseutviklingsarbeidet heter språkløyper og er utarbeidet av lesesenteret. Det har 3
kjernekomponenter/ bolker: Språklæring, ulike måter å lese på, og lesing for alle.
www.sprakloyper.no
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Fagområdene med progresjonsplan
Vi har laget en oversikt over hvordan vi formelt og uformelt jobber med de 7
fagområdene i barnehagen. Vi har også laget en progresjonsplan for hvilken utvikling
en kan forvente.
Vi har delt det inn i alder fra 1-5 år, men det er ikke slik at dette er noe skjema en kan
følge slavisk, det er mer en rettledning og et hjelpemiddel for oss i barnehagen for å se
hvert område som vi skal stimulere ekstra.

Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
 uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 bruker sitt språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
 møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
 opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
 utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning
og bokstaver gjennom lese- og skriveaktiviteter
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0-3 år
På 0-3 års avdeling vil en øve på språket gjennom sang, lære turtaking, snakke om det vi
holder på med. Vi gir mening til barnas opplevelser, prøver å forstå det barna vil
formidle og setter ord på det, gjensidig kommunikasjon. Voksne setter ord på ulike
følelser. Vi bruker pekebøker og barna skal få oppleve glede ved det å bli lest for.
Barnehagen bruker rim og regler, enkle eventyr/fortellinger og dramatisering. Og vi
oppfordrer de minste til å bable og bruke stemmen.
Barna skal få erfaring med tall og bokstaver. Vi teller sammen med barna, hvor mange
barn er vi, hvor mange skiver spiste du osv.
En vil aktivt gå inn og utvide barnas ordforråd, bruke alle hverdagssituasjoner,
påkledning, måltid, bleieskift osv. F.eks. ta på sokken, ta opp glidelåsen, hva har du på
skiva?
De voksne gjennomfører fast lesestund hver dag ( språkløyper) etter mat der de største
ungene får tilpasset bøker for å videreutvikle språk og språkforståelse.

1 åringer
Bruke peking
kommunikativt.
Forstå en del vanlige
hverdagsord.
Barna skal kunne nevne
enstavelser/personer med
egne ord

2 åringer

3 åringer

I 2 års alderen skal barna
kunne peke ut dagligdagse
gjenstander og følge enkle
instukser f.eks legg bamsen
i senga.
De skal kunne holde
oppmerksomheten i kortere
perioder.
Være i kortere dialog med
andre og kunne meddele
seg verbalt på eget initiativ.
Bruke ord fra dagliglivet.
Ha 2-3 ords ytringer med
forståelig mening.

Mimikk stemmer med den
sinnsstemning barnet er inonverbal kommunikasjon.
Kunne være med på Kim`s
lek.
Synge sent, alle skal få med
seg alle orda og forstå det
vi synger.
Visualisering- tekst og
bilder.
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3-5 år
På 3-5 års avdeling vil vi ha ulike tema og aktiviteter som høytlesing, fortellinger,
samlingsstund med dramatisering, sang, rim, regler og samtaler både en til en, i grupper
og hele barnegruppa samla.
Vi bruker språket aktivt i samhandling med andre, i samtale med andre og i
lekesituajoner(rollelek, konstruksjonslek, sangleker m.m)
Vi bruker språksprell, mattesprell, trampoline, språkløyper og snakkepakken som
hjelpemidler til å stimulere baras ordforråd og utvikle deres språkforståelse.

4 åringene

Skolestartere

Visualisering: tekst og bilder
Bruke språket relevant i forhold til
situasjoner å være i dialog over tid.
Lytte
– samtale, fortelle, formulere Kategorisering:
- over og underbegreper. Gjenkjenne
bokstaver.
Rim, regler og rytme.
Bruke setninger på inntil 4 ord i riktig
rekkefølge.
Leke med språket

Visualisering – være med å produsere
tekst og bilder
Rim, reger, rytme: vitser, klappe stavelser,
dikte selv.
Kunne uttrykke seg muntlig utfra sin
modenhet eks å kunne fortelle
sammenhengende om opplevelser og
erfaringer, og kunne sette ord på følelser
og meninger.
Kunne gjenfortelle fra bøker
Eksperimentering - finne fakta sammen
med barna.

18

Kropp, bevegelse og helse

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse, skal barnehagen bidra til at barna:
 Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året
rundt
 blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner
for hygiene og et variert kosthold
 videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske
egenskaper
 opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
 blir trygge på egen kropp og respektere andres grenser
 få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

0-3 år
Barn er skapt for å være i bevegelse. Fysisk aktivitet er en kilde til glede, velvære og
mestringsfølelse. En aktiv hverdag har mange gode følger for kroppen vår, og det er
også den billigste, enkleste og kan hende også den mest morsomme metoden for å få
bedre helse.
Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk
og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.
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Barn sin kontakt med andre, starter ofte med kroppslige signal og bevegelser. Dette har
også en effekt for utvikling av sosial kompetanse.
Vi organiserer dagen slik at det blir veksling mellom rolige stunder og aktiviteter. Det
bidrar til at barn kan tilegne seg holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold,
hygiene, aktivitet og hvile. Småbarn oppholder seg mest på gulvet og der er de voksne
også. Barn skal få en positiv selvfølelse og vi tilrettelegger aktiviteter som de minste kan
mestre. Vi går turer i nærområdet til barnehagen for å skaffe de utfordringene vi ikke
får innenfor vårt område. Vi synger og snakker om kroppen, og vi er opptatt av sunn
mat.
1 åringer

2 åringer

Barna i denne alderen er i
bevegelse og «smaker på
det meste» Dette er deres
væremåte og de voksne må
ha forståelse for dette.
Barna skal bli kjent med
egen kropp: snakke om
ulike kroppsdeler, sette ord
på de.
Kroppsbeherskelse ute og
inne, gi de trygghet og
utfordringer, oppmuntre
og støtte de der de er. Barn
opplever glede ved å mestre
nye ting.

Gi barna fysiske og
sansemotoriske
utfordringer. Hoppe,
sangleker, musikk, dans,
klatre, springe( Eks.
hinderløype, tunell,
fallskjerm)
Øve på finmotorikk- pusle,
perle, tegne, male og vi
øver på påkledning.
Gå på tur også i ulendt
terreng.
Vi snakker om hva vi har
på maten, hvilken frukt og
grønnsaker vi spiser. Vi
snakker om at det er viktig
å vaske hendene før og
etter vi spiser og etter do.
Begynnende dotrening.

Behovet for hvile.
Bruke pinsettgrep, øve på å
plukke opp ting og putte
ting i former.
Bevegelses sanger – rytmeglede.
Utvikle positivt forhold til
mat, måltid og stell i
barnehagen.
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3 åringer
Gi barna fysiske og
sansemotoriske
utfordringer. Hoppe,
sangleker, musikk, dans,
klatre, springe( Eks.
hinderløype, tunell,
fallskjerm)
Faste turer en gang pr uke.
Finmotorisk: klipping,
liming, perling m.m
Øve på av- og påkledning
Hygiene: vaske hender før
mat og etter dobesøk.

4- 5 år
Barn er skapt til å være i bevegelse. Fysisk aktivitet er en kilde til glede, velvære og
mestringsfølelse. En aktiv hverdag har mye god påvirkning på kroppen vår, og er
samtidig den billigste, enkleste og kan hende også den mest morsomme metoden for å få
bedre helse. Regelmessig fysisk aktivitet gir blant annet bedre kondisjon, økt
muskelmasse, bedre ledd og bevegelsesfunksjon, bedre søvnkvalitet og et sterkere
immunforsvar. Fysisk aktivitet har også positiv innvirkning på barns mentale helse,
evne til sosialt samspill, evne til å konsentrere seg og lære, og kan derfor også være
medvirkende til at barn både trives og presterer mer.
I barnehagen gir vi barna utfordringer tilpasset nivået deres, både når det gjelder fin og
grovmotorikk. Vi går ofte ut av barnehagens område, på turer i marka og i nærmiljøet.
Vi legger vekt på at ungene skal få en positiv holdning og gode opplevelser av naturen.
Barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for gode vaner og sunt
kosthold. De får respekt for sin egen og andres kropp, likheter og ulikheter.

4 åringene

Skolestartere

Begrepstrening, sansetrening
Sangleker
Aktiviteter i forhold til årstidene.
Finmotoriske aktiviteter som klipping,
liming, tegning, perling m.m

Begrepstrening, sansetrening
Sangleker: deltagende, avansert
Aktiviteter utendørs i forhold til årstidene.
Finmotorisk: blyantgrep, klippe, lime,
perle.

Mat: positivt forhold til mat, gode
matvaner, sunt kosthold, smake på nye
ting.

Trafikkregler for fotgjenger.

Hygiene: vaske hender før mat og etter
dobesøk.

Mat: delta i matlaging, smake på ny og
ukjent mat.

Beherske av- og påkledning.

Hygiene: vaske hender før mat og etter
dobesøk
Selvstendighetstrening
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Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
 har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og
estetiske utrykksformer
 tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom
skapende virksomhet ute og inne
 møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle utrykksformer og utforsker og
deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi for å uttrykke seg
estetisk
 opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.
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0-3 år
Å være sammen om kulturelle opplevelser og å skape noe felles, bidrar til
fellesskapsfølelse. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Vi prøver å gjøre
de minste barna kjent med de ulike estetiske fagene: Vi synger mye, leker enkel rollelek,
og har ulike formingsaktiviteter. Vi forteller enkle eventyr slik som de tre bukkene
Bruse, og gullhår. Daglig er vi gjennom flere av de estetiske fagene i barnehagen og det
ligger veldig naturlig for denne aldersgruppen å uttrykke seg gjennom dette faget.

1 åringer

2 åringer

Barna skal få
sanseopplevelser, ta og føle
på, lukte og smake.

Vi gir barna varierte
sanseinntrykk gjennom
litteratur, musikk, sang og
dans.

Vi gir barna tilgang til
bøker, bilder, variert
materiale og verktøy for
skapende virksomhet.

Få kjennskap til bruk av
fargeblyanter, tusjer, male
med hender og pensel.

Farger, male med hender
og pensel.

Vi gir barna varierte
sanseinntrykk gjennom
musikk, sang og dans.

Vi dramatiserer eventyr og
enkle fortellinger. Barna er
med på deres premisser.

Legge til rette for at barna
kan kle seg ut, bruke
fantasien i den frie
rolleleken.

Forme i sand, snø og
plastelin.

Henge opp en del av det
barna har laget.
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3 åringer

Fast lesestund hver dag
etter lunsj
Klippe, lime, perle m.m

4-5 år
Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles bidrar til
fellesskaps følelse. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike
erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for
sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende aktiviteter, tenkning og
kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som bildekunst og
kunsthåndtverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og
design(rammeplanen)
Vi gjør barna kjent med de ulike estetiske fagene. Vi synger, har ulike
formingsaktiviteter. Barna har mulighet for rollelek store deler av dagen, der de har
tilgang til utklednings-klær og annen rekvisita. Daglig er vi gjennom flere av de estetiske
fagene i barnehagen. Det er naturlig for mange barn å uttrykke seg gjennom dette faget.
4 åringene

Skolestartere

Vi gir barna kjennskap til ulike materialer Vi lar barna klippe ut former og følge
linjer når de klipper.
og lager ting tilpasset temaet vi jobber
med.
Vi lar barna øve på å skrive navnet sitt og
Formingsmateriale og tegnesaker er
undertegne egne bilder/tegninger.
tilgjengelig slik at ungene får uttrykt seg i Øve på blyantgrep
forhold til opplevelser og interesser.
Tegne og male med ulike redskaper.
Klippe, lime, perle m.m
Bli lest for, faste lesestunder.
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Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
 opplever og utforsker naturens mangfold
 får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikler
respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 får kunnskap om dyr og dyreliv
 lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i
redskaper og teknologi
 får kjennskap til menneskets livssyklus.
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0-3 år
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all
slags vær. Naturen er en kilde til opplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.
Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr,
landskap, årstider og vær. Barn helt ned i småbarnsalder undrer seg over enkle
naturfenomen slik som is/snø som smelter, se frø som vekser, i akta dyr m.m
1 åringer
Få kjennskap til de ulike
årstidene. Fast utetid hver
dag.
Oppleve turer i nærmiljøet.
Se bilder av ulike dyr og bli
kjent med hvilken lyd de
lager.

2 åringer

3 åringer

Vi voksne må stimulere
Barna skal lære om de
barna til å oppleve med alle forskjellige årstidene.
sanser og spille videre på
Vi snakker om dyr som
det barna er interessert i.
lever i naturen.
Gå turer i nærmiljøet,
Vi snakker og lærer gode
studere hva vi finner på
holdninger og respekt for
bakken.
naturen.
Jobbe med tema:
høstfarger,
vinter-snø, frost, is
vår-naturen våkner-så frø.
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4- 5 år
Vi bruker naturen aktivt og gir ungene opplevelser etter årstidene. Fast utetid hver dag
og faste turdager ut av barnehagen gir barna nye opplevelser.
Vi snakker om det som skjer i egen matproduksjon – om liv og død- de er mye ute til
alle årstider og opplever naturen i forandring. Vi ønsker å sette fokus på hvor mat
kommer fra og derfor setter vi potet og sår ulike grønnsaker, samt ulike bærtre i
barnehagen er veldig populært.

4 åringene
Vi ønsker å gi gode opplevelser utendørs
slik at de blir glad i å være ute. Ungene
skal få kjennskap til all slags vær.
Vi lærer om de ulike årstidene; kjennskap
til livet i naturen, vær og temperatur, dag
og mnd.

Skolestartere
Vi skal lære barna å respektere og ta være
på naturen.
Vi lærer om de ulike årstidene; kjennskap
til livet i naturen, vær og temperatur, dag
og mnd

Planting, såing, høsting

Lære om hvordan dyrene lever i naturen,
se etter dyrespor, hva spiser de m.m

Vi blir kjent med småkryp på tur og i
barnehagens uteområde.

Vi kildesorterer avfallet og gjør besvisst
på konsekvensene av forsøpling.

Vi ønsker at barna skal respekt for
naturen, dyreliv og fugleliv. gir barna
kjennskap til ulike materialer og lager ting
tilpasset temaet vi jobber med.
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Etikk, religion og filosofi

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna
 får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og
blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
 får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
 får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
 utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i
et fellesskap.
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0-3
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og menneske på, og
preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer.
Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i
barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne
kulturarven.
1 åringer

2 åringer

3 åringer

Vi markerer de ulike
høytidene og spesielle
dager.
Det å være gode mot
hverandre
Voksne setter ord på
barnas følelser, begrepene
lei seg, glad og sint.
Møte barn på følelser
Voksne er rollemodeller for
sosial kompetanse
Alle barn skal oppleve å bli
sett, hørt og forstått
Fundere sammen med
barna over ting vi møter i
hverdagen
Gruppefellesskap gjennom
å synge navnesanger

Vi introduserer barna for
de kristne høytider som jul
og påske.
Kjenne igjen følelser.
Tørre å vise følelser.
Begynne å forstå
konsekvenser av sine egne
handlinger.
Øve på å vente på turturtaking.
Øve på samspill.
Fundere sammen med
barna over ting vi møter i
hverdagen, spinne videre
på barns interesser og
opplevelser.
Øve på å dele og forholde
seg til konfliktløsninger.

Vi markerer de ulike
høytider og spesielle dager.
Fokus på å høre til i en
gruppe og bli godt kjent
med hverandre gjennom
felles opplevelser.
Ta vare på hverandre.
Lære barna respekt for
ulikheter.
Fundere sammen med
barna over ting vi møter i
hverdagen, spinne videre
på barns interesser og
opplevelser.
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4-5 år
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og menneske på, og
preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer.
Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i
barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne
kulturarven. Den etiske rettledninga barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets
alder, og barnets hjems kulturelle, religiøse eller verdimessige
tilknytning(rammeplanen).
4 åringene

Skolestartere

Grunnverdier:
empati- være gode mot hverandre.
Likeverdighet- alle er like viktige
respekt for ulikheter

Vi samtaler med barna om verdier og
normer. Kjenne til at alle mennesker er
forkjellige og har forskjellige
forutsetninger og vise respekt for det.

Gi barna anerkjennelse
Bruke sanger, fortellinger, bilde som et
fodt utgangspunkt for samtaler.
Øve på å se egne og andres følelser og
behov, hjelpe hverandre.
La barna komme med tanker om hvordan
ting henger sammen, utvikle evne til å
stille spørsmål, ikke gi svar med en gang.

Vi snakker om hva som ligger i det å være
en venn.
Ha klare forventninger om å bli sett, hørt
og forstått av omgivelsene.
Kunne være med å løse enkle konflikter.
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Nærmiljø og samfunn

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
 oppmuntre til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
 erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltagelse
 utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å
orientere seg og ferdes trygt
 bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
 blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familie-former
 blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
 får kjennskap til nasjonale minoriteter
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0-3
Barna blir kjent med barnehagen og dette blir det første møtet med verden utenfor
familien. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet. De skal gradvis få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet rundt
barnehagen.

1 åringer
Hva finnes i barnehagen,
avd: blåbæra, tyttebæra,
karten, kjøkkenet og
uteområdet.
Hvem er på avdelingen i
dag- opprop
Vi går turer i barnehagens
nærmiljø.

2 åringer

3 åringer

Vi går turer i barnehagens
nærmiljø.

Gi barna innsikt i
samfunnet de er blitt en del
av. Hva er typisk for
Lofoten for eks. fjell, fisk,

Hva ligger i nærheten av
barnehagen: Leknes
barnehage, sykehjemmet,
lofothallen
Utvikle gruppefølelse med
faste trygge rammer t.d
samlingsstund.

Blir kjent med barnehagendet først møtet med verden De voksne setter ord på det
utenfor familien.
vi ser og opplever.
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Snakke om hvor vi bor og
hvem som er i familien
Gå lengre turer i
nærmiljøet for eks.
lofothallen, biblioteket,
lavvoen
Oppleve gjenkjennelse i
nærmiljøet.

4-5 år
Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for
dem selv og for andre. Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i
nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.
Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer,
stereotyper og rasisme. Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår
i en historisk, nåtid og fremtidig sammenheng. Gjøre barna kjent med samisk kultur og
levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og
kultur og mattradisjoner. Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av
menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.
4 åringene
Vi snakker om hva som befinner seg i
nærområdet når vi går på tur
Markerer samedagen og setter oss inn i
samenes kultur
Regler i barnehagen: La barna oppleve at
deres valg påvirker dem selv og andre.
Snakke om situasjonen i ettertid. Hva
skjedde, hvorfor, hva kunne vi gjort
annerledes.
Snakker om urbefolkning i Norge, samisk
kultur/språk m.m.

Skolestartere
Undersøke/ lære om viktige ressurser i
nærmiljøet: Sykehuset, brannstajonen,
politi, skoler.Arbeidsplasser: hvor jobber
foreldrene.
Oppleve at det blir tatt like mye hensyn til
gutter og jenter.
Regler i barnehagen: La barna oppleve at
deres valg påvirker dem selv og andre.
Snakke om situasjonen i ettertid. Hva
skjedde, hvorfor, hva kunne vi gjort
annerledes.
Snakker om urbefolkning i Norge, samisk
kultur/språk m.m.Snakke om ulike
nasjonale minioriteter.
Språk og dialekt, hvor kommeren fra.
Ulike tradisjoner og levesett.
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Antall, rom og form

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
 oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å
uttrykke dette på
 erfarer størrelse i sine omgivelser og sammenligner disse
 bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
 undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige
måter


undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever
matematikkglede
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0-3
Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de
argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom
hverdagsaktiviteter og lek utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi
legger stor vekt på sortering ved at lekekassene er merket slik at de enkelt
kan rydde og samtidig trene sortering. Mye av undringen skjer spontant og
da undrer de voksne seg sammen med de og spinner videre og setter ord på.
Barnehagen tilbyr også ulike typer spill, leker og formingsmateriell som kan
fremme matematisk undring.

1 åringer
Vi bruker tid på å la barna
utforske avdelingen og
etter hvert hele
barnehagens fysiske
lokaler.
Introduserer ulike former.
Vi sorterer og
sammenligner leker.
Bruke puttekasser, sortere
former

2 åringer

3 åringer

Vi bruker ulike eventyr til
å telle og å snakke om
begreper i
hverdagssituasjoner.

Vi skal lære barna sanger,
regler og rim som
inneholder tall f.eks en og
to og tre indianere.

Vi sorterer og
sammenligner leker.

Vi skal lære barna om
former ved å gjenkjenne,
utforske, lete etter og lage
former.

Vi lar barna leke med
klosser og annet materiell
for å lære klassifisering,
sortering og
sammenligning.
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Vi lar barna leke med
klosser og annet materiell
for å lære klassifisering,
sortering og
sammenligning.

4-5 år
Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. Bruke bøker,
spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å
inspirere barna til matematisk tenkning. Styrke barnas nysgjerrighet,
matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med
utgangspunkt i barnas uttrykksformer. Legge til rette for matematiske
erfaringer gjennom å berike lek og hverdag med matematiske ideer og
utdypende samtaler. Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i
problemløsing.
4 åringene
Vi øver på å følge regler i spill og leker.
Vi skal lære barna om former ved å
gjenkjenne, utforske, lete etter og lage
former.
Vi øver på preposisjoner som f.eks. foran,
bak , ved siden av og tidsbegreper som
f.eks i går , i dag o.l.

Skolestartere
Vi benytter de metodiske oppleggene
Tallsprell og trampoline. Her er
romforståelse, begreper, sortering,
preposisjoner, problemløsning,
Vi øver på å tegne og klippe ut ulike
former.
Vi øver på å kunne følge regler i ulike spill
og sangleker/regelleker.

Vi øver på å spille med terning, bygger
med ulike konstruksjonsmaterialer.
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Aktiviteter gjennom året

Bursdagsfeiring / avslutning
Barnehagen prøver å gjøre litt ekstra stas på den som har bursdag / slutter. Vi lager krone /
avslutningsplakat. Vi har i samarbeid med foreldrene valgt å kutte ut kaker, is og lignende til
bursdagen. Vi vil heller lage bursdagskappe og ei trylleeske med gaver i som barnet kan
trekke. Vi samler inn 30 kr per barn hvert år, som dekker gaven i bursdagskassen.
Vi synger bursdagssang og bursdagsbarnet får litt ekstra fordeler denne dagen. Dagen blir
feiret på den avdelinga barnet hører heime.

Jul og påske
Dette er to høytider som er sterkt forankret i vår kultur. Vi har tradisjonelle aktiviteter knyttet
til høytidene. Blant annet kan nevnes formingsaktiviteter og baking til jul og påske.
Julefrokost for foreldrene, Luciafeiring med besøk til sykehjemmet for 5- åringene og besøk i
kirka i adventstiden for 4 og 5- åringene.
Barnehagen vil imidlertid legge vekt på å roe ned før jul. Målsettinga vår med denne tiden er
å hygge oss med høytlesing, sang, og pusle med juleaktivitet.

Turer
Vi prøver oss så ofte som mulig å komme oss ut av barnehagen på tur. Siden vi bor i Lofoten
prøver vi å utnytte de godværsdagene vi har til å være mest mulig ute. De organiserte turene
er lagt inn i barnehagens månedsplaner.
Vi har en lavvo som brukes aktivt gjennom året. Denne eies sammen med Bjørnhaugen og
Fygle barnehage. Alle som har barn i disse barnehagene er hjertelig velkommen til å bruke
lavvoen utenom åpningstid 
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Overgang barnehage- skole
Vestvågøy kommune har laget en egen plan for overgang barnehage-skole.

Planlegging og vurdering
I tillegg til planleggingsdager, har vi hver måned personalmøter på kveldstid i barnehagen.
Når vi planlegger aktiviteter og mål, tar vi utgangspunkt i barnegruppas sammensetning,
rammeplanens retningslinjer og barnas interesser (barns medvirkning).
Vi vurderer fortløpende underveis, og etter aktiviteter. Foreldre vil etter hver måned få en
evaluering av forrige måned. Vurderingen er viktig for å kunne gjøre endringer og
forbedringer. Hverdagsaktiviteter, dagsrytme og arbeidsmåter blir også vurdert.
Vi ønsker å være en barnehage som kjennetegnes av glade, kreative barn i lek og utvikling!
For å jobbe mot denne visjonen må de ansatte være fortrolige med grunnverdiene våre som er:
Trygghet, omsorg, mestring, glede, vennskap og kreativitet. Dette har vi med oss når vi legger
planer, og også når vi vurderer planer og arbeidsmåte.
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