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Rensvik Barnehage
Kjære alle brukere av Rensvik Barnehage.
Vi ønsker dere alle, både store og små, velkommen til å møte spennende utfordringer sammen
med oss! Denne plana ønsker vi å gi til dere når barna starter i barnehagen. Her vil dere finne
litt av det som vi skal jobbe med, sammen med deres barn. I tillegg vil dere få et foreldrebrev
fra den enkelte avdeling hver måned.
I Rensvik Barnehage har vi en visjon som lyder:
”Vi utvikler oss sammen”
Dette innebærer at barn og voksne sammen skal medvirke for å skape utvikling. Vi skal
vektlegge det at vi er forskjellige, både store og små, og la oss inspirere av hverandre. Dette
skal vi prøve å oppnå gjennom å la barn og voksne sammen medvirke i utformingen av
barnehage dagen. Gjennom samspill og kommunikasjon mellom barn- voksen, barn- barn,
voksen- voksen, får vi opplevelser og erfaringer, som gjør at vi utvikler oss. Vi lærer av
hverandre og veien blir til mens vi går. Utvikling er viktig for at vi hele tiden skal bli bedre!
Vi har et ønske om at dere foreldre skal tenke at dette er en barnehage, som vi ønsker å ha
barnet vårt i!
Rensvik Barnehage ligger på tomta til gamle Bolgen skole og ble åpnet 28. september 1987.
Barnehagen ligger i et boligfelt sentralt på Rensvik. Vi har fjell, vann, skog og sjø i
gangavstand fra barnehagen, og dette er noe vi utnytter. I tillegg har vi et uteområde som gir
muligheter til variasjon av ulike aktiviteter. Siden åpningen har vi gjort en del endringer, og i
dag har vi 5 avdelinger. 3 avdelinger i hovedhuset, Tommeliten, Askeladden og Bukkene
Bruse, og 1 avdeling Vættan i anekset i et bygg ved siden av. 19.august 2009 åpnet vi en
avdeling rett ved Rensvik Skole. Denne avdelingen heter Stubben. Vi håper at vi gjennom
denne virksomhetsplanen vil kunne gi dere et lite innblikk i jobben som gjøres i Rensvik
Barnehage. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Heidi Kleivli
Enhetsleder

1.1 BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE
Barnehagens skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
Foreldresamarbeid:
Foreldre/foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.
Personalet i barnehagen har generell taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til
barneverntjenesten. For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (jmf. b.hg.loven §§4 og 5).
Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldre/foresatte slik at dere opplever at dere
blir sett, hørt og inkludert.
Foreldresamtaler:
Alle foreldre/foresatte skal ha en oppstarts samtale når barnet begynner i barnehagen. Den
skal være i løpet av den første uka. Alle blir så innkalt til en samtale hver høst og vår.
Hvis dere føler behov for en samtale utover dette, må dere ta kontakt med oss 
Foreldremøte:
På høsten har vi et foreldremøte i månedsskifte september/oktober. Her vil dere få
informasjon om oppstart av det nye barnehageåret, våre tanker og planer for dette året.
Her blir det valg av 1 representanter med vara til foreldrerådets arbeidsutvalg.
På våren har vi valgt å ha en sommerfest. Dette er en sosial sammenkomst nede på
hovedhuset, med foreldre/foresatte og barn, og erstatter vårens foreldremøte.
Foreldrerådet:
Består av foreldre/ foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt
barnehagemiljø.
FAU (Foreldrerådets ArbeidsUtvalg):
Består av 1 forelder/foresatt fra hver avdeling. FAU bestemmer selv saker de ønsker å jobbe
med i valgperioden sin. Representantene velges for ett år av gangen.
SU: (Samarbeidsutvalget):
SU skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre/foresatte. Det skal
være et rådgivende, kontakt skapende og samarbeidende organ. Barnehageeieren skal sørge
for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I følge § 2 i
barnehageloven skal SU for hver barnehage fastsette årsplan for den pedagogiske
virksomheten. SU består av 3 foreldre/foresatte og 3 ansatte i barnehagen slik at hver gruppe
er likt representert. Barnehagens eier (kommunen) representeres med enhetsleder. Enhetsleder
kaller inn til det første møte i SU. Der blir det valgt en leder og en nestleder. Representantene
velges for ett år av gangen.

DAGSRYTMEN:
Tidspunkt
Aktivitet
Barnehagen åpner,
7.00 - 8.00
fri lek inne.
Frokost på avdelingene.
-8.30

Merknad
Mottak av alle på fellesrommet.
De som skal ha frokost må være
kommet før kl. 8.30.
Barna velger selv aktiviteter.

8.30-9.30

Fri lek, inne.

9.30 -11.00

Grupper, turer, matlaging, ulik lek.

11.00 -11.30

Aktiviteter,
inne / ute.
Hovedmåltid.

11.30-12.00

Påkledning.

12.00-14.00
14.00

Aktiviteter,
inne/ute
Måltid.

Legger til rette for tilpasset
selvstendighet.
Barna velger selv aktiviteter.

14.30 - 17.00

Fri lek, inne / ute.

Barna smører maten sin selv.

Påsmurt mat.
Barna velger selv aktiviteter.

Foreldre bør være i barnehagen 5
minutter før stengetid.
Barnehagens kjernetid er fra 9.30-14.00. Er barnet syk, tar en fridag, kommer senere eller
hentes tidligere - gi oss beskjed!
17.00

Barnehagen stenger,

Dagbok/ Månedsevaluering.
Hver dag skriver avdelingene en liten dagbok på foreldretavla. I løpet av uka har vi lagt opp
til ulike aktiviteter. Vi tar utgangspunkt i rammeplan for barnehager, noen felles planer og den
enkelte avdelings forutsetninger. Se oppslag på foreldretavla. På slutten av måneden vil vi
sende ut en månedsevaluering og noen tanker for den neste måneden på mail til dere
foreldre/foresatte. De blir også hengt opp til orientering på foreldretavlen i garderoben.
Bli gjerne venn med oss på facebook: Rensvik Barnehage. Her legger vi ut litt nyttig
informasjon. ( F.eks: Husk karneval i morgen…..etc. )

Mottak om morgenen
Mål: Alle skal føle seg velkommen i barnehagen.
Å ta imot barna og dere foreldre/foresatte om morgenen er viktig, men kan nok virke litt
kaotisk, hvis det er mange som kommer på en gang. Det er viktig at dere følger barna inn,
slik at vi voksne ser dere og kan gjøre avskjeden og starten på dagen god.
Vi på barnehagen har snakket igjennom hvordan vi ønsker å ta imot dere:
- Alltid vise at vi ser de som kommer
- Alltid si HEI
- Gi dere rom for å kunne formidle beskjeder
- Skape trygghet gjennom tilstedeværelse ved avskjed foreldre/barn
Det vil være forskjellige voksne som møter dere om morgenen. Spesielt for dere som kommer
mellom kl. 07.00 – 08.00. Dette er fordi barnehagen har en åpningstid på 10 timer, og derfor
må personalet gå i ulike vakter for å dekke opp dagen.
Avskjed
Mål: De som henter barna skal føle at barnet har blitt ”sett” i løpet av dagen.
Etter Brukerundersøkelsen 2015 har vi hatt fokus på, hvordan vi skal jobbe for å forbedre oss,
på informasjon og kontakt med dere foreldre ved henting i barnehagen.
Når dere henter barn i Rensvik barnehage skal dere:
- Møtes med smil, et ”hei” og imøtekommende voksne.
- Finne ”dagbok” på hver avdeling, med informasjon fra dagen.
- Få beskjed om hvordan barnet har hatt det.
- Få tilbakemelding dersom noe spesielt har hendt.
På ettermiddagen er det samarbeid mellom avdelingene, slik som om morgenen. Dere vil da
kanskje ikke alltid møte de som har vært mest sammen med barnet ditt i løpet av dagen. Vi
jobber med rutiner for god overføring av informasjon til personalet som er igjen på slutten av
dagen.
Sykdom og barnehage
Vi følger Statens institutt for folkehelses retningslinjer for hvordan vi forholder oss til syke
barn og barnehage.
Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som
hovedregel skal barn med feber, akutte diaretilstander og oppkast holdes hjemme. Alle med
diaretilstander/ oppkast holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast. Barnehagen har
rutiner som er med på å forebygge spredning. I tillegg er vi avhengig av hjelp fra dere,
foresatte, til å respektere retningslinjene. ALLE ønsker vi å være friske! 

SLIK JOBBER BARNEHAGEN MED KOMMUNENS GRUNNVERDIER
TEGN PÅ GOD PRAKSIS I
GRUNNVERDI
MÅL
RENSVIK BARNEHAGE

Samhandling

Vi skal alltid stå sammen

-Vi holder ord.
-Vi er lojale ovenfor avtaler
og retningslinjer.
-Vi sier ”vi” om bhg vår.
-Vi er en barnehage.
-Vi har arrangementer og
felles mål for hele bhg.
- Aldersinndelte grupper.
- Samarbeid Tom/Stubben.
- Vi støtter hverandre og
gjør hverandre gode.
- Vi jobber for en god
kommunikasjon i hverdagen.
- Deler erfaringer, ideer og
minner hverandre på for
eksempel gjøremål i
årshjulet.
- Vi har en felles pedagogisk
plattform, som vi jobber
med å synliggjøre i
hverdagen, for alle.

Nyskaping

Hos oss er alt mulig

-Vi er åpen for nye ting.
-Vi ser løsninger.
-Vi ser helheten og faglig
begrunner valg vi tar.
-Vi er profesjonelle.
-Vi er åpne for å endre
praksis etter evaluering.

Optimisme

Vi har glimt i øyet

-Humor og glede preger
hverdagen vår.
-Vi tenker positivt, og er
positive.
-Vi ”fram-snakker”
barnehagen vår.
-Vi er stolte av barnehagen
vår.

Raushet

Vi har bruk for alle/
hverandre

-Vi gir konstruktiv ros.
-Vi gir konstruktiv kritikk.
-Vi ser hverandre, liten og
stor, ser det gode og setter
ord på det, helst hver dag.
-Vi unner hverandre suksess.
-Vi er fleksible.

PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VOKSENROLLEN
Med pedagogisk grunnsyn menes «den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og
holdninger som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet.» (Søbstad og Lillemyr 1993).
Pedagogisk grunnsyn er ment som en plattform som skal binde barnehagens innhold sammen.
Rensvik Barnehages pedagogiske plattform/grunnsyn tar utgangspunkt i Rammeplan for
Barnehagen, årsplan og vår visjon som er: ”Vi utvikler oss sammen”.
Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet. Sammen har
personalet ansvar for å medvirke til at barna får dekt disse grunnleggende behovene.
De voksne i barnehagen er en sentral ressurs som bruker seg selv som redskap i arbeidet med
barna.
I Rensvik Barnehage jobber vi med å være anerkjennende og tydelige voksne, som gir barna
faste rammer. Dette vet vi skaper trygghet og trivsel hos barna. Måten voksne svarer og
godtar barnet på, er avgjørende for hvordan barna opplever seg selv.





Vi har respekt for hvert enkelt barn. Mangfold er en styrke!
Vi skal være gode rollemodeller for barna.
Voksne skal være tilstede og tilgjengelige når barna trenger det.
Voksne skal se enkeltbarnet i gruppa.
”Jeg blir sett, jeg blir møtt, jeg er viktig”.
 Voksne skal representere trygghet og sikkerhet, passe på.
 Voksne skal gi omsorg, mat og tørre klær.
 Voksne som gir utfordringer, ansvar og stimulans.
 Voksne som veileder og hjelper barna med å løse konflikter.
 Voksne som lærer barna å ta kontakt på en positiv måte, dele på lekene, vente på turen
sin og inkludere andre.
 Voksne som viser glede over barnas mestring.
 Voksne som kommenterer når et barn gjør /sier noe pent, og lærer barna dette 
 Voksne som lærer barna «folkeskikk».
Vi håper dette skal være med å gjenspeile måten vi jobber på i Rensvik Barnehage.

Tarkus i barnehagen
Tarkus og vennene hans ble først utviklet som barnehagemateriell av Trygg Trafikk.
Barnehagemateriellet består av en hånddukke, plakater, CD-er, og veiledning til personalet.
Små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, og lar seg begeistre av fortellinger om dyr og
fantasifulle figurer. Figurene i Tarkus-universet appellerer til barna med sine ulike
personligheter og tilnærming til trafikk. Tarkus er et beltedyr. Han har ni belter på ryggen sin,
og når han er i bil har han ti. Da er han et bilbeltedyr. Tarkus er karakterisert ved at han viser
stor omsorg for andre og opptatt av hvordan de har det. Det er viktig når vi er i trafikken
sammen med mange andre trafikanter.

Tarkus

Musedyret

Flaggi Lise

Kamelonen Leon

Brannvern med Eldar & Vanja
Hvert år i uke 38-39 har vi brannvernuker i barnehagen. Vi bruker brannvernopplæring med
Eldar og Vanja som består av hånd dukkene Eldar & Vanja og en perm med illustrerte
plansjer, rollespill, samtaleemner, historier, fargeleggingsoppgaver og informasjon.

Førstehjelp med Henry
Norges Røde Kors ønsker at enda flere barn og voksne skal lære seg førstehjelp, og derfor er
Henry blitt til. Dette er enkel førstehjelp, med hovedfokus på å hente hjelp og vise omsorg når
noen har det vondt. Det betyr at du trenger ikke være førstehjelper for å vise frem Henry i
barnehagen, men at alle kan klare å skape engasjement og læring rundt temaet førstehjelp ved
hjelp av Henry.

SMÅSPOR
Et styringsdokument for barnehagene i Kristiansund.
Tre satsningsområder:
1) Språklig kompetanse
2) Sosial kompetanse
3) God fysisk og psykisk helse
1)SPRÅKLIG KOMPETANSE
Her er det utarbeidet en felles overordnet språkplan for alle barnehagene og skolene i
Kristiansund, som heter SPRÅKSPOR. Tidlig innsats og stadig fokus på kvalitetsheving
gjennom hele opplæringsløpet er nøkkelen til et utdanningssystem, som bidrar til sosial
utjevning.
Hovedmål
Arbeidsmål for personalet
Resultatmål barn
Barnehagen skal bidra til
De voksne:
-Barna viser god
at alle barn skal få tilegne -Har felles forståelse av hva
begrepsforståelse og har et
seg så gode språklige
språklig kompetanse
variert ordforråd.
forutsetninger som mulig, innebærer.
-Barna bruker språket til å
for å ha et godt
-Er bevisste sine
uttrykke følelser, ønsker og
utgangspunkt for sosial
forbildefunksjoner i
erfaringer, til å løse konflikter
mestring og læring.
kommunikasjon med barna.
og skape positive relasjoner.
-Har god kunnskap om det
-Barna har medvirkning på
enkeltes barn språkutvikling.
barnehagens språkmiljø.
- Kartlegger, observerer og
-Barn med minoritetsspråklig
setter i gang tiltak når det er
bakgrunn er trygge på eget
nødvendig.
morsmål, har lært seg norsk og
-Bruker barnehagens plan for
er inkludert i fellesskapet.
språk- og begrepsutvikling
-Barna får et positivt forhold til
aktivt.
litteratur, sanger, bilder og
-Er godt kjent med metoden
andre typer multimodale
”Lær meg norsk før skolestart” tekster.
og minoritetsspråklig veileder. -Barna får et positivt forhold til
-Bruker plan for overgang
egen barneskrift og bruker den
mellom barnehage og skole.
til å uttrykke seg og formidle
-Tilby et rikt språkmiljø.
budskap.

Vi som jobber i barnehagen er med å skape et godt språkmiljø gjennom:
- å ha gode kunnskaper om og forståelse for språkutviklingen hos barn.
- å være gode rollemodeller for barna i norsk språk.
- å bruke modellen ”Lær meg norsk før skolestart” systematisk i arbeidet med
minoritetsspråklige barn.
- å vite hvordan relasjon, dialog og samspill mellom voksne og barn legger grunnlag for, og
fremmer barns språkutvikling.
- å jobbe bevisst og systematisk med begrepsinnlæring.
- å være aktive deltagere i barnas aktiviteter, opplevelser og lek for å fremme språkutvikling.
- å stimulere til rollelek og veileder barna underveis i leken.
- å være nysgjerrige, undre seg, tulle, tøyse, leke med rim, rytme, regler, ord og begreper,
skape nye fortellinger sammen med barna.
- å bruke et aktivt språk i samtaler- mimikk, kroppsspråk og verbalspråk.
- å utvide barnas språk og forståelse ved hjelp av understøttende språkstrategier.
- å bruke ulike typer litteratur og tekster for å fremme barnas språkutvikling.
- å jobbe bevisst og systematisk med oppdagende skriving for å fremme barnets
språkutvikling.
- å bruke sang og musikk.
- å anerkjenne barnets språklige initiativ og legger til rette for undring og utforsking av
språket.
- å sette i gang språktiltak når et barn trenger det.
- å vite hvordan rommets organisering og tilgjengelig materiell fremmer språkmiljø.
- å vite hvordan utemiljø og fysisk aktivitet fremmer språkutvikling.
- å ha en tett dialog med barnets foreldre/foresatte om enkeltbarnets språkutvikling.
Snakkepakken
Et språkutviklingsverktøy som brukes i barnehagen, for eksempel i samlingsstund og
språkgrupper.

Språkkofferter
Rensvik barnehage har laget flere språkkofferter, som vi benytter i arbeidet med
språk. I en slik koffert finnes for eksempel et eventyr eller ei bok, med konkreter
knyttet til dette.

TRAS
(Tidlig registrering av barns språkutvikling i daglig samspill)
Dette er et kartleggingsverktøy vi bruker internt i barnehagen, for å sikre at alle barna blir sett
og at vi jobber godt innenfor alle språkområdene som er:
 Språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon, setningsproduksjon,
samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet.
Språksprell
Dette er metodiske språkleker for 4-5 åringer, hvor målet er å forebygge framtidige lese og
skrivevansker, samt å oppdage barn i risikosonen.
4 språklige områder innenfor språksprell:
 Oppmerksomhet for lyd
 Rim og regler
 Stavelsesdeling
 Forlydsanalyse
Eksempler på språklig bevissthet:
 Å kunne tøyse og leke med ord
 Å kunne høre at ord rimer
 Å kunne oppfatte dialekt forskjeller
 Å kunne forstå tvetydighet i ord
Forskning viser at ferdighetene som trenes ved denne typen språkleker, er en forutsetning for
å knekke lesekoden senere.

-

Gode tips til dere hjemme 
Bruk språket aktivt, bad barna med ord og begreper uansett hva dere gjør, for å gi
barna et rikt språk.
Les bøker for barna, la barna øve seg på å gjenfortelle det de har hørt.
Spill brettspill. Fin trening i begrep, mengde og turtaking. Følge regler og la barna
øve seg i å kunne vinne og tape med samme sinn.

2)SOSIAL KOMPETANSE
Hovedmål
Arbeidsmål for personalet
Barnehagen skal bidra -De voksne er aktive,
til at alle barn skal få kompetente og bevisste på
tilegne seg så gode
lekens betydning for barns
sosiale ferdigheter
utvikling og læring.
som mulig for å
-De voksne har god kunnskap
kunne fungere best
om barns sosiale utvikling.
mulig i samspill med -De voksne legger aktivt til rette
andre.
for lek og sosialt samspill.
-Det skal utarbeides plan for
arbeid med barns sosiale
kompetanse.
-De voksne skaper positive
relasjoner til barn og foreldre.
-De voksne er deltakende
empatiske rollemodeller.
-De voksne er bevisste
viktigheten av å se, høre og
bekrefte alle barn daglig.
-De voksne jobber for
inkludering av alle, uavhengig
av alder, kjønn, etnisk bakgrunn
og funksjonsnivå.

Resultatmål barn
-Barna har positiv
selvhevdelse ved at de
mestrer å ta kontakt med
andre, rette andres
oppmerksomhet mot seg selv,
gi uttrykk for egne ønsker og
behov og viser evne til
konfliktløsning.
-Barna har medvirkning
knyttet til barnehagens
innhold og aktiviteter.
-Barna medvirker til
utforming av barnehagens
verdier og normer for sosial
samhandling.
-Barna viser evne til empati
og omsorg for andre.

Lek
I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal leken ha en framtredende plass
i barns liv i barnehagen. Derfor må vi gi barna god tid til sin frie lek, og vise den respekt.
Leken er representasjon av virkeligheten, som vi kan øve oss på og lære oss handlingsmønstre
fra. Vi kan “bryne oss” på den. Når vi får det til har vi det moro! Hvis leken er for lite
utfordrende får hjernen det for lett og det blir kjedelig!

Hva lærer barn i leken?
•Turtaking (min tur –din tur, dialog)
•Å følge spilleregler, øver på / lærer sosiale koder, timing
•Lærer å lese ”det sosiale spillet”
•Å ta imot beskjeder
•Gi beskjeder
•Lytte

•Bli lyttet til
•Lærer å forhandle og fordele roller
•Lærer om fleksibilitet og å løse konflikter
• Lærer å regulere atferd, ta initiativ / ”hemme seg”
•Lærer rikt og variert språk, øker ordforrådet
•Bearbeider vanskelige følelser
•Empati - sette seg inn i andres situasjoner
•Få mulighet til å prøve og feile
•Mestring
•Oppøver oppmerksomhet og konsentrasjon
•Tilegner seg kunnskap
•Bruker fantasien
Prøve ut ulike roller
-Eks. barnet leker at det drikker kaffe eller kler seg ut som en konge
Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek.
Lekens utvikling, kvalitet og pedagogiske verdi avhenger av voksne som:
–Er tilstede der hvor barn leker
–Er godt orientert om barns interesser til enhver tid
–Har god oversikt over lekens innhold og tema
–Er aktive deltagere ved behov
–Har et overblikk over barnas roller og rollefordeling
–Har et overblikk over lekens utvikling over tid

Sosial kompetanse og vennskap
Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Inkludering i et fellesskap, vennskap
og lek med jevnaldrende styrker barnas sosiale og personlige utvikling og allmenne velvære.
Vi er i dag blitt stadig mer oppmerksomme på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om
de verdsettes av venner. Mislykkes barn i møte med slike sosiale krav, kan det føre til
avvisning og tap av status og gi grunnlag for mobbing. Sosial kompetanse er med andre ord
viktig både for å unngå og å stoppe mobbing. Så like viktig som å sørge for å stoppe mobbing
blir å bygge opp sosial kompetanse for å være føre var.
Husk at alle fortjener nye sjanser hver eneste dag! Vi vil ikke ha barn som får merkelapp
som den ”slemme” og syndebukk.
Barnehagen skal gi alle barn en god start i livet!
Ikke alle barn har så lett for å få venner. Målet trenger ikke å være at alle skal ha så mange
venner, men vi voksne har en viktig rolle i å hjelpe barna til å få vennerelasjoner.

3)GOD FYSISK OG PSYKISK HELSE
Hovedmål
Arbeidsmål for personalet
Barnehagene skal legge
-De voksne har kunnskap og
grunnlag for god helse
bevissthet rundt barns fysiske
gjennom sunt kosthold,
og psykiske helse.
varierte fysiske aktiviteter,
-Det skal utarbeides plan for
trygghet og omsorg.
barns fysiske og psykiske
helse.
-De voksne er omsorgsfulle,
tilstedeværende og
bekreftende i møte med
barna.
- De voksne legger til rette
for selvstendighetstrening og
mestring i ulike aktiviteter.
-De voksne er bevisste barns
kroppsspråk og
uttrykksformer.
-De voksne legger til rette for
veksling mellom aktivitet,
måltid og hvile.
-De voksne tilrettelegger det
fysiske miljøet for å gi
motorisk utfordring ut fra det
enkelte barns modenhet og
funksjonsnivå.
-De voksne gir barna
allsidige fysiske utfordringer.
-De voksne legger vekt på et
sunt og variert kosthold.

Resultatmål barn
-Barna har en positiv
oppfatning av egen kropp.
-Barna viser glede ved fysisk
aktivitet i ulike miljø.
-Barna utvikler god fin- og
grovmotorikk.
-Barn får erfaringer med et
sunt og variert kosthold.
-Barna har god selvfølelse og
godt selvbilde.
-Barna opplever mestring og
selvstendighet i
hverdagsaktiviteter.

”La mæ få klar det sjøl” - Ergonomi og pedagogikk i barnehagen.
Dette er et prosjekt som ser sammenhengen mellom god ergonomi for voksne og et godt
pedagogisk tilbud til barna. Ved å sette fokus på barnas iboende vilje til å klare seg selv,
samtidig som vi legger til rette det fysiske miljøet, oppstår en vinn-vinn-situasjon. Barna får
gode forutsetninger for utvikling og læring gjennom å klare mest mulig selv, og de ansatte
kan bedre sin helse ved å unngå belastninger.

Uteaktiviteter
Vi er ute hver dag, og ønsker at barna skal bli glade i å være ute. Derfor tilpasser vi oss etter
vær og føre, slik at barna får positive opplevelser. Voksne i vår barnehage har en viktig rolle i
uteleken, både som observatører for å få med seg hva som skjer og som aktive deltagere i lek
og aktiviteter. Vi tilbyr barna ulike aktiviteter. Dette kan være sang- og bevegelsesleker,
regelleker, snekring og vannlek. Vi kan også ta med ”inneaktiviteter” ut. Det kan være en fin
opplevelse å ha samlingsstund i skogen, eller å male bilder ute.
Turer
I barnehagens nærmiljø er det mange fine turmål vi benytter oss av. På turer vektlegger vi å
skape god stemning og trivsel. Det viktigste er ikke hvor langt vi går, men at vi bruker tid til
utforsking og undring. Skog og ulendt terreng er en kjempefin lekeplass som stimulerer barns
motoriske utvikling.

Mini- røris
Dette er bevegelsesprogram til musikk, for barn i barnehage. Programmene er enkle å følge,
og kan brukes ute eller inne.
Mini–Røris er lystbetont trening for barn mellom tre og seks år. Moro, enkelt og variert,
oppdelt i fem deler – start, lek på gulvet, opp og hoppe, og nedtrapping med hvile. Enkel og
morsom treningsaktivitet for barn. Barnehagens personale har blitt skolert i dette, og vi bruker
det aktivt i hverdagen.
Uønsket atferd og mobbing
Vi jobber bevisst med å unngå at uønsket atferd og mobbing utvikler seg.
Vi er opptatt av å gi alle barna like mye oppmerksomhet, ikke bare til dem som stikker seg
frem. Barna skal lære god oppførsel. Hvis et barn slår eller sier stygge ting skal det få klare
tilbakemeldinger på at det er uakseptabelt. Det er vi voksne som har ansvaret for å lære dem
hva som er rett og galt. Vi voksne i Rensvik barnehage jobber for å være tilstede i barnas lek,
slik at vi ser situasjoner som oppstår og kan veilede barna ut fra dette.
Hvis man lar ungene styre leken helt uten medvirkning fra de voksne, er det jungelens lov
som gjelder. Bevisste og aktive voksne er nødvendig.
Nulltoleranse for mobbing er hele barnehagens ansvar
Voksne har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Barn
fortjener en barndom preget av vennskap, fantasifull lek, gode opplevelser og nære og trygge
relasjoner til både voksne og de andre barna. Mobbing hører ikke hjemme i den gode
barndommen. Ansatte og foreldre har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i
barnehagen! Voksne har ansvar for barns oppvekstmiljø. Å forebygge og å stoppe mobbing er
og blir et voksenansvar. Voksne må ikke stilltiende akseptere at barn blir utsatt for
fornedrelser over lang tid. Vi skal tydelig vise at mobbing er uakseptabelt.

ALDERSINNDELTE GRUPPER
Mål: Sikre at alle barn er innom grunnleggende ”læring”, gjennom progresjon etter alder og
modning.
Vi deler barna i grupper etter alder, på tvers av avdelinger og hus. Da blir barna bedre kjent,
leker mer på tvers av avdelingene ute og blir tryggere på flere voksne. Disse gruppene er også
en god arena for å utføre læringsaktiviteter tilpasset den enkelte aldersgruppe. I tillegg ser vi
at dette samarbeidet gjennom året, gjør sammenslåing av avdelinger i ferier lettere.
Gruppene har faste navn og tradisjoner for innhold. Dette er med på å skape forventninger til
”opprykk” ved nytt barnehageår.
Småspurvan (1- åringene). Ettåringen møter verden med hele kroppen. Det meste man møter
på er noe nytt. Her er det enda mange individuelle behov som skal ivaretas, men vi prøver
også her med ulike aktiviteter. Innholdet i løpet av året er sang, grov motoriske aktiviteter
inne/ute og lek med vann.
Kråkan (2- åringene). Toåringen er utforskende og nysgjerrig på verden, og vil veldig gjerne
være selvstendig. Innholdet i løpet av året er sang, motoriske aktiviteter inne/ute, lek med
vann, språkleker og høytlesning. Fri lek.
Måsan (3- åringene). En treåring er et barn i rask utvikling. Denne perioden av livet er preget
av utforsking, nysgjerrighet og utprøving av grenser. Innholdet gjennom året er
sang/bevegelsesleker, farger og mengdeforståelse opp til 3. I tillegg til tilrettelagte aktiviteter
er det i denne aldersgruppen viktig å gi tid til fri lek.
Uglan (4- åringene). En fireåring vil vite alt og spør om alt. ”Hvorfor det? ” beskriver
fireåringen godt. Fireåringen grubler på alt mellom himmel og jord. Innholdet gjennom året er
symboler (sirkel, firkant og trekant), fargene og sansene. Leken har også her en viktig plass.
Ørnan (5- åringene). De fleste har nå vært sammen i disse aldersinndelte gruppene noen år,
og kjenner hverandre godt. Innholdet i Ørnegruppa er blant annet øving på selvhevdelse,
selvstendighet, introduksjon av bokstaver og lyder, tall og mengde. I løpet av året vil de bli
invitert på skolebesøk, til de ulike skolene. Ørnegruppa har en av dagene som utedag. De vil
da ha tilrettelagte aktiviteter på barnehagens uteområde, eller gå turer i nærmiljøet. Dette for å
kunne gi de eldste barna turer/aktiviteter med andre utfordringer. I tillegg har de eldste barna i
barnehagen æren av å være de som går Lucia, og de som står for bollesalget under
innsamlingsaksjonen til REDD BARNA.

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN
 Kunst, kultur og kreativitet
Dramatisere eventyr og sanger, lytting og bevegelse/dans til musikk.
Tilrettelegge for rollelek og drama.
Ulike formingsaktiviteter.
 Etikk, religion og filosofi
Samtaler og tema i samlingsstunder, adventsstund, påskesamling.
Gi barna grunnleggende forståelse av samfunnets normer og verdier.
Toleranse og respekt for ulike kulturer og levemåter.
 Kommunikasjon, språk og tekst
Voksne som gode språkmodeller, vektlegge samtaler og tekstskaping.
Høgtlesing og lek med språket .
 Natur, miljø og teknikk
Dra på turer i nærmiljøet.
Være ”miljødetektiver” og samtale med barna om hvordan vi tar vare på naturen.
Nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisk, fugler,
insekter og planter.
 Nærmiljø og samfunn
Formidling av sanger og tekster.
Bli kjent med lokale sanger, tekster og dialekter.
Bli kjent med ulike sider av nærmiljøet.
 Kropp, bevegelse og helse
Legge turer til variert og ulendt terreng.
Bruke naturen som lekeplass.
Bruke eget uteareal allsidig(sang-leker, spikking, snekring).
Ha faste måltider med næringsrik mat.
Renslighetstrening.
 Antall, rom og form
Barna skal ha tilgang til spill, telle materiale og klosser.
De voksne skal resonere og undre seg sammen med barna om ulikheter, likheter,
størrelser og antall.
Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep.
Hvert av disse fagfeltene dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte være representert
samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.
Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens
sammensetning og øvrige forutsetninger. Dette vil komme fram i de planer som avdelingene
har.

BARNS MEDVIRKNING
§3 i barnehageloven: Barns rett til medvirkning.
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til å aktivt deltagelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.
Barns medvirkning er ikke det samme som å la barna velge fritt, eller å la dem gjøre som de
vil. Dette handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at
alles stemmer blir hørt, og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Tanken
om barns medvirkning bygger på ideer om likeverd og respekt for hverandre.
Barna i Rensvik Barnehage får være med å sette sitt preg på barnehagedagen sin, ved at vi gir
rom for medbestemmelse i her og nå situasjoner, og medvirkning på innholdet i sin egen
hverdag på kortere og lengre sikt. Barnehagens hverdagsrutiner er av stor betydning når vi
snakker om barns medvirkning. Det er gjennom dem det kan gi seg uttrykk i handlings- og
påvirkningsmuligheter.
I Rensvik barnehage ønsker vi å gjøre barna så delaktig i hverdagen som mulig. Gi dem
valgmuligheter og vite at de har mange ressurser i seg som vi må ”utnytte” til barnas beste.
I praksis vil det si:
- lytter til og samtaler med barna, slik at de kan komme med ønsker og behov.
- undrer oss og reflekterer sammen med barna.
- gjennom lek og aktiviteter.
- i prosjektarbeid der barna får komme med egne innspill og ideer.

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING
Danning er en livslang prosess, som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over
egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og
er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Omsorg, danning, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til
seg selv og andre mennesker, og deres motivasjon for læring senere i livet.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet, ved at de utvikler
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden, og til å se seg selv som et
verdifullt medlem av et større fellesskap.
Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi barna
omsorg og nærhet. Barnehagen skal også gi alle barn rom for utøvelse av empati og omsorg i
hverdagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig
plass i barnehagen. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og
miljøet, nært sammenvevd med omsorg, lek og danning.

PERSONALSAMARBEID
Barnehagens personale utgjør et arbeidslag. I planlegging og gjennomføring må det tas
hensyn til de ulike ressursene som finnes i personalgruppa, og en må ta i bruk den enkelte
voksnes personlige erfaringer og spesielle interesser. Arbeidet skal fordeles med hensyn til
kompetanse, evner og interesser.
Samarbeid gir personalet gjensidig støtte og hjelp i arbeidet. Et godt personalsamarbeid er en
grunnleggende forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldre, og et godt
følelsesmessig klima i barnehagen. Gjennom samarbeid kan en klargjøre arbeids- og
ansvarsfordeling og finne gode rutiner for planlegging. Personalet har 5 planleggings / kurs
dager hvert år, og personalmøte ca. en gang pr. måned. I tillegg har avdelingene møte hver
uke, til planlegging. Det er viktig at vi bruker denne tiden godt, og i fellesskap kommer fram
til arbeidsmetoder som gir gode og utviklende muligheter for både personalet og ikke minst
barna.

VURDERING
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste
forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og
utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes
mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale, og mellom barnehagens ansatte.
Vurdering er viktig for å kunne dokumentere det arbeidet vi gjør. Også for at vi skal kunne
utvikle oss, få egenutvikling i forhold til det arbeidet vi gjør, og for å opprettholde/styrke
kvaliteten i barnehagen. Det er viktig å få med barnas erfaringer og synspunkter i
vurderingsarbeidet.
Hvordan skal vi vurdere?
Kommunen bruker PULS, som er et helhetlig kvalitetsutviklings system, som tar
utgangspunkt i vedtatte styringsområder i Rammeplanen for barnehagene. I barnegruppene er
det observasjoner og kartlegginger av barna som danner grunnlag for vurderinger, som vi
igjen videreformidler til dere foreldre gjennom foreldresamtaler og foreldremøter.
Vi lager et foreldrebrev hver måned, der vi evaluerer den måneden som har gått.
Hvert andre år sender kommunen ut en brukerundersøkelse til dere foreldre/foresatte. Vi
bruker resultatet fra denne for videre utvikling og arbeid. Viktig for oss at dere svarer på
denne!
Vi ønsker til en hver tid å være en barnehage som er til for våre brukere. Vi skal gjøre
vårt beste for at dere skal være fornøyde, og håper dere vil hjelpe oss med dette,
gjennom samarbeid og tilbakemeldinger.

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
Det er viktig at overgangen barnehage - skole blir så trygg og god som mulig. Gjennom
styringsdokumentet Språkspor, følger vi et Årshjul for samarbeidsrutiner mellom
barnehage og skole. Formålet med disse er:
- Å bidra til en trygg overgang for barnet og foresatte.
- Å styrke samarbeidet mellom skole og barnehage – praktisk, pedagogisk og psykososialt i
overgangen.
- At alle elever får en best mulig individuelt tilpasset begynneropplæring.
Når
Hva
Hvem
November
Foreldremøte Foresatte til
På skolen, i tett samarbeid mellom
skolestartere
skolestartere, også skole og barnehage.
de som ikke går i
-språklig kompetanse
barnehage.
-det siste året i barnehagen
-forventninger ved skolestart
-hvordan foreldre på best mulig måte
kan forberede barnet.
Jan - Feb
Brev om skolestart Foresatte
Formålet med brevet er å innhente
Skolestartere
relevant informasjon om
skolestarteren (kontaktopplysninger,
forhåndspåmelding til SFO.) Videre
å gi informasjon om besøksdag og
annen kontakt hjem – skole fram
mot skolestart.
Mai - Juni
Besøksdag for
Skolestartere
Dato for besøksdag fastsettes høsten
skolestartere
Lærere i
i forveien.
begynnerBesøksdagen skal ha et faglig
opplæringen
pedagogisk innhold for barna, i
tillegg til praktisk og sosial
kompetanse. Fokus på språklig
kompetanse og grunnleggende
ferdigheter.
Mai -Juni
Innskriving
Skolestartere
Felles samling foreldre og barn
Foresatte
PARALLELL-SESJONER:
Lærere i
-Foreldremøte. Fokus bl.a. på
begynnerforventninger fra foreldre til skolen,
opplæringen
fra skolen til foreldre, hvordan
SFO
foreldre kan støtte barns språklige
Faddere til
utvikling best mulig, hvordan
kommende
forberede skolestart.
1. trinnelever
-Barnet møter første-trinns lærer.
Innskrivingen skal ha et faglig
pedagogisk innhold for barna, i
tillegg til praktisk og sosial
kompetanse. Fokus på språklig
kompetanse og grunnleggende
ferdigheter.
Juni Informasjonsbrev
Foresatte
Brev med detaljer om første
om skolestart
Skolestarter
skoledag, SFO etc. sendes til
skolestarterne og deres foresatte.

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Lov om barnehager 2006).
I følge Rammeplanen for barnehagen bør barna få oppleve at digitale verktøy kan være en
kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av informasjon.
Vi kan si at IKT er alt som gjør det mulig for oss å skaffe oss informasjon, å kommunisere
med hverandre og alle digitale verktøy som påvirker omgivelsene på en eller annen måte. I
barnehagen kan IKT blant annet omfatte:
• stasjonær og bærbar PC, nettbrett
• fargeskriver og skanner
• kamera, videokamera og web-kamera
• programmer for kreativitet og kommunikasjon
• interaktive fortellinger og dataspill
• elektroniske leker som dukker som gråter og biler som fjernstyres
• Internett
• telefon, faks, mobiltelefon
• CD- eller DVD-spiller, diktafon og Mp3-spiller
• projektor
- bilderammer

Barn er født inn i en teknologisk verden, og teknologien er helt naturlig for dem. Digitale
verktøy blir en ny måte å formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
I en digital tidsalder er kunnskap om, og ferdigheter i bruk av digitale medier og teknologi en
del av dannelsesprosessen. Digitale verktøy må inngå som en naturlig del av det pedagogiske
miljøet. Både i barns lek og læring har aktiviteter med digitale verktøy en selvskreven
plass. Barns nysgjerrighet kan danne utgangspunkt for videre lek, informasjonssøk og
produksjon.
Barnehagen bør bidra til digital dannelse hos barna ved å vise god praksis og ta barn med i
samtaler om hvordan IKT brukes godt, og hva som ikke er bra bruk. IKT bør brukes bevisst
og helst i prosesser der barna selv kan være utforskende og utprøvende.
En viktig del av arbeidet med å støtte barnas gryende digitale ferdigheter innebærer i tillegg å
introdusere dem for relevante deler av digital dømmekraft, også kalt nettvett.
En ting er viktig: Det handler ikke om MEST mulig bruk, men om BEST mulig bruk. En
sentral del av det å være en digitalt kompetent barnehage innebærer å kunne vurdere når det er
hensiktsmessig å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, og når det er bedre å bruke
noe annet.

FELLES AKTIVITETER OG TRADISJONER
Bursdager
Alle barna får feiret sin dag i barnehagen. Flagget henges ut, vi har bursdagssamling hvor
barna får sitte på bursdagsstolen, får krone og en bursdagshilsen. Søsken på samme hus er
med og feirer.
Brannøvelse
Barna får være med å øve på hvordan vi forholder oss hvis brannalarmen går i barnehagen.
Minimum 2 pr. år. Brannvernuke i uke 38-39. Vi bruker brannvernopplæring med Eldar og
Vanja.

Høsttur
I løpet av september har vi en felles tur til Hoel-området med ulike aktiviteter.
Småbarnsavdelingene avgjør selv deltagelse ut i fra tilvenning og trygghet.
Fotografering
Vi har valgt å ta gruppebilder fra hver avdeling på høsten. Dere foreldre bestemmer selv om
dere ønsker å kjøpe dette.
Innsamlingsaksjon og temafest
Tema er Barn hjelper barn. Vi arrangerer en innsamlingsaksjon på ettermiddag, hvor det blant
annet blir salg av noe å spise og loddsalg. Stubben og hovedhuset arrangerer hver for seg.
Luciadagen 13.desember
Ørnegruppa går Luciatog og deler ut lussekatter den 13.desember. (eller nærmeste dag hvis
helg). Først går de nede på hovedhuset, så i Stubben.
Nissefest
Alle som vil kan kle seg ut som nisse. Vi har plass til både røde, blå, fjøsnisser og andre
nisser. Vi synger julesanger, spiser grøt, og kanskje kommer ”nissen” på besøk.
Samenes nasjonaldag, 6. februar, markeres enkelt.
Karneval
I februar jobber vi med temaet karneval. Vi har valgt å bruke to uker på temaet, og avslutter
med en stor karnevals- fest! I perioden vil vi ha fokus på utkledning, musikk og ulike
formingsaktiviteter. På karnevals-festen får barna komme utkledd som det de ønsker, og
dersom noen ikke vil, er det helt greit å komme som seg selv.
Vinteraktivitetsdag
Avdelingene møtes ute og gjør aktiviteter sammen. Er det snø så går turen til Hoel-området,
hvis ikke har vi ulike poster ute på barnehagens område.

Påskevandring
Frei Kirke inviterer oss til påskevandring, hvor vi har valgt å dra med Uglan (4-åringene).
17. mai.
Prøve-tog sammen med Vassbakken Barnehage og Rensvik Skole nærmeste hverdag før
17.mai. Etter toget samles vi i barnehagene annethvert år og spiser boller og drikker saft.
Turer for 5/6 åringene, Ørnan :
På vårparten har vi noen faste turer som bare er for de barna som skal begynne på skolen.
 Tur med sundbåten, bautaen
 Tur til trollhytta/Breilia
 Tur rundt Rensvik vannet
Avslutningsfest (juni)
En felles avslutning, avdelingsvis, for de som skal slutte i barnehagen. Tommeliten / Stubben
har en fest for de som skal "flytte" over til annen avdeling. Her kan de som ønsker bidra med
noe, som barna kan kose seg med denne dagen. Dette er for å begrense at alle som slutter tar
med seg noe ”godt” utover hele våren/sommeren. Vi pynter oss og lager det høytidelig og
minneverdig!
Sommerfest
Dette er en sosial sammenkomst nede på hovedhuset, for foreldre/foresatte og barn, som
erstatter vårens foreldremøte. Barna på ”storavdelingene” underholder. På dagtid har vi en
generalprøve, hvor vi øver på underholdningen, koser oss med diverse leker og god mat.
Besøksdag
Hver avdeling inviterer de nye som skal begynne til høsten, til en ”besøksdag” i barnehagen
sammen med en voksen. Vi synes det er hyggelig og møtes til et lite besøk, før vi blir bedre
kjent til høsten.
Sommerferien
Barnehagen har åpent hele sommeren, men vi slår sammen avdelingene og samarbeider på
tvers av alder, grupper og bygninger. Både store og små skal ha ferie, så det er et puslespill
som skal gå opp for barnehagen. For de som skal over på annen avdeling, er sommeren en fin
tilvenningsperiode. Sommertiden i barnehagen preges av samvær på tvers av avdelinger,
uteaktiviteter og barns medbestemmelse i dagens aktivitet! I sommer-ukene har vi ulike felles
tema for hele barnehagen.
 Sjørøveruke
 Idrettsuke
 Vann
 Småkryp

Andre samarbeidspartnere:
De andre barnehagene i Kristiansund
KO (Kristiansund opplæringssenter)
Skole
Barnevern
Helsestasjon
PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
Eventuelle andre instanser som er inne i forhold til enkeltbarn

Informasjon som ligger på: kristiansund.kommune.no.
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Rensvik Barnehage
”Vi utvikler oss sammen ”

