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Hei, alle sammen!
Velkommen til nok et nytt barnehageår. Endelig kan vi organisere
barnehagehverdagen som normalt, på grønt nivå. Vi kan ønske
dere velkommen inn i barnehagen vår igjen. Noen hensyn må
vi allikevel fremdeles ta. Det er viktig at ingen syke kommer inn i
barnehagen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Vi ansatte
skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale
smittevernanbefalingene.
I år ønsker vi hele 16 nye barn velkommen til barnehagen vår. Noen
av dere har gått i barnehage før. For andre er det første gang små og
store skal være mange timer borte fra hverandre. Det kan være en stor
overgang for mange. Det som har vært ekstra spennende i år, er de barna
som i liten grad har vært sammen med andre omsorgspersoner det
første leveåret. Strenge smitteverntiltak har ført til at dere stort sett har
levd et rolig liv sammen med familien deres og nær omgangskrets, og
dere har hatt begrenset mulighet til å få erfaring med å bli kjent med nye
mennesker.
Vi i barnehagen vil sammen med dere gjøre det vi kan for at overgangen fra hjemmeliv, fra en annen barnehage eller fra en annen avdeling,
blir til en trygg, god, og spennende opplevelse. Vårt mål til enhver tid er et
tett samarbeid og dialog med dere alle, til det beste for barna deres.
I personalgruppa har vi kunnet ønske en ny medarbeider velkommen.
Det er Emma.
Hun skal være lærling hos oss i 2 år. Vi er fremdeles en stabil personalgruppe, men noen ansatte har rullert og byttet avdeling.
I løpet av sommeren har hele barnehagen blitt pusset opp innvendig.
Det har blitt så fint- og om mulig er vi enda mer stolt av barnehagen vår.
Årsplanen er en overordnet plan som skisserer hvordan vi jobber for
å oppfylle kravene i Lov om barnehager, Rammeplanen, vedtektene

til barnehagen, barnas- og foreldrenes ønsker – samt personalets
kunnskaper og ferdigheter.
Gjennom årsplanen håper vi å gi dere et innblikk i barnas og vår hverdag her i barnehagen. Avdelingene bruker KidPlan som plattform for å
dele egne og mer konkrete planer om innhold og aktiviteter.
Vi jobber kontinuerlig for at alle barna skal oppleve et trygt og
inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing, der de blir møtt av kompetente ansatte som har søkelys på hvert enkelt barns trivsel og utvikling.
Barndommen er en viktig fase i livet, og gjennom tiden i barnehagen
ønsker vi å forberede barna til å mestre fortsettelsen. På Harekas lærer vi
å ta vare på hverandre, se hverandre og leke med hverandre.
Barna på Harekas skal møte omsorgsfulle og tilstedeværende voksne
som skaper trygghet i hverdagen deres.
Hele personalgruppa arbeider etter vår visjon: «Harekas barnehage –
et godt sted å være!»
Vi ser frem til et spennende år fylt med trygghet, omsorg, lek, læring,
vennskap, nysgjerrighet og utvikling. Vi gleder oss til å samarbeide med
dere alle!
Snakk med personalet om det dukker opp spørsmål, tanker om oppstarten, hverdagen i barnehagen eller andre ting.
Med ønsker om en god oppstart, en flott høst og et fantastisk
barnehageår.

Tone

Verdigrunnlag og visjon
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av Harekas barnehage sitt
pedagogiske arbeid. Det handler om at de verdier og holdninger vi bygger vår virksomhet på, skal legges til
grunn for det pedagogiske innholdet – det vi velger å fylle vår barnehagehverdag med. Barnehagen har i
samarbeid med foreldrene jobbet fram sitt eget verdigrunnlag. (treet).
I tillegg er vi pålagt fra Rammeplan å ha fokus på disse verdiene:
• Barn og barndom – se mandat, innhold og oppgaver
• Demokrati– se mandat, innhold og oppgaver
• Mangfold og gjensidig respekt – se mandat, innhold og oppgaver
• Likestilling og likeverd – se mandat, innhold og oppgaver
• Livsmestring og helse – se helsefremmende arbeid og COS-tilknytning
•B
 ærekraftig utvikling. Ofte forbinder vi bærekraft med natur og miljø, men det er mye mer enn det.
Rammeplanen forteller i tillegg at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal
bidra til at barna forstår at våre handlinger har konsekvenser. I barnehagen skal vi også legge grunnlag
for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Dette handler om hvordan vi er mot
hverandre og hvordan vi forholder oss til natur, samfunn og miljøet rundt oss. Vi ønsker at barna får
begynnende kunnskap, ferdigheter og holdninger for å være best mulig rustet til å kunne mestre livene
sine på best mulig måte.
På bakgrunn av barnehagens verdigrunnlag, jobber vi kontinuerlig mot at miljøet skal bære preg av
samhold, anerkjennelse, respekt og toleranse for hverandre. Å gi rett omsorg er en av grunnpilarene
i vår virksomhet. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal
alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal
aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag
for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av
omsorg, men også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. (Rammeplan 2017).
Vi vil formidle at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lære barna å ha respekt og omsorg for
hverandre. Hvert enkelt barn skal vite at de blir sett og er velkommen i barnehagen. Det skal være stor
frihet til å foreta egne valg. Vi vektlegger barnas interesser, kunnskaps- og utviklingsnivå i forhold til
innholdet i barnehagehverdagen. Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg ut ifra sitt ståsted. Vi ønsker
oss n ysgjerrige og vitebegjærlige barn som tør å stille spørsmål. Barn og voksne skal kunne undre seg, filosofere eller finne svar sammen – der det finnes. Vi er en 3-avdelings barnehage, men legger vekt på at vi
hører sammen. Vi har som mål at alle de voksne skal kjenne alle barna på Harekas, uansett avdeling,og føle
et ansvar for den enkelte. I hverdagen er det tid til felles lek, på tvers av avdelingene. Andre møtesteder er
felles musikksamlingsstunder, turer, utelek, fester og arrangementer. Dagene i barnehagen er preget av lek
og aktiviteter - spontanitet og hverdagsgleder, der de voksne er til stede sammen med barna. Hverdagen
skal være full av glede og muligheter, med rause og humoristiske voksne – som tar barna på alvor. Er det
noen som trenger en stille stund, har de voksne en armkrok eller et fang barna kan krype opp i.
Vi vil gjøre hva vi kan og jobber hver eneste dag for å oppnå vår visjon:
Harekas barnehage – et godt sted å være!

Glede og humor

Medvirkning

Bli sett

Lek og læring
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Harekas
barnehage
er stolte av
sitt inne- og
utemiljø
Innemiljø
Harekas barnehage har tre avdelinger, som er knyttet sammen
med et fellesrom. I fellesrommet er det et kjøkken, vi har et
bibliotek og en samling av musikkinstrumenter. Dette rommet
blir brukt til aktiviteter som matlaging, musikksamlinger,
forestillinger, lek og temakvelder. Rommet er også en felles
lekearena før frokost. En fin arena for å skape relasjoner på
tvers av avdelingene.
Barnehagen har ulike rom som avdelingene rullerer på å
bruke. Vi har et kreativt rom, et sanserom, et lite grupperom og
et lite basseng. I underetasjen finner vi en gymsal.
I det kreative rommet finner vi allsidig materialer og verk
tøy for kreative prosesser. Dette rommet blir også brukt til
skolestartergruppa.
Sanserommet er innredet med madrasser og gode tekstiler.
Her finner vi ulik belysning som lavalamper og lamper med
ulike farger. Dette rommet blir brukt som hvilerom, vi hører på
musikk, historier eller bare ligger og sanser det som er rundt oss
og har gode samtaler om smått og stort.
Det lille grupperommet blir brukt til spillegrupper og arbeid
i smågrupper. Rommet inneholder et lite bord, stoler og en reol
med ulikt materialer for arbeid med ulike fagområder.
Bassenget er et populært rom. Her har små g rupper med
barn vannlek.
Gymsalen ligger i underetasjen og er også et populært rom.
Her kan den fysiske leken få utspill. Her finnes ulike madrasser,
hinderløyper, baller, innebandykøller mm. Gymsalen blir også
brukt til yoga.

Utemiljø
Harekas har et stort og kupert utemiljø, hvor barna får utfolde
seg og som gir ulike utfordringer etter alder og modenhet, og
den utfordrer barna på å teste egne grenser. Lekeapparatene
våre er klatreborg, sandkasser, sklier, klatrehus, husker og
sykkelbane. Vi har små arenaer som barna kan gjemme seg litt
bort, grave i søle og ha ulik rollelek. Vi har et godt utvalg sykler
i ulike størrelser, balansesykler, enmannssykler og sykler som
innbyr til felleslek.
Utearealet er delt inn i soner. Det gir oss mulighet til å dele
i inn i mindre grupper i uteleken. De yngste barna trenger
spesielt i begynnelsen av barnehageåret, å ha skjermede
lekeareana. Det bidrar til at barna blir trygge, leken blir roligere
og det blir færre relasjoner å forholde seg til.
Hver vår benyttes sykkelbanen til sykling med egne tohjuls
sykkeler. En fin mulighet til å øve på sykling i trygge rammer.
Barna har med seg sykkelhjem, som skal brukes.
Barnehagen har egen grillhytte som gjennom året benyttes
til lek, grilling både felles og avdelingsvis.
Barnehagen har også et rikt nærmiljø. Vi har skog, lekeplas
ser, Oreid sandtak og Fredriksten festning som noen av våre
turmål.
Rett ovenfor barnehagen har vi skog med uendelige
muligheter. Gjennom årene har vi skapt flere turmål, hvor vi
har bålplasser, bygget småhytter mm. Den mest brukte og

populære plassen er «Kumlokket». Her er det bålplass, fjell
å klatre i, mengder av stokker som igjen og igjen blir brukt til
ulike former for bygg. Skogen gir også utallige muligheter til å
gå «off pist». Skogen som læringsarena er utømmelig. Her får
vi brukt kropp og hode. Vi lærer begreper, vi lærer å ta vare
på hverandre og hjelpe hverandre. Vi finner bær og sopp om
høsten. Småkryp og spor etter dyr. Alt dette stimulerer til
kreativitet, problemløsing, fantasi og nysgjerrighet. Hva er det
ikke en pinne kan bli til i lek i skogen?
Lekeplasser har vi ved Høvik lys, på Risumsletta og
Risummyra.
Oreid sandtak har sykkelbane, og flere lekeplasser for
utforsking.
Fredriksten festning er også et populært turmål. Her finner
vi mange mulighet for motoriske utfordringer, men mest av alt
har dette en kulturhistorisk verdi. Barna får lære om historien
vår. Vi vandrer ofte rundt og undrer oss over hvem som bygde
festningen, hvem som levde her, og ikke minst høre historier
om Karl den 12 og den hvite dame.
Vi som barnehage er opptatt av at turen starter i barne
hagen. Det å undre seg og oppleve mens vi går er viktig. Det er
en fin anledning til trafikkopplæring når vi går langs veien, og vi
har mange miljøbevisste barn som gjerne plukker opp søppel
der vi ferdes.

LEK=LÆRING

FAGOMRÅDENE I PRAKSIS
I barnehagen er vi opp
tatt av at barna skal få
kunnskap og erfaringer
om livet, naturen, rela
sjoner, danne vennskap,
oppleve mestring, få en
god selvfølelse som gir
dem et støtt grunnlag for
å takle livets oppturer
og nedturer. Relasjoner
skapes i løpet av noen
minutter, en time, dager
og uker. Bevisste voksne
i samspill med barna
i barnehagen, skaper
godt grunnlag for barna
resten av livet.
Bildet viser Helene på tur med to barn som skal på rompe
trolljakt. Jeg vil tro at både Mille og Nicolai har mange spørsmål.
Hvordan de ser ut, er det frosker her, hva spiser de? Voksne
som støtter opp barna med undrende spørsmål skaper
nysgjerrige barn som vil vite mer. Hvor mange bein tror dere
rompetrollet har? Hva tenker dere den spiser? Spør Helene, og
barna må tenke seg om. Nye begreper om rompetroll, men også
om vannet som den bor i får barna kunnskap om. Det telles
hvor mange bein både rompetroll og froskene har. Hvilke farger
og kan vi se den laaaange tungen til frosken? Det er turtaking
i kommunikssjonen og i samspillet. Hysj; «hva sier frosken»,
hørte du noe? Sansene jobber på høytgir. Kanskje lukter det
ikke så godt der rompetrollene er, og hvorfor det?
På veien til rompetrollene har Mille og Nicolai løpt litt,
balansert litt og kanskje måtte stoppe for en liten hvilepause.
Det er viktig for kroppen og være i bevegelse, men det er også
viktig med hvile. I matpakka som skal spises, er det godt med
grovt brød med pålegg som de har smurt selv. Litt grønnsaker
og kanskje et knekkebrød med litt smør på.
Fra start til slutt på turen, så lærer barna mens de opplever
og er tilstede. De har vært innom «fagene»: norsk, matematikk,
naturfag, mat og helse, fysisk fostring og til og med litt klassens
time med egne spørsmål.

I Rammeplan for barnehager er følgende syv fag
områder representert:
1 Kommunikasjon, språk

og tekst
2 Kropp, bevegelse og helse
3 Kunst, kultur og kreativitet

4
5
6
7

Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, der
omsorg, lek og læring skal ses i sammenheng. Læring, lek og
omsorg skjer i det daglige samspillet med andre mennesker og
med miljøet.

!

Vil du lese mer om fagområdene?

Logg inn på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
fagomrader

Før vår nasjonaldag bruker vi alltid å presentere vår nasjonale og
lokale historie: Vi har samlingsstunder om Kongefamilien, vi leser
bøker om Fredriksten festning, vi har formgivningsaktiviteter og
vi bruker både bein og minibuss til å komme til steder med lokal
historie. Når 17.mai-feiringen var over i år, er ikke barna ferdig
med leken og læringen, den varer fremdeles.
Sandkassene er fylt med sandslott som skal etterligne
Fredriksten, kapla-klosser blir til kanoner og kruttlager, vi synger
«Tordenskiold».

Kommunikasjon, språk og tekst:

Både barn og voksne lærer nye ord, barna sitter her på en liten kanon
som heter «morter», mens trekanonene kalles for « ræpperter».
Når vi kommuniserer med barna prøver vi å følge d
 eres uttrykk for
engasjement og interesse, som vi kan spille videre på.

Kropp, bevegelse, mat og helse:

Vi går turer og klatrer, vi graver løpegraver.

Etikk, religion og filosofi:

Vi lærer om hvordan Karl XII angrep landet vårt, og prøver å
reflektere rundt holdninger om hvordan man bør oppføre seg
mot hverandre.

Antall, rom og form:

Vi har blant annet laget kurtiner i festningen som har avlang
form, og tårn som er kvadratiske og sirkelformet.
Med kapla-klosser bygger vi festninger og lærer hvordan man
må bruke pinnene for å få de til å være stødig.

Nærmiljø og samfunn:

I festningen blir vi kjent med nærmiljøet og vår lokale historie.

Kunst, kultur og kreativitet:

I sandkassa, med kapla-klosser og i rolle-lek som vakter og
soldater er det bare fantasien som setter grenser for hva og
hvordan barna skaper noe sammen

En sandkasse

kan kanskje for
mange voksne være nettopp det – en kasse
med sand. Her på Harekas barnehage har vi
to store fine sandkasser, og her sitter titt og
ofte både store og små og leker med bøtter og
spader.
På starten av et barnehageår er sandkassa
en trygg havn for mange barn. Der kan vi sitte
og bare være sammen, vi kan finne trygghet
i voksne og andre barn, og forsiktig prøve å
utforske omgivelsene som for mange kan være
både spennende, litt skummelt og noe helt
nytt. Det er også en fantastisk plass for bare å
sitte og prate sammen, benevne leker, farger,
lekekamerater og kjenne på sanden som siler
gjennom fingrene.
Men sandkassa vår er så mye mer enn bare
det! Plutselig blir den til en ekte sjørøverskute
med høye master, seil som flagrer i vinden og et
stort, bølgende hav som suser forbi oss. Ett av
barna er kanskje kaptein og styrer skuta, og blir
det samarbeidsproblemer kan skipet både ha
tre og fire kapteiner samtidig. Noen vil være den
som klatrer opp på spissen med en stor kikkert,
som vi kan lage av en tom dorull, og dere vil ikke
tro hva vi kan se ute på det store havet.

Her kommer kommunikasjon og språk inn
for fullt, vi roper til hverandre om hva vi kan se
i kikkerten, både hai, blekksprut, kanoner og
alt fantasien kan tillate. Antall, rom og form
er også fint og flette inn i slik lek. Hvor mange
haier svømmer rundt båten? Hvilke farger
har de gigantiske blekksprutene dypt der
nede? Hvilken form er det egentlig på seilet
på båten?
Barna hopper, klatrer, løper, ruller og de
må også holde seg fast i kantene når bølgene
blir altfor store. Kropp og bevegelse kan få så
masse utfoldelse i en slik lek, og det er også
så fint og se hvordan samarbeid spiller inn i
rolleleken. Kreativiteten til barna har nesten
ingen grenser, og det er nettopp det som er så
flott. Det er også fint å flette inn både natur og
miljøemnene, vi kan bruke blader, kongler og
stein i mange elementer i leken vår, og ytterst
rundt sandkassen bor det også en del maur
som vi både kan studere, holde i hånda eller
bare ligge og titte på!
Så – en sandkasse er så mye mer enn en
kasse med sand!

Skogen som leke- og læringsarena
Harekas barnehage har et nærområde som gir
mange turmuligheter for lek og læring.
«Kumlokket» heter et av stedene hvor vi
ofte går, og er ikke lenger unna enn at alle,
både de yngste og eldste barna lett kommer
seg hit. En tur til Kumkokket gir mange
opplevelser og mye læring. Her dekkes alle
fagområdene. Når turen starter ved porten
til barnehagen, må vi først ut i trafikken. Her
lærer vi å forholde oss til den, og vi lærer
mange begreper. Gå på fortau. Holde hver
andre i hendene, ta vare på hverandre. Se
etter biler før vi krysser veien, se til venstre og
høyre.
Når vi kommer inn i skogen gjelder andre
regler, her kan vi utfolde oss mer fritt. Bare
vi ser en voksen. På veien opp til Kumlokket
finner vi flere utfordringer. Bl annet en liten
bekk vi må krysse. Her er det ofte bløtt og vi
må sammen finne lure måter å komme oss
over.

Problemløsing. Vi har sammen fokus på
hvordan vi kan komme over, og ikke hvor vi
ikke får gå.
Vel fremme ved kumlokket står utforinger
som skal løses, fysisk og kreativ lek i kø. De
får bruke kroppen på mange ulike måte. Vi
klatrer, ruller, husker, bærer pinner, stokker
steiner. Vi lager hytter, leker rollelek. Vi
kjenner på kroppen hva vi tørr og ikke tørr.
Finner egne grenser for hva vi våger og får
respekt for andres grenser. Og det hender
vi må løse en eller annen konflikt. Vi finner
småkryp, bær sopp mm. vi snakker om
hvordan vi kan ta vare på naturen.Vi ser
årstider kommer og går. Her blir språk brukt
på mange måter. Vi får kunnskap begreper
om mange ting, og blir bevisst hvordan ting
henger sammen.
Vi håper på mange turer til kumlokket
i barnehageåret som kommer, og andre
spennende steder.
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Ut på tur!

Både voksne og barn er glade i barnehagen, men vi liker også å reise av sted på små
og store turer. Når vi gjør dette, har vi ofte flere mål med turen:
• Vi ønsker å introdusere barna for nye steder, samfunnsinstitusjoner og miljøer.
• Vi vil at de skal bli kjent med lokalhistorie, tradisjoner og utforske ulike landskaps
typer, og bli kjent med nærmiljøet.
• Barna skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt, og vi vil at de opplever og
utforsker naturen og naturens mangfold.
• Skogen gir oss også gode muligheter for å videreutvikle motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.

Leie 17-seters minibuss?

Ønsker du, eller vet du om noen som vil leie minibuss med 17 seter?
Som foreldre i barnehagen får dere 10% reduksjon ved leie. Ta kontakt med Tone
Dersom du vet om andre som vil leie – kan de ta kontakt med hos Jensen& Scheele, tlf. 69 19 05 20.
Vi kan tilby dagsleie, weekend- og ukesleie.

Fordi vi er så heldige å disponere en minibuss i barnehagen, gir det oss en utrolig
fin mulighet til å reise til ulike steder og nå målene som er nevnt overfor. Halden
har utrolig mange fine turområder å reise til. Her kan vi oppleve kyst, ulike typer
skoger, se spor etter gamledager (tømmerfløting, gruvedrift, festningen osv).
I tillegg gir det oss mulighet til å gjøre oss bedre kjent med viktige
samfunnsinstitusjoner som brannstasjon, politistasjon, havnen, biblioteket,
avfallsanlegget osv.
Flere av disse stedene både i skog og by skal vi besøke flere ganger. Hvordan
ser Elgåfossen ut på vinteren når alt vannet har frosset? Hva skjer når isen
smelter? Hvor er alle biene på Rød Herregård på vinteren?
Vi skal altså følge med på å gjøre barna oppmerksomme på at naturen og
samfunnet forandrer seg i takt med årstidene.

Det å være på tur vil nesten si det samme som
å være på besøk. Vi kommer til å introdusere
begrepet sporløs ferdsel og bærekraft for
barna. Vi skal rydde opp etter oss når vi er på
tur, og gjerne ta med litt ekstra søppel hjem
igjen. Det er fint, for da kan vi lære barna om
kildesortering, som igjen kan gi oss et påskudd
om å reise til Rokke avfallsanlegg.
I gjennom små og store turer skal barna
få utfordre seg fysisk, undre seg over det de
opplever, og få gode opplevelser sammen med
andre.

Barnehagen som
pedagogisk virksomhet
Barnehagen skal være en lærende organisasjon hvor
enkeltbarnet og barnegruppa skal få et tilrettelagt
tilbud. Gjennom hele dagen skal barnehagen dekke
de ulike målene i Barnehageloven og Rammeplanen.
Personalet skal til enhver tid være seg bevisst hvordan
vi jobber for å fremme dette. Gjennom veiledning,
refleksjon, drøfting og vurdering ønsker vi å bli best
mulig på å være tilstede for hvert enkelt barn og for
barnegruppa – på Harekas
Vi planlegger gjennom årsplan, periode
planer og ukeplaner. Årsplan blir vurdert hvert år,
periodeplaner etter hver periode og ukeplaner på
avdelingsmøte hver uke.
Vurderingsarbeidet i Harekas bygger på refleksjon og diskusjon hvor hele personalgruppa er
involvert. Kvalitetsvurdering er viktig for å utvikle
barnehagen som en lærende organisasjon og er
en forutsetning for kvalitetsutvikling. Et kjennetegn
ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er
engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan
de best kan nå organisasjonens mål. I slike
organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting
på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan
lære sammen (Kunnskapsdepartementet 2013:11).
Planer betyr ingen ting om de ikke er levende. De skal
være et arbeidsredskap.
Samtidig skal ikke planer styre oss, men at vi med
bevissthet velger hva som til enhver tid er til det beste
for barnet eller for barnegruppa. Ser vi at barnegruppa
eller barnet ønsker noe annet en det som er planlagt,
skal vi på en bevisst måte endre dem- gå den veien, ta
det fokuset som er best for barnet eller gruppa – dersom
det er hensiktsmessig.
Barnehagens innhold skal dokumenters og synliggjøres i
vår virksomhet.

Dette vises blant annet ved skriftlige planer, bilder
på avdelingen, hjemmesiden, samtaler (formelle og
uformelle) og produkter vi lager. Dokumentasjonen
vil være i tråd med gjeldende regler for personvern.
Noen ganger trenger barn ekstra tilrettelegging,
støtte og oppfølging. Det kan arte seg som sosialt-,
pedagogisk- eller fysisk tilrettelegging. Som en
pedagogisk arena skal vi tilrettelegge for dette så
langt vi kan. Noen ganger har ikke barnehagen nok
kompetanse til å dekke alle disse behovene Vi som
barnehage har godt samarbeid med ulike instanser
hvor vi kan søke hjelp. Det kan være som sam
talepartner, veiledning, observasjon og vurdering.
(PPT, Barnevernet, Habiliteringstjenesten – andre
spesialisttjenester)

GRUNNPILARENE
FOR DRIFTEN I HAREKAS BARNEHAGE

VISJON

Harekas barnehage
– et godt sted å være

Lek og læring

Danning

Danning er en livslang prosess som blant annet
handler om å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåte.
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets
allsidige utvikling. Barna skal få forståelse for felles
verdier og normer som er viktig for fellesskapet.
Samspillet mellom voksne og barn skal være
preget av lyttende, omsorgsfulle, bevisste og
tilgjengelige voksne, som støtter og veileder barna i
denne prosessen.
Danning skal sette barna i stand til å tenke
selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere
vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand
på egne og andres vegne. Danning handler om å
utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen,
gjennom dialog — hvor alle anerkjennes som
selvstendige mennesker med følelser og tanker i
en felles p rosess. På Harekas vil vi fremme danning
ved voksne som utfordrer, støtter, verdsetter og
anerkjenner barna.

Glede

Leken har en egenverdi og er den grunnleggende livs- og læringsform som barna kan uttrykke seg igjennom.
Vi er opptatt av at barna lærer i alle situasjoner og at de
uformelle situasjonene er like viktig for barns danning og
utvikling som de formelle. Leken er den viktigste aktiviteten for
barna, og de leker fordi det er gøy. Vi prioriterer derfor mye tid
til lek i barnehagen. Leken kjennetegnes av glede og kreativitet.
Fantasien får fritt spillerom, og barna kan skape sin egen verden.
Den gir også mulighet for å være noen andre, eller lære mer om å
være akkurat den man er.
Gjennom leken oppstår vennskap. I leken og i samspill med
andre, legges også grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter.
I leken erfarer barna noe av det viktigste i livet, det og omgås
andre mennesker. Sosial kompetanse handler i stor grad om å
kunne samhandle og samarbeide med andre på en positiv måte.
Det å vise empati og regulere egne følelser, løse - og hevde seg
selv positivt er noe vi fokuserer på i hverdagen. Gjennom leken
får barna motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale
ferdigheter.
Ved bruk av tilrettelagte aktiviteter bruker vi også ofte leken
som innfallsvinkel til læring. Grupper er en måte å øve på sosiale
ferdigheter på, men også språk og kommunikasjon.
Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn får en
forståelse av seg selv på ulike områder.

«Vi har bare
lekt i dag»

betyr da egentlig at
barnet ditt har fått
erfaringer med bl.a.:

• å lytte til andre • å gi av seg selv
• å kommunisere • vennskap • empati
• turtaking • om egne grenser
• egen identitet • å bruke fantasien
• glede og humor • å bygge selvtillit
• å lede og bli ledet

og hum

or

Medvirk

ning

BARNEHAGNES
VERDIGRUNNLAG
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Lek og

læring
Tryggh
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BARNESYN

Barn har verdi i seg selv – vi må hjelpe barna
til å oppleve og føle at de har egenverdi
barn har rett til å være barn, til å være forskjellige
og til å utvikle seg i forskjellig tempo

I INTERAKSJONEN MED BARNA
SKAL VI VOKSNE HA FOKUS PÅ…:

Anerkjennelse, ydmykhet, respekt, trygghet, lek, glede og humor, god tid, gi rett
omsorg, være en trygg voksen, gi opplevelse av mestring, raushet, å se hvert
enkelt barn, at vi er forskjellig - og at mangfold er verdifullt «du er bra nok!»,
å være kjærlig, engasjement, medvirkning, opplevelse av frihet,
å se barnet som subjekt … Ta barna på alvor!

september
MANDAG

TIRSDAG

UKE 35

6– UKE 36

7

ONSDAG

TORSDAG

20– UKE 38

Ingrid 1 år.
BRANNVERNSUKE.
Fotografering i barnehagen kl
09.30. Velkommen til siste års
studenter fra barnehagelærer
utdanningen (2 uker).

27– UKE 39

LØRDAG

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Amalia 2 år

18

19

23

24

25

26

Besøk av BJØRNIS

Milian 3 år

15

16

Vedlikeholdsdag i barnehagen
17.00–21.00

Vedlikeholdsdag i barnehagen
17.00–21.00

Emil 1 år

21

22

29

.

17

14

28

SØNDAG

1

Oppstart 5-årsklubben.

13– UKE 37

FREDAG

30

Overgang barnehage–skole

OVERGANGER
Overgang hjem-barnehage:
tilvenning og trygghetssirkelen

Vi på Harekas ønsker å gi barna en god
barnehagehverdag der de kan utfolde seg og bli
den beste utgaven av seg selv. For å nå dette
må barna blant annet ha en trygg tilknytning til
oss ansatte, noe som gjerne dannes under den
første tiden i barnehagen.
Tilknytning handler om hvordan barn tidlig
danner relasjoner og knytter seg følelsesmessig
til nære omsorgspersoner. Dette er igjen med
på å redusere stress og fremme trygghet.
For at tilknytningen skal oppstå, må barna
føle at de blir sett og forstått. Vi må forstå
barnet innenifra (Brandtzæg, Torsteinson,
Øiestad, 2017). En hjelp i dette arbeidet er
trygghetssirkelen (COS- «circle of securtiy»),
som vi ansatte ble kurset i barnehageåret
2018/2019.
Trygghetsirkelen er en tilknytningsmodell,
og et verktøy som kan hjelpe oss med både
å forstå og møte barnets behov på den
beste måten. Det kan vises som en sirkel der
hendene er den voksne, som en trygg base
og sikker havn. Når barnet er nede i sirkelen
har han/hun eksempelvis behov for trøst og
hjelp til å organisere følelsene. Når barnet
undersøker omverden sin er han/hun derimot
oppe i sirkelen. Barnet trenger fortsatt at voksne
er med dem, men da gjennom at vi gleder
oss sammen med dem eller hjelper hvis det
trengs (Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad, 2017).
Barna på Harekas skal altså bli møtt av voksne som er tilstede og
er anerkjennende. Vi skal vise positive følelser og vise barna at vi er
glad i de, sette ord på opplevelser, dele glede og humor, skape gode
samtaler og være nysgjerrige medforskere. Samtidig skal vi sette
grenser og hjelpe de med å sette på ord på følelsene sine, uavhengig
av alder og avdeling.

For å sikre at barnet har en fast tilgjengelig
voksen den første tiden, får alle nye barn en
primærkontakt når de begynner på Harekas.
Denne personen tar imot barnet og bruker
tid på å bli kjent med han/hun. Rammeplanen
beskriver at «barnehagen skal i samarbeid med
foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen» (Rammeplan
for barnehager 2017:33). Barnets primærkontakt
har derfor også fokus på å bli kjent med dere
foresatte. Dere er de som kjenner barna aller best.
Dere kjenner barnas uttrykk og hva de innebærer.
Med dere kan vi bli kjent med barna, og sammen
danne et godt grunnlag for at hvert barn får en god
barnehagehverdag.
Annet vi gjør i å skape et godt samarbeid gjennom
året er foreldremøter, oppstartsamtaler og
foreldresamtaler. Vi har også fokus på de daglige
samtalene om barnet ved henting og levering.
Sammen kan vi jobbe for å nå målet vårt: «Harekaset godt sted å være».
Overgang liten-stor avdeling
Overgangen fra liten til stor avdeling innad
i barnehagen kan også en være en stor og
spennende «milepæl» for både barn og foreldre.
Vi er opptatt av at barna skal bli godt kjent
med de både de voksne, barna og rutinene på
stor-avdeling før de starter. Vi jobber derfor
kontinuerlig med dette gjennom hele året
slik at overgangen blir så god som mulig for
barna. Blant annet er vi felles ute, har fellessamlinger, og passer
hverandres barn under avdelingsmøter. Vi starter også dagene felles
med lek på tvers avdelingene. På våren er det mer planlagte besøk
på den nye avdelingen. Barna er da på besøk gjennom uken og er
eksempelvis med i både frilek og i overgangssituasjoner. Når barna
begynner på stor-avdeling får de i likhet med liten avdeling utnevnt en
primærkontakt.

For de eldste barna er skolestart en annen stor og viktig
overgang. I Rammeplanen står det at «barnehagen skal
bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god
måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne
evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen
og skole-fritidsordningen» (Rammeplanen 2017:34).
I tråd med dette har vi på Harekas en egen klubb for
femåringene våre. Les mer om dette i årsplanen under
punktet «Femårsklubben».

FORUTs barneaksjon 2021:
«Historien om Indrani»

I historien om Indrani blir vi kjent med den 5 år gamle
jenta fra India. Indrani går i en FORUT-støttet barnehage.
Hun er ei oppvakt og sjarmerende jente som bor sammen
med familien sin i et slumområde i storbyen Bangalore.
Bestevennene til Indrani heter Pavitra og Geetha. De bor i
samme område og går i samme barnehage, og de drømmer
om å danne ei dansegruppe sammen. Indrani bor i
Bangalore i India sammen med mor, far og to storebrødre.
Vi reiser til India og lærer om hvordan det var å vokse opp i
slummen i en av Indias storbyer. Gjennom Barneaksjonen
får vi innblikk i en spennende og annerledes kultur. Vi
får kunnskap om hverdagsliv og levesett som er ganske
så ulikt det norske, men kanskje er vi ikke så forskjellige
likevel? Vårt mål er å gjøre barna i Harekas kjent med andre
kulturer og dagliglivet til barn i andre land. Vi ønsker å skape
nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg
og empati, og sette søkelys på at barn har ressurser, evner
og ambisjoner. Levekårene kan være utfordrende og vi
formidler både likheter og ulikheter, men også et felles
behov for vennskap, lek, familieliv og trygghet. Opplegget
blir tilpasset til hver enkelt avdeling.

oktober
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

LØRDAG

SØNDAG

2

3

8

9

10

14

15

16

17

FORELDREMØTE Kanonkula
kl 18.00–20.00.

Mikaela 3 år

UKE 39

Høstfest i barnehagen.

4– UKE 40

5

6

Isak 3 år
HØSTFERIEUKA: Skal dere ha
ferie/fri er det fint om dere kan
gi avdelingen beskjed.

7
Marius 4 år

11– UKE 41

12

FORUT-PROSJEKT: Historien
om Indrani.
Velkommen 2. trinnstudenter
(5 uker).

FORELDREMØTER:
Kruttårnet: kl 18.00–20.00.
Salutten: kl 18.30–20.30.

18– UKE 42

19

20

21

22

23

24

25– UKE 43

26

27

28

29

30

31

Forut-fest for alle avdelinger kl
15.00–16.30. Salg av middag,
lodd og Forut-produkter.

Omar 2 år

...

13

Leon 5 år

Jeg
trenger
at du…

GG
TRYSE
BA

Støtter min utforsking

Jeg
trenger
at du…

SI
HA KKER
VN
• Beskytter meg
• Trøster meg
• Viser godhet for meg
• Organiserer følelsene mine

Jeg
trenger
at du…

• Passer på meg
• Fryder deg over meg
• Hjelper meg når jeg trenger det
• Har det gøy med meg

Jeg
trenger
at du…

Tar imot meg når jeg søker deg

ALLTID: Vær større, sterkere, klokere og god.
SÅ SANT DET ER MULIG: Følge mitt barns behov.
NÅR DET ER NØDVENDIG: Ta ledelsen.

november
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

1– UKE 44

2

3

4

5

6

7

8– UKE 45

9

10

11

12

13

14

...

15– UKE 46

Amanda 4 år

16

17

Isak G.B. 3 år

18

19

20

21

25

26

27

28

Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

22– UKE 47

23

24

1. søndag i advent

29–UKE 48
Oppstart felles adventsstund
for hele barnehagen kl 09.15.

30

KRUTTÅRNET
Velkommen til Kruttårnet
Kruttårnet er med sitt rette navn, avdelingen for de som er
0–3 år. Oss er det mye krutt og fart i. I år er det ti nye barn som
begynner på Harekas og starter sin barnehageferd på Kruttårnet.
Det er Ingrid, Emil, Oscar, Malin S, Iver, Ulrik, Malin, Omar, Viljard
og Andrea. Sammen med Tomine, Oscar, Tobias og Amalie skal vi
være en avdeling som er preget av trygghet, tilhørighet, mestring
og gode relasjoner. De som skal legge til rette for dette er de
voksne som jobber på avdelingen. De er Stine, Laura, Marina,
Emma, Anne K, Maria, Anne Ø og Solfrid. Vi jobber for å se hvert
enkelt barn og deres behov. Hver dag er tid for å skape gode
relasjoner som øker trygghet og tilhørighet.
Vi har fokus på å være voksne som skal være til stede for
barna. I samsvar med at vi har jobbet med COS (trygghets
sirkelen) skal vi voksne jobbe videre med et verktøy
som heter Trygg før 3. Det er utviklet av et samarbeid
mellom Regionssenter for Barn og Unges psykiske Helse,
Handelshøyskolen BI og Regionalt kunnskapssenter for Barn
og Unge. Vi skal fokusere på Positivt Klima, Negativt klima,

Ansattes sensitivitet, Ta barnets
perspektiv, Reguleringsstøtte,
Tilrettelegging for læring og
utvikling, kvalitet på tilbakemeldinger og språkstøtte. Alt dette
handler om at voksne som er
i relasjoner med barna skal bli
enda mer bevisste på hva som
man må gjøre for å være en god voksen.
På Kruttårnet følger vi årstidene når det kommer til temaer.
Det er snart tid for brannvern og høstfest. Så kommer Forut
og deretter julen. Etter jul blir det karneval og påske, så 17.
mai. Vi har samlinger med musikk og sang, bilder og konkreter.
Dette gir god språkstøtte og begrepslæring. Vi skal på best
mulig måte legge til rette for trygge, stabile, og stimulerende
omgivelser slik at barna på Kruttårnet får gode forutsetninger
for god utvikling og læring.
Vi gleder oss til et barnehageår med mindre restriksjoner i
forhold til smittevern, med lek på tvers av avdelingene.

Fri
i
jula?
Hvilket behov har dere? Vi ønsker å vite dette for å kunne avvikle ferie/
avspasering og samtidig disponere de ansatte, på best mulig måte. Alle må levere denne
svarslippen fordi vi ikke kan registrere klokkeslett i Kidplan.
torsdag 23/12 fredag 24/12
Barnehagen stengt.

mand. 27/12

tirsdag 28/12 onsdag 29/12 torsd. 30/12

Vi trenger
åpningstid
mellom:

fredag 31/12
Barnehagen stengt.

mandag 3/1
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.

Husk å skrive hvilket klokkeslett som dere har behov for!
Barnets navn:

Avdeling:

Vi tar fri i romjula (skriv ja eller nei):

Underskrift:

Husk å levere 
denne innen 
onsdag
1. desember!

desember
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

1

UKE 48

TORSDAG

2

FREDAG

3

Frist tilbakemelding
om fri i jula!

6– UKE 49

7

8

9

13– UKE 50

14

15

16

Lucia-feiring ute i barnehagen
kl 16.15 for Salutten og
Kanonkula.

Julebord Salutten

Julebord Kanonkula

Julebord Kruttårnet .
Julegudstjeneste for Salutten og
Kanonkula.

20– UKE 51

21

22

23

Lisa 5 år

ROMJUL: Husk å gi beskjed om
dere tar fri iløpet av denne uka.

28

29
Walter 3 år

30

SØNDAG

4

5

Linus 3 år

2. søndag i advent

11

12

Malin 2 år

Nisse- og grøtfest i barnehagen.

27–UKE 52

10

LØRDAG

3. søndag i advent

17

18

19
Elin 5 år
4. søndag i advent

24

25

26

Julaften.
Barnehagen stengt.

1. juledag.

2. juledag.

31
Nyttårsaften.
Barnehagen stengt.

5-ÅRSKLUBBEN 2021-2022

Tn

Endelig vår tur!

I årets 5-årsklubb er det 11 skolestartere. Fra Kanonkula
kommer Tomas, Elin og Samuel. Fra Salutten kommer
John, Nicolai, Adina, Hans-Fredrik, Leon, Lisa, Mille og
Selma. De voksne som har ansvaret for 5-årsklubben
dette året er Morten og Martin.
Vi har lagt tilbake et litt spesielt år der hvor 5-årsklubben
ikke har kunnet være sammen på tvers av avdelingene, vi
håper at vi i år kan få være sammen som én gruppe gjennom
hele barnehageåret.
Det å starte opp det siste året i barnehagen er ofte en
spennende og forventningsfull opplevelse. Det markerer
starten på et veiskille fra barnehage til skole. I løpet av året
skal barna skrives inn på skolen, på besøksdag og arbeide litt
med sin egen CV som følger barnet over til barneskolen.
Vi vet at barn i denne alderen lærer best igjennom lek.
5-årsklubben vil bygge sitt innehold på lystbetonte aktiviteter
og læringsaktiviteter tilrettelagt av voksne. Vi skal trene på å
ta imot beskjeder, utføre oppgaver, kjenne igjen navnet sitt
med bokstaver og samarbeide med andre barn. I tillegg skal
vi reise på egne turer, både i nærmiljøet, og på litt lengre turer
med minibussen.
Overgangen til skolen skal være et samarbeid mellom
barnehage, foreldre og skole. Gjennom flere år har vi jobben
etter et årshjul utarbeidet av Halden Kommune. Her intervjuer vi barna før de skrives inn på skolen, og dette intervjuet
er med på å danne grunnlaget for den første samtalen med
skolen. I slutten av mai måned lages et skriv i samarbeid
med foreldrene som sendes skolen. Her ønsker skolen å få
kjennskap til, bli litt kjent med hvert enkelt barn, men det er
foreldrenes valg om disse opplysningene skal overføres til
skolen eller ikke.
Vi ønsker et år for skolestarterne våre hvor de får lov til å
medvirke, være nysgjerrige og utforskende. At de får oppleve
vennskap, mestringsfølelse, glede og humor igjennom lek slik
at hvert enkelt barn stiller til skolestart med god tro på seg
selv.

januar
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

1

UKE 52

SØNDAG

2

1. nyttårsdag

3– UKE 1

4

5

6

7

8

10– UKE 2

11

12

13

14

15

16

17– UKE 3

18

19

20

21

22

23

Oline 3 år
Victoria 4 år

Linux 5 år

26

27

Planleggingsdag.
Barnehagen er steng.t

24–UKE 4
Velkommen tilbake 3. trinn
studenter (2 uker).

31–UKE 5

25

9

Juletrefest i Folkets hus i
Tistedal kl 15.00–17.30?

Samuel 6 år

28

29

30

SALUTTEN
Velkommen til Salutten
Vi er én av to 2–6-årsavdelinger på Harekas Barnehage.
På Salutten står omsorg, lek, humor og tilstedeværelse
sentralt i hverdagen.
Vi har faste planlagte aktiviteter som 5-årsklubb, turer
(både vandrende og minibussende), badegrupper og
gymgrupper, men like viktig synes vi frilek er; at vi som
voksne er med på å utvikle barnas initiativ i leken.
Samlingsstund har vi hver dag, der fellesskap og
musikk står i fokus.
Vi har også større temaer i løpet av året, som brannvernuke, Forut og jul og påske. Da blir aktivitetene og
samlingsstundene våre relatert til dette.
Vi er glade i å dele barnegruppen inn i flere små
grupper. På denne måten føler vi at barna får en mer
variert lek, flere rom å boltre seg i og det blir færre
relasjoner å forholde seg til på én gang. Vi deler som regel
ikke opp i faste grupper, men ser hva hvert enkelt barns
interesse og behov er.
På Salutten er vi i år 9 jenter og 12 gutter.
Årets 5-årsklubb består av Adina, Hans-Fredrik, John,
Lisa, Leon, Mille, Nicolai og Selma.
De voksne på Salutten vil i år være Shirete, Marianne,
Helene, Lill-Cecilie, Laura, Morten og Martin.

n

T

STUDENTER I BARNEHAGEN
For barnehageåret 2020–2021 vil vi ta imot 10
studenter, fordelt over 19 uker. Det skal være 4
studenter på Salutten og Kanonkula og 2 studenter
på Kruttårnet. Alle studentene som skal være hos
oss går på barnehagelærerutdanningen på HiØ
– heltidsstudier.
Studentene som kommer til oss har ulik kunnskap,
erfaring og forventning til barnehagelæreryrket. Noen
studenter kommer rett fra videregående skole, mens
andre har lang erfaring fra jobb i barnehage. Vi får være
med på å utvikle morgendagens barnehagelærere, vi
kan påvirke ved å sette fokus på hva vi synes er viktig i
forhold til det å drive en god barnehage, til det beste for
barna. Det studentene får med seg fra vår barnehage
kan være avgjørende for deres fremtid – og svært
viktig for barna og personalet som studentene skal ut å
lede – etter endt utdanning. Det er et stort ansvar når vi
åpner dørene våre, og ønsker studentene velkommen
til oss i praksis. Vi håper at dere som foreldre kan hjelpe
oss med å ta godt imot de studentene. Gi oss gjerne
tilbakemeldinger underveis om hvordan dere som
foreldre opplever studentene på avdelingen.
Utdanningsbarnehage
Harekas barnehage er i et samarbeid med
Høgskolen i Østfold hvor vi har blitt valgt ut til være
1 av 7 Utdanningsbarnehager i Østfold – et utvidet
samarbeid.
Målet er å styrke kvaliteten på barnehagelærer
utdanningen gjennom et likeverdig samarbeid mellom
Høgskolen i Østfold og barnehagen. Praksisfeltet
og utdanningen påvirker hverandre gjensidig, og at
styrking av kvalitet foregår parallelt begge steder, i
likeverdig samarbeid.
Kruttårnet skal i tillegg ta imot elever fra
Halden videregående skole avdeling for barne- og
ungdomsarbeiderfaget, VG2.

Barnehagens samfunnsmandat
– formål og innhold
Harekas skal være en arena hvor vi legger til rette for en god barndom
gjennom danning, omsorg, lek og læring – i samarbeid med hjemmet. Først
og fremst omsorg og lek, så kommer læring og danning. Vi skal gi barna
et godt grunnlag for livslang læring – og for medvirkning i et demokratisk
samfunn. I Harekas barnehage får barna demokratiske erfaringer gjennom
medvirkning, at de blir sett og hørt, og erfarer å bli tatt på alvor.
Barnehagens mandat innebærer både et her og nå-perspektiv
og et framtidsperspektiv. Barnehagens samfunnsmandat bygger
på grunnleggende samfunnsverdier og er sterkt forankret i
barnekonvensjonen og i menneskerettighetene.
Harekas skal være et morsomt, trygt og spennende sted. Barna skal få
styrket troen på seg selv. På samme tid er det viktig å hjelpe hver og en til å
fungere i gruppen som en helhet og være trygg sammen med andre barn
med gjensidig respekt for hverandre.
Vi skal støtte opp om barnas kreativitet og vitebegjær. Samtidig skal vi gi
utfordringer tilpasset barnas modenhet, bakgrunn og funksjonsnivå. Barn
som trenger ekstra støtte og utfordring skal få det. En viktig oppgave er
tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.
Fra 1/1-2021 fikk vi gjennom Barnehageloven skjerpede krav til hvordan vi
systematisk jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen. Endringen
for barnehageansattes del er først og fremst plikten til aktivitet/tiltak.
Aktivitetsplikten inneholder 4 handlingsplikter og krav til dokumentasjon.
1. Plikt til å følge med på
2. Plikt til å melde fra
3. Plikt til å undersøke
4. Plikt til å undersøke og sette inn tiltak
Harekas barnehage jobber forebyggende hver eneste dag for å legge til
rette for et godt psykososialt miljø for alle. Vi har også utarbeidet egen
tiltak- og handlingsplan dersom mobbing/krenkelse oppdages.
Barna kommer til barnehagen med mange ulike erfaringer. Vi skal støtte,
styrke og følge opp barna ut fra deres egne individuelle forutsetninger
– og samtidig bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Vi skal ha respekt for
hverandres ulikheter.
I Harekas skal alle barna skal få god språkstimulering gjennom hele
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.
Vi vil gi barna mulighet til å utvikle kritisk refleksjon som de vil ha nytte av
i resten av utdanningsløpet og i selve livet.
Vårt mål er å gi barna et godt fundament –et best mulig grunnlag for
videre utvikling, læring og et godt liv.

februar
MANDAG
UKE 5

TIRSDAG

1

ONSDAG

2

TORSDAG

3

FREDAG

4

8

9

10

11

Velkommen tilbake 1. trinn
studenter (uke 6, 7, 9 og 10).

14– UKE 7

21– UKE 8
Vinterferieuka.
Skal dere ha fri?
Gi beskjed på avdelingen

28– UKE 9

5

SØNDAG

6

Sondre 5 år

Tomas 6 år

7– UKE 6

LØRDAG

12

13

Aurora 5 år
Hans Fredrik 6 år

15

22

16

23
Jakob 4 år

17

24

18

19

Karneval i barnehagen.

Casper 5 år

25

26
Matheo 5 år

20

27

SATSNINGSOMRÅDER 2021–2022

Utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse
Programmet «Steg for steg» har til hensikt
å utvikle barns evne til å kommunisere,
omgås andre på en positiv måte og øke
evnen til å takle problemer og frustrasjon
Den grunnleggende drivkraften i «Steg
for steg» er å bygge videre på det positive
barna gjør. Innholdet i dette programmet
bruker vi bevisst gjennom hele året. Det
har blitt en del av hverdagen vår og en
metode for å nå visjonen vår – Harekas
barnehage – et godt sted å være. Hvorfor
synes vi det er viktig at barna får ta del i
dette?
 i ser i hverdagen at barna trenger å
V
oppøve den sosiale kompetansen.
Vi lever i et samfunn under sterk
forandring og det stilles stadig krav til
tilpasning og fleksibilitet.
Vi lever i et sammensatt og flerkulturelt
samfunn, ønske om å representere et
miljø som bygger opp om respekt for
menneskeverd og solidaritet og retten til
å være forskjellig
Det stilles stadig krav om å kunne stå for
egne valg.
Lek er den viktigste brikken i steg for steg
Det er lett å trekke inn de ulike fag
områdene og tenke helhetlig.
Hvorfor synes vi det er viktig at
personalet får ta del i dette?
Bevissthet om egen rolle
Refleksjon over egen praksis
Ser nye måter å løse problemer på

Hovedmålet vårt med «Steg for steg» er:
Forebygge adferdsproblemer
Forebygge negative konflikter
Styrke barnas evne til empati
Lære mestring av sinne
Øke evnen til problemløsing.
Øke barn og voksnes trivsel i samvær
med hverandre.
Deler av annet materiell som vil bli
benyttet, tilpasset den enkelte avdeling
etter deres behov er «Elle Melle»,
som ønsker å stimulere barns sosiale,
emosjonelle og språklige utvikling, og
deres evne til å resonnere og tenke
kreativt. Temaer som berøres er blant
annet mobbing, vennskap og felleskap.
Vennekort med tilhørende bøker hvor
disse temaene finnes:
Si unnkyld
Dele
Vente på tur
Si stopp
Roe seg ned
Bli enige
Snakke om det
Samarbeide
Spre glede
Vise følelser
For å forebygge mobbing skal barnehagene jobbe aktivt for å gi barn gode
utviklings- og aktivitetsmuligheter

Vi ønsker å forhindre mobbing og skape et
trygt miljø for barna i vår barnehage med
aktive og tydelige voksne:
– som er sitt ansvar bevisst når det gjelder
å forebygge og slå ned på mobbing
(nulltoleranse).
– som skaper et barnehagemiljø der
barn og voksne møtes med varme,
anerkjennelse og oppmuntring der de
opplever seg selv som respekterte og
verdifulle.
– som anerkjenner og støtter barnets eget
initiativ ved aktivt å se og lytte til barnet.
– som jobber målbevisst med sosial
kompetanse (selvhevdelse, empati og
rolletaking, prososial atferd, selvkontroll,
lek, glede og humor).
– som går aktivt inn i situasjoner med frilek
der det oppdages uheldige maktmønstre
for å inspirere til variasjon og nye
impulser i forhold til leketemaet.
– som aldri snakker negativt om enkeltbarn til andre barn eller voksne.
– som tar aktivt kontakt med barna inne
og ute.
– som gir fysisk kontakt til alle barna etter
tur.
– som roser barna og gir positive signaler
– som samtaler med barna i små grupper
om hvordan de har det i barnehagen.
– som samarbeider med foreldrene og
snakker sammen om hvordan mobbing
kan forhindres på foreldremøter og
personalmøter.
Dersom det likevel oppstår mobbing i
vår barnehage skal tiltak rettes mot det
enkelte barnet, hele barnegruppen og hele
miljøet. Barnehagen har egen tiltaksplan.

mars
MANDAG
UKE 9

TIRSDAG

1

ONSDAG

2

TORSDAG

3

FREDAG

4

LØRDAG

5

SØNDAG

6

Johannes 4 år

7– UKE 10

8

9

10

11

12

13

14– UKE 11

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

Velkommen tilbake 2. trinn
studenter (3 uker).

21– UKE 12

Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

28– UKE 13

29

30
ÅRSMØTE og foreldremøte i
barnehagen kl 18.30–21.00.

31

SATSNINGSOMRÅDER
2021–2022
Satsningsområde 2014–2015

Språk, tekst og kommunikasjon
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del
av barnehagens innhold. Vi har ansvar for å
invitere alle barna med i språklige aktiviteter. Vi
voksne skal legge til rette for at alle får varierte
og positive erfaringer med å bruke språket
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for
egne tanker og for å uttrykke egne meninger og
følelser.
Vi skal tilpasse de språklige aktivitetene
til barnas språklige ferdigheter, interesser og
initiativ. Barn lærer når de holder på med noe
de er opptatt av og interessert i. Alle barn skal
oppleve at noen lytter til og viser interesse for det
de sier og gir uttrykk for hver dag.
Vårt fokus er å bevisstgjøre vår egen praksis
om hvordan vi kan fremme god språkutvikling
gjennom de vanlige aktivitetene i barne
hagehverdagen. Vi kommer også til å arbeid med
språk i mindre grupper, som vi kaller språk
grupper. Det er et supplement, men kan
likevel ikke erstatte s ystematisk språk
stimulering som en del av barnehagens
hverdagsaktiviteter.
En dag i barnehagen består av utallige
hverdagssituasjoner der barna kan bruke
språket aktivt. Vi ønsker å ha søkelys på
et godt språkstimulerende miljø som er
preget av at personalet bruker språket
i samspill med barna hele dagen. Ved måltidet går for eksempel samtalen mellom
barna og de voksne, og i leken bruker
barna språket når de k ommuniserer med
hverandre. I garderoben bruker vi voksne
og barna navn på klærne og snakker om
det vi gjør, og vi snakker sammen om felles
opplevelser eller om noe som skal skje
senere på dagen. Det meste og viktigste

av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer
gjennom disse hverdagsaktivitetene.
En god språkutvikling er viktig for barn både
på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er
avgjørende for hvordan barn kan k ommunisere
med voksne og med andre barn, hvordan de kan
sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig,
diskutere og reflektere sammen med andre.
Språk er avgjørende for læring, sosiale
relasjoner og vennskap. På lengre sikt er
språkutviklingen avgjørende for å kunne være en
deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Språkutviklingen
er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter,
vi leser og skriver. Den grunnleggende utviklingen
skjer i barnehagealderen.
Vi er første steg i utdanningsløpet.

Materiell/metoder som
vi kan benytte:
spill
språksprell
tegn til tale
sing/sang-kort
språkleker
språkposer
Språkkommode
Språkkista
Snakkepakken
Vi benytter TRAS, ved
behov. (Tidlig registrering
av språk – etter samtykke
med foreldrene)
Bevisst bruk av litteratur,
rim/regler, språkleker og
samtaler og musikk
Bruk av foto/bilder
som gjenkjennelse og
samtaler

SPRÅKBAD
– hver eneste dag

Det finnes ikke bare en god oppskrift på
hvordan denne badinga kan foregå. Kanskje
kan oppskriften på ei god språksåpe se slik ut:
Mange nysgjerrige og lekende barn
Engasjerte, observante og kunnskapsrike
voksne
Alle voksne benevner det de gjør
Noen deler kreativitet
Rom som inviterer til språklig aktivitet
Stor tilgang på materiell og litteratur
Mye tid til i fortelling, dialog og aktiv deltakelse
Utallige møter med spennende og nye ord
Man rører så inn litt språklig bevissthet,
før man blander det hele med en god
porsjon med undring, lek og fantasi. Til
slutt tilsetter man en stor dose med
humor og språkglede. Når så dette har
stått over natten, er språksåpa klar til å
brukes i hvilken som helst barnehage.
Det finnes mange måter å bade i
språk på, men hvordan brukes egentlig
språksåpa?
Såpa skal ikke spares på, men
brukes hver dag i mindre eller større doser. Bevisste voksne tilpasser
dette for hvert barn, slik at dosen med språksåpe blir akkurat passe.
Noen barn har kanskje i perioder behov for mer såpe
enn andre.
Vi kan tenke oss at et slikt språkbad kan være
virkningsfullt for de aller fleste barna som går i barne
hagen, men at den for noen er ekstra viktig.
Oftest er disse oppleggene strukturerte og har et
opplæringsformål, men det skal først og fremst være
lek.

Fri i påsken?

Hvilket behov har dere? Vi ønsker å vite dette for å kunne avvikle ferie/
avspasering og disponere de ansatte, på best mulig måte. Alle må levere
denne svarslippen da vi ike kan registrere klokkeslett i Kidplan.
mandag 11/4
Vi trenger å vite
deres behov
for åpningstid.
Skriv klokkeslett.
(Fra/til)

tirsdag 12/4

onsdag 13/4

Barnehagen
stenger
kl 12.00.

Barnets navn:

Avdeling:

Vi tar fri i påsken (skriv ja eller nei):

Underskrift:

mandag 18/4

Barnehagen
stengt.

Husk å levere
denne innen
mandag 1.
april 2022

april
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

UKE 13

LØRDAG

SØNDAG

2

3

Malin 2 år

Frist tilbakemelding om
fri i påsken!

4– UKE 14

5

6

7

8

9

10

12

13

14
Skjærtorsdag

15
Langfredag

16
Påskeaften

17
1. påskedag

Velkommen tilbake 3. trinn
studenter (1 uke).

11– UKE 15

Mille 6 år.

Andrea 2 år

Barnehagen stenger kl 12.00.

18
– UKE 16
2. påskedag

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Barnehagen stengt.

25– UKE 17
BRANNVERNSUKE

Tobias 3 år

24

PROGRESJON
Med progresjon menes fremgang, fremskritt
eller utvikling. Fra Rammeplanen: Progresjon
innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære
og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne
oppleve p
 rogresjon i barnehagens innhold, og
barnehagen skal legge til rette for at barn i alle
aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og
læringsmuligheter.
I praksis betyr dette at vi møter barna på deres
ståsted og gir dem utfordringer som er på deres
modningsnivå. Vi vurderer og evaluerer hvert
enkelt barns utvikling og progresjon, og legger
deretter planer videre for barnet og barnegruppa.
Barna skal få oppleve mestring, samtidig som
det er det viktig å få oppgaver som gjør at de får
mulighet til å lære nye ting, og opparbeider en god
selvfølelse. Progresjonen skal følge barnet, ikke en
bestemt aldersgruppe.
Vi bruker ulike arbeidsmetoder for å gi
barna varierte erfaringer og opplevelser. Dette
gjør vi med bevisst bruk av ulike pedagogiske
materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr, som vi
dokumenterer og forteller om til dere i løpet av
barnehageåret.
Evaluering av temaer, grupper, fagområder,
voksenroller, lek og lignende er viktig for
progresjonsarbeidet. Dette gjør vi i team på
avdelingsmøter og personalmøter for å kunne
reflektere over hva vi bør fortsette med, bygge
videre på, og hva vi bør endre.
Barnehagens pedagogiske innhold plan
legges, gjennomføres og vurderes. På bakgrunn
av vurderinger og evalueringer gjøres eventuelle
endringer. Vi vil at Harekas Barnehage skal være
en lærende og levende organisasjon som er i
kontinuerlig utvikling, til det beste for barna.

Åpningstider sommer 2022
Årsmøtet vedtok i mars 2021 at barnehagen skulle ha mulighet til å ha sommerstengt. Dersom det til sammen i alle avdelinger i barnehagen er 8 barn eller færre
som melder inn at de kommer på en gitt dag/periode i de 3 siste ukene i juli – vil Harekas barnehage stenges den/de dagen/e. Daglig leder vil ta en avgjørelse om
sommerstenging innen 15. mai. Dersom barnehagen holdes åpen de 3 siste ukene i juli – vil åpningstiden være redusert til max kl 07.15–16.15. Det er svært viktig
for oss å vite om det reelle behovet. Kanskje vi kan ha enda kortere åpningstid? Alle må levere denne svarslippen da det ikke kan registreres kl.slett på Kidplan.
Hva trenger dere? HUSK Å SKRIVE ØNSKET KL.SLETT! Vi ønsker å vite for å kunne avvikle ferie og disponere ansatte, på best mulig måte – for deres barns beste!

uke 26

mandag 27.6 tirsdag 28.6 onsdag 29.6 torsdag 30.6 fredag 1.7

Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

uke 27

mandag 11.7 tirsdag 12.7 onsdag 13.7 torsdag 14.7 fredag 15.7

Svarfrist mandag 2. mai 2022
NB! Alle barn skal ha minst
3 uker sammenhengende
sommerferie. Alle skolestartere
må ha gjennomført all ferie
innen 1. august.*

mandag 18.7 tirsdag 19.7 onsdag 20.7 torsdag 21.7 fredag 22.7

Tilbakemelding angående
sommerstengt barnehage blir
gitt senest 15. mai 2022.

mandag 4.7

tirsdag 5.7

onsdag 6.7

torsdag 7.7

fredag 8.7

Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

uke 28
(maxtid 07.15–16.15)
Mulig sommerstengt
Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

uke 29
(maxtid 07.15–16.15)
Mulig sommerstengt
Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

uke 30
(maxtid 07.15–16.15)
Mulig sommerstengt

* (jfr. barnehagens vedtekter)

Barnets navn:

mandag 25.7 tirsdag 26.7 onsdag 27.7 torsdag 28.7 fredag 29.7

Avdeling:
Vi tar sommerferie i perioden:

Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

uke 31

mandag 1.8

Vi trenger åpningstid mellom:
(Skriv klokkeslett)

Planleggingsdag.
Stengt.

tirsdag 2.8

onsdag 3.8

torsdag 4.8

fredag 5.8
Underskrift:

mai
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

1

UKE 17

2– UKE 18

SØNDAG

3

4

5

6

7

Frist tilbakemelding
om sommerferie!

8
Emrik 3 år

Viljard 2 år

9– UKE 19

10

11

Adina 6 år

Christian 5 år

12

13
Frist tilbakemelding til

14

15

foreldre/foresatte om evt.
feriestengt barnehage
(uke 28–29–30)

Selma 6 år

16– UKE 20

17

Grunnlovsdag

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Barnehagen er stengt.

Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

17.mai-feiring i barnehagen.

23– UKE 21
30– UKE 22
Stian 5 år

24
31

Kristi himmelfartsdag

VURDERING
Vi vurderer arbeidet vårt jevnlig for å sikre god kvalitet i det
pedagogiske arbeidet. Personalet har felles refleksjoner om egen
praksis på personalmøter, planleggingsdager og ukentlige avdelingsmøter. Dette skal sørge for et utgangspunkt i videre planlegging og
gjennomføring.
På Harekas barnehage bruker vi jevnlig og systematisk didaktiske
planleggingsskjema som et dokumentasjon- og vurderingsarbeid som
skal sørge for at vi er i endring og utvikler barnehagen til et godt sted å
være.

Hva skal vurderes og hvem deltar – når?
Hva vurderes		

Hvem vurderer		

Når/hvordan

Barns trivsel og utvikling
– Er vi lydhøre overfor barnas
signaler? Lar vi barna medvirke?

Personalet på den enkelte
avdeling

– Daglige samtaler med barna
– Praksisfortellinger
– «Lese» barnas kroppsspråk
– Observasjoner
– Foreldervurdering
– Samtale med foreldrene
– Evaluering

Egen praksis

– Ledergruppa
– Avdelingspersonalet
– Individuelt og i gruppe

– Avdelingsmøter
– Ped.ledermøter og personal
møter
– Planleggingsdager
– Medarbeidersamtaler
– Ekstern veiledning

Blir den enkelte i personalgruppa
fulgt opp i forhold til trygghet,
motivasjon og faglig utvikling?

– Verneombud
– Fagforeningsrepresentantene
på huset
– Daglig leder
– Den enkelte medarbeider

– Medbestemmelsesmøter
– Møter med verneombud
– Medarbeidersamtaler
– Utviklingssamtaler
på den enkelte avdeling

0
2

Hva er hensikten?

Alle deler av virksomheten må være gjenstand for vurdering med det
formål og stadig kunne gjøre Harekas Barnehage enda bedre.

BARNS MEDVIRKNING
Barnehageloven sier at barn har rett til
medvirkning. Det vil si at barna har rett til å
uttrykke seg og få innflytelse på alle sider
ved sitt liv i barnehagen. Å gi barn med
virkning i barnehagen er ikke det samme
som å la barna velge fritt og la dem gjøre
som de vil.
Det handler i stor grad om en pedagogisk
praksis som skaper prosesser der vi sikrer
at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår.
Tanken om barns medvirkning bygger på
ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Vi er bevisste på å gi barna tid og
rom for samtaler, lytting, og observasjon,
slik at deres interesser og ønsker skal bli
hørt. Barna uttrykker seg forskjellig ut ifra
alder og modenhet. Det kan komme som
uttrykk gjennom det verbale språket og/
eller gjennom det kroppslige språket.

Vi oppfordrer til «å greie selv» og ta egne
valg på veien. Det er underveis barna lærer
best.
Barns medvirkning i barnehagen er mer
enn å ta valg. De skal få være med i en
demokratisk prosess, delta med meninger
og synspunkter – sette sitt preg på egnen
hverdag. Sammen skal barn og voksne
komme fram til et felles mål som, som gir et
godt sted å være for alle. Gjennom erfaring
og refleksjon vil vi gi barna kunnskaper om
demokratiske verdier, slik at de kan se at de
valgene man tar, har betydning for seg selv
og andre.
Å lære dette er en prosess og det er
g jennom erfaringer i praksis barna lærer
dette best. Denne læringsprosessen
forutsetter god kommunikasjon og trygge
rammer, tilrettelagt for hvert enkelt barn.

juni
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

1

UKE 22

TORSDAG

2

3
Ylva 5 år

Thord 4 år

6
– UKE 23
2. pinsedag

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

4
Pinseaften

5
1. pinsedag

11

12

Nova 5 år

7

8

9

10

Iver 2 år

Sommerfest i barnehagen
kl 16.30.

Alternativ sommerfest i barne
hagen kl 16.30.

Avslutningstur for skole
starterne.

14

15

16

17

18

19

20– UKE 25

21

22

23

24

25

26

27– UKE 26

28

29

30

Barnehagen er stengt.

13– UKE 24
Mulig svømmeopplæring for
skolestarterne.

Oscar H.B. 3 år

Fester og
tradisjoner
i barnehagen
FORUT-DAG: I løpet av Forut-prosjektet
vårt har vi en aksjonsdag der foreldre,
besteforeldre, onkler og tanter er invitert i
barnehagen. Her er det mulighet for å kjøpe
middag, inntektene går til prosjektet. I år vil
dette være avdelingsvis på ulike dager.
HØSTFEST: Vi kjøper inn det som
finnes av høstens grøde, lar
barna få smake og kutte
sine grønnsaker til en
felles festsuppe.
ADVENTSSTUND: En stemningsfull start på
dagen, der vi alle sammen møtes i fellesrommet i hele desember. Vi tenner lys, får høre
juleevangeliet og vi synger julesanger.
NISSEFEST: Alle som vil kler seg ut som
nisser. Vi dramatiserer fortellingen om
snekker Andersen. Vi får servert grøt inne og
vi går rundt juletre. Vi håper at vi i år igjen får
besøk av selveste julenissen!

JUL-, OG PÅSKEGUDSTJENESTE I IDD
KIRKE: Både til jul og påske blir vi invitert
til gudstjeneste i Idd kirke sammen med
andre barnehager i sognet. Vi håper i år som
tidligere at vi møter presten Reidar, som på
en barnevennlig måte forteller oss om julens
og påskens budskap.
LUCIA: Denne ettermiddagen er alle
foreldre og familie invitert til Lucia-feiring.
Feiringen skjer ute og alle må kle godt på
seg. Barna synger og det blir servert gløgg,
saft, pepperkaker og lussekatter.
JULEBORD FOR BARNA: Vi arrangerer julebord for barna på Harekas. Hver avdeling har
sin dag i fellesrommet, der det blir dekket
med langbord og pyntet til fest. Vi serverer
tradisjonell julemat. Hyggelig om barna
pynter seg litt denne dagen.

JULETREFEST: Alle barn med familier
er velkomne til juletrefest i Folkets
Hus i Tistedal. Representanter fra
Tistedalsmusikken står for underholdningen.
Det blir servert kaffe og kaker. Hver familie
tar med seg hver sin kake. VI tar gjerne imot
gevinster. Loddsalget går til SU.
KARNEVAL: Avdelingene blir pyntet for fest
og konkurranse. Barna kler seg ut som det
de selv ønsker. Denne dagen er vi sammen
felles på huset. Vi arrangerer leker og felles
opplevelser. Katta i sekken skal også ut. Vi
avslutter med film i fellesrommet.
PÅSKELUNSJ: Vi har fellessamling der vi
synger sammen. Til lunsj dekker vi langbord
i fellesrommet der vi spiser «gul» lunsj med
hjemmelagde fuglerundstykker.

BARNEHAGEDAGEN: Alle foresatte blir invitert til felles frokost
i fellesrommet. Vi dokumenterer
hva vi gjør her på Harekas som er
relevant for årets tema.
17. MAIFEIRING: De siste årene
har vi pga corona-restriksjoner
hatt 17. maifeiring i nærmiljøet.
Hva vi gjør i år er enda ikke
bestemt, men det kommer vi
tilbake til.
AVSLUTNINGSTURER: Skolestarterne
har egen avslutningstur i juni.
SOMMERFESTEN: Barnehageårets siste
store begivenhet. Da byr vi på show for dere
og vi tar et høytidelig farvel til barna som
skal starte på skolen.
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juli
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

UKE 26

LØRDAG

2

SØNDAG

3

Victoria R.-J. 4 år
Amalie 4 år

4– UKE 27

5

6

7

8

9

10

Kwist 4 år

11– UKE 28

12

13

DENNE UKE:
Mulig sommerstengt barnehage.
Makstid kl 07.15–16.15.

18– UKE 29

14

15

16

17

Ulrik 2 år
Theodor 5 år

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

DENNE UKE:
Mulig sommerstengt barnehage.
Makstid kl 07.15–16.15.

25– UKE 30
DENNE UKE:
Mulig sommerstengt barnehage.
Makstid kl 07.15–16.15.

Uteområdet vårt

Barnehagens uteområde innbyr til variert lek, og har flere ulike lekeapparater som er tilpasset barnas ulike alder.
Utearealet er flatt og delvis kupert, noe som gir barna motoriske utfordringer.

Lekehuset

Her kan barna velge å gå opp enten ved
trappen eller den litt mer utfordrende
taustigen. På veien ned velger man
gjerne sklien.

Grillhytta

I grillhytta sitter vi tørt og godt uansett
vær. Her kan vi grille og lage mat, eller
nyte en kopp varm kakao på vinteren.

Båten

Romslig sandkasse som gir god plass
til mange barn i lek. Innbyr også til god
rollelek hos barna.

Klatreborgen

Minibuss

Ønsker du eller vet du om noen som vil leie minibuss med 17
seter? Som foreldre i barnehagen får dere 10% reduksjon ved
leie. Ta kontakt med Tone dersom du vet om andre som vil
leie. Ta kontakt med Jensen& Scheele, tlf. 69 19 05 20.
Vi kan tilby dagleie, weekend- og ukesleie.

Dette er nok stedet som appellerer mest
til de eldste barna. Her må man ha visse
motoriske ferdigheter for å i det hele tatt
kunne benytte lekeapparatet. Barna får
en følelse av å være høyt over bakken,
enten de er på hengebroen eller i tårnet.
Den store sklia gir barna god fart ned.

Sandkassa

Denne ble flyttet og utvidet i 2015 for å gi
rom for lengre akebane på vinteren. Her
sitter barna beskyttet for både sterk sol
og regn.

Miniskogen

Videre forbi fuglehusken vår
kommer du til barnehagens
miniskog. Her har vi latt det
vokse opp noen få bjørketrær
slik at det har blitt et spennende
sted å leke for barna som ønsker
å «gjemme» seg litt bort.

Fuglehuske

Denne husken krever samarbeid og
samhandling. Et sosialt lekeapparat som
er veldig populært hos barna.

Sykkelløype

I tillegg har barnehagens uteområde flere husker, sklier og flere
asfalterte løyper som egner seg
godt til sykling.

I tillegg har barnehagens uteområde flere husker og sklier. Dette er apparater som er svært viktige for u
 tviklingen av
vestibulærsansen. Barnehagen har flere asfalterte sykkelløyper som gir varierte u
 tfordringer til både små og store. Vi
skal i løpet av dette året oppgradere «sykkelparken» vår. Av erfaring vet vi at det er svært populært med sykler som kan
ta passasjerer, og balansesykler.

Barnehagens ulike rom

I tillegg til de ulike avdelingene og fellesrommet har barnehagen flere
ulike rom til disposisjon. Disse er:

Kreativt rom

Her har vi samlet alt formingsmateriellet
vårt, og rommet har stoler og bord
tilpasset barna. Det meste av verktøy
inkludert høvelbenk finnes tilgjengelig.
5 årsklubben er faste brukere av
rommet på mandager ettersom vi har
white-board tavle og mye av materiellet
tilgjengelig på rommet. Barna har gode
muligheter for å jobbe innenfor fag
området kunst, kultur og kreativitet.

Sanserom

Dette rommet er innredet med madrasser
og puter, lyse vegger og stemningsfulle lys.
Rommet ligger lengst unna de andre rommene som barna oppholder seg til vanlig, og
er derfor ekstra stille og fredfullt. Her kan de
barna som ønsker seg en rolig stund få den
roen og stillheten de trenger.

Gymsal
Basseng

Bassenget vårt innbyr til vannlek med
grupper av barn på 5–6 personer. Vi fyller
og tømmer bassenget hver gang før og
etter bruk.

Gymsalen har raskt blitt et populært rom for barna.
Den finner du i kjelleren på nybygget. Her har vi mulighet for innebandy, fotball og hinderløyper. Vi har et
godt utvalg av madrasser i ulike størrelser og barna gis
gode muligheter til å være i aktiviteter tilknyttet fag
området kropp, bevegelse, mat og helse.
Nytt for dette året er at gymsalen har blitt oppgradert
med klatrevegg, og ribbevegg er også snart montert.

Grupperom

I grupperommet finnes materiell for å
jobbe med fagområdet språk, tekst og
kommunikasjon. Rommet blir blant
annet brukt til språkgrupper.
I spillegruppene jobber vi med sammen
hengen mellom tall og terning, og barna
får erfaringer i fra fagområdet antall,
rom og form. Rommet ligger uforstyrret
fra resten av barnehagen og gir barna
mulighet for å konsentrere seg om ulike
oppgaver.

KANONKULA
Velkommen til Kanonkula

Kanonkula er en avdeling med 19 barn i alderen 2 til 6 år. Dette året
har vi 6 nye barn. 4 har flyttet over fra Det lille kruttårnet, og to er helt
nye på Harekas. Vi er 3 skolestartere, Elin, Tomas og Samuel. Hele 8
barn er født 2017, det er Mathea, Marius, Leander, Kasper, Theodor,
Stian, Aurora og Linux. Født 2018 er Victoria, Isak Bjørntad, Kwist,
Isak Bøe Iversen og Amalie. Og yngst dette året er Oline og Emrik.
Vi som jobber på Kanonkula dette barnehageåret er Elin, Ida,
Linda, Annie, vi jobber i fulle stillinger, og Wanja, Tina, Morten og
Marina jobber i reduserte stillinger.Ranveig er spesialpedagog og er
hos oss 5 timer i uka.
Vi tar med oss verdier og nøkkelord fra i fjor, og som er viktige
for oss på Kanonkula. Vi er en ny gruppe barn, og en ny gruppe
personale.

Gjennom drøfting og refleksjon vil vi fortsette å se på hva de ulike begrepene betyr for oss, og jobbe for at barna skal oppleve:

• Trygghet • Nysgjerrighet
• Vennskap på tvers av alder og kjønn
• Fellesskap/ tilhørighet • Mestring og utvikling
• God barndom • Gode relasjoner
• Respekt • Likeverd
Vi skal være til stede, vi skal lytte, motivere, undre oss, og gi den tryggheten
hvert barn trenger for å våge utforske alle sider ved seg selv.
Vi skal legge til rette for glede, vennskap, fellesskap og mestring, skape
nysgjerrighet slik at de får lyst til å vite og utforske mer, og skape et miljø
hvor de føler at de kan medvirker og påvirker innholdet i hverdagen.

Gjennom disse «møtene» skal vi bevisst bruke språket slik at begreper og
språkutvikling blir ivaretatt. Vi skal sette ord på følelser og veilede når ulike
konflikter oppstår. Vi vil legge til rette for lek og aktiviteter inne og ute. Dette
kan være felles aktiviteter for hele gruppa, eller smågrupper hvor vi legger til
rette rolige avskjermede rammer, enten med en trygg voksen til stede, eller
man kan få trekke seg litt unna og være litt for seg selv. Det skal være rom for
fysisk lek inne og ute.
Skogen og naturen skal være en del av lekearenaene. Enten i nærmiljø, eller
en liten busstur unna.
Lyd er en del av barnehagehverdagen og en del av barnas væremåte, og
viktig for å oss å være bevist. Hva er støy, hvor kan man utøve ulike former
for støy. Vi opplever at med et godt miljø med «riktig støy» b
 lomster god lek
og barna blir værende i kreative prosesser. Vi får rom for gode s amtaler. Vi fortsetter med å jobbe for den gode støyen. Velkommen til et nytt barnehageår.

august
MANDAG

TIRSDAG

1– UKE 31

2

Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

Velkommen til nytt
barnehageår!

8– UKE 32

9

ONSDAG

3

TORSDAG

4

FREDAG

5

LØRDAG

6

SØNDAG

7
Oscar 2 år

10

11

12

13

14

Ella 4 år

15– UKE 32

16

17

18

19

20

21

22– UKE 33

23

24

25

26

27

28
Mathea 5 år

29– UKE 35

30
Tomine 3 år

31

Trafikk i barnehagen

er et spennende og viktig tema som passer inn i hverdagen. Barna
opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barne
hagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de
voksne gjør.
Kommunikasjon, språk og tekst
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi

Kropp, bevegelse, mat og helse
Nærmiljø og samfunn
Kunst, kultur og kreativitet

Førstehjelpsinnføring
for førskolebarn 3–6 år

Røde Kors ønsker at barn skal få enkel, lett og morsom
opplæring i førstehjelp. De har utarbeidet et eget
undervisningsopplegg for barnehager som vi har fått.
«Henry – førstehjelp for barnehagebarn» er et
læringsopplegg for bruk i barnehager. Det er utviklet
med tanke på de eldste barna i barnehagen, aldersgruppen 3–6 år. Læringsopplegget bygger på en
historie om dukken Henry. Henry er uheldig. Han faller
ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer
hånden og får skrubbsår på kneet. Hva kan barna
gjøre for å hjelpe Henry? Hva slags hjelp trenger han?
Hvem skal hjelpe han? Og hvor ringer vi? Alt dette
får barna lære seg gjennom «Henry-førstehjelp for
barnehagebarn»
Målet er:
– å øke bevissthet om, kjennskap til og interesse for
førstehjelp
– å utvikle omsorgsevne, ansvar og vilje til å hjelpe.

I opplæringen vil vi bruke NAFFENs trafikkboks

NAFFENs trafikkboks er en boks som skal gjøre det enklere og
morsommere å lære barnehagebarn i alderen 3–6 år om trafikk
sikkerhet. Oppi denne boksen finnes alt som trengs for å lære
barna om de viktigste temaene i trafikken på en morsom og
engasjerende måte.
NAFFEN er en løve som bor sammen med sine venner
i NAFdal. I NAFdal skjer det mange
elleville historier
som alle handler
som trafikksikkerhet.
I tillegg til historiene
er det ulike aktiviteter
som trafikksikre
sanger, tegneoppgaver,
memoryspill m.m.

Brannvern

Vi har brannvern som uketema i barnehagen
både på høsten og våren. Vi går igjennom
brannrutiner i barnehagen. Hva vi skal gjøre
når brannalarmen går? Vi snakker om hvilket
forebyggende arbeid barna kan gjøre hjemme,
hva de bør snakke med foreldre om, osv.
Vi gjennomfører både forberedte og
uforberedte brannøvelser i disse periodene.
I år vil vi bruke et nytt undervisningsopplegg
fra Norsk Brannvernforening: «Bjørnis».
Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte
barns behov for omsorg og trygghet ved brann
og andre ulykker, og gi barn og voksne gode
råd om brannvern. Vi ønsker å gi barna grunn
leggende kunnskaper og holdninger som de
tar med seg resten av livet. Samtidig er barna
gode brannvernambassadører som påvirker
foreldre og besteforeldre til å tenke på brann
sikkerheten hjemme.

september
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

UKE 35

5– UKE 36

6

7

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

1
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8

9

10
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Amalia 3 år

12– UKE 37

13

14

15

16

17

18

24

25

Emil 2 år

19– UKE 38

20

21

22

23

Milian 4 år

Ingrid 2 år

26– UKE 39

27

28

29

30

DIVERSE SAMARBEID
Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme lek og
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i
Rammeplanen for barnehager.
Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barnas
trivsel og utvikling bygget på gjensidig respekt, åpenhet og
tillit. Dette gjøres gjennom daglig kontakt i forbindelse med
bringe- og hentesituasjonene og tilrettelagte samtaler for
hvert barn. Den daglige samtalen med alle foreldrene er et
viktig mål vi har hver dag. Vi ønsker oss tilbakemeldinger i
forhold til det som er viktig for deg og ditt barn.
Alle skal bli sett og hørt. Foreldrene er en viktig ressurs for
barnehagen vår og vi ønsker et nært og godt samarbeid.
I vår barnehage sikres foreldrenes medvirkning gjennom den
daglige kontakten, faste samtaler, eierstyret, foreldrerådet
og samarbeidsutvalget.

Eierstyret. Eierstyret i Harekas barnehage består

av valgte foreldre til barna i barnehagen. I tillegg deltar
en personalrepresentant og daglig leder. Eierstyret
representerer barnehagens eiere, som er dere i form av å
være andelshaver/e. Eierstyret er i praksis nærmeste leder
til barnehagens styrer/daglig leder. Hovedmålet til styret er
til enhver tid å sikre at barnehagen drives på beste måte,
i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak. Eierstyret
møtes ca. en gang i måneden.

Eierstyret i Harekas barnehage er pr. 1. august 2021:
Leder:
Morten Hanssen
Nestleder:
Kevin Bjerkeli Pladsen
Referent:
Lotte Lagerholdt
Bygg-/vedlikeholdsansvarlige: Christer Grandahl
Janne Bustgaard Kitterød
Personalrepresentant:
Annie Sande
Daglig leder
Tone Ingvaldsen

Samarbeidsutvalget (SU). SU er barnehagens
samarbeidsutvalg og består av både foreldre og ansatte
ved Harekas. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale
seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold,
virksomhet og forholdet til foreldrene. SU er ansvarlig
for å arrangere temakvelder, juletrefest og sommerfest.
Informasjon og påmeldingslister henges opp på infotavlene
på hver enkelt avdeling. Vi håper flest mulig deltar på disse
arrangementene.
Har du ønsker/forslag om et tema for temakvelden, si ifra
til Tone. Medlemmene til SU velges på det første foreldre
møtet på høsten. De velges for ett år av gangen.
Samarbeidspartnere dette året:

• Høgskolen i Østfold i forhold til førskolelærerutdanningen
og som Utdanningsbarnehage
• Halden kommune
• Spesialpedagogisk team
• Fysioterapeuter
• PPT i forhold til enkeltbarn
• Barnevernstjenesten

• Habiliteringstjenesten i Østfold
• Halden Felles Bedriftshelsetjeneste
• Andre private og kommunale barnehager i Halden kommune
• PBL/PBL-A – private barnehagers landsforbund/
arbeidsgiverseksjon
PBL er en service-,interesse- og policyorganisajon for alle som
driver private barnehager. PBLs fremste mål er å arbeide for
rammevilkår som skal gi gode og trygge barnehager til beste for
barn, foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. PBL taler
de private barnehagers sak i alle sammenhenger og arbeider for
best mulige rammevilkår for disse barnehagene. PBL-A er barne
hagens arbeidsgiverorganisasjon. De bistår barnehagene med
alt som har med forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
å gjøre.
Vår nyeste faste samarbeidspartner er Familietjenesten i
Halden kommune. Familietjenesten er et lavterskeltilbud til
familier i Halden med barn i aldere 0–18 år.
Familielivet kan være både fint og utfordrende samtidig. De
som jobber i familietjenesten vet at det kan være godt å ha
noen å snakke med om hvordan man skal takle bekymringer og
utfordringer rundt barn og ungdommers behov og utvikling.
De som jobber i Familietjenesten setter barnet i sentrum og
skal samtidig bidra til en enklere vei til hjelp. De har lang erfaring
knyttet til utfordringer for barn, unge og familier og de tilbyr veiledning og hjelp i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill,
psykisk helse hos barn/unge og mye mer. Målet er å sammen
finne veier som kan bidra til endring, til det beste for familien.
Vi hjelper gjerne til med å opprette kontakt med familietjenesten.

oktober
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

UKE 39

3– UKE 40
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Skolens høstferie

Isak 4 år

10– UKE 41
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Marius 5 år
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Mikaela 4 år

17– UKE 42
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24– UKE 43
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Omar 3 år

31– UKE 44

Kanonkula

Kruttårnet

ANSATTE 2021–2022

Salutten

Linda
Aaserud

Barne- og ungdomsarbeider

Annie
Sande

Morten
Pedersen
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Elin Pinås
Neeb

Marina
Fransson
Assistent

Barne- og ungdomsarbeider

Solfrid
Bøe Dalen
Pedagogisk leder

Martin
Akerbæk
Pedagogisk leder

Stine

Johannessen Anne
Barnehagelærer med
barnevernsutdanning

Morten
Pedersen
Pedagogisk leder

Knatterød

Barne- og ungdomsarbeider

Wanja
Sæther
Ekstra assistent

Marina
Fransson
Assistent

Marianne
Hembre

Barne- og ungdomsarbeider

Ana-Laura
Garrido
Martinez
Assistent

Helene
Becholm
Moen

Barne- og ungdomsarbeider

Ida Malén
Möllerop

Ekstra assistent

Lill-Cecilie
Eriksen
Barne- og ungdomsarbeide

Tone
Ingvaldsen

Daglig leder

Kokk

Personalutvikling
g jennom veiledning
og pedagogisk
dokumentasjon

Ekstraansatt barne-og
ungdomsarbeider

Anne
Ødegaard

Janne
Kitterød

Barnehagen er en virksomhet som stadig er i
endring og utvikling. Personalet i Harekas ønsker
hele tiden å jobbe aktivt og reflekterende rundt
sin yrkespraksis for å opprettholde og utvikle
sin kompetanse. På Harekas bruker vi frem
deles veiledning som en metode for å fremme
Emma
kvaliteten i det arbeidet vi gjør, hver eneste dag.
Øisjøfoss
Jon Philstrøm fortstetter som ekstern veileder for
Maria
Nilsen
lederne på huset Vi bruker også egen kompetanse
Johansen
Lærling
innad i vår organisasjon, alle lederne på huset
Ekstra ressurs med
innehar veiledningskompetanse.
vernepleierutdanning
Vi deler oss ofte inn i refleksjonsgrupper på
tvers av avdelinger og profesjoner på perso
nalmøtene. Tema som ligger til grunn kan være
praksisfortellinger, verdigrunnlaget til barnehagen,
etikk og etiske dilemmaer og ikke minst holdnings
skapende arbeid. Et annet virkemiddel som åpner
for ulike oppfatninger og kritisk refleksjon, er
dokumentasjon. Det kan være bilder av barn i ulike
sammenhenger, voksne i arbeid, praksisfortellinger,
skrevne tekster eller tegninger. Det kan være å se
dagsrytmen med andre perspektiv slik at vi retter et
kritisk blikk på vår egen praksis, for å bli enda bedre og
Shihrete
bevisste i vårt arbeid med barna.

Ibishi

Ekstra assistent

Helsefremmende
barnehager
Harekas barnehage ble våren 2020 sertifisert som en helse
fremmende barnehage. Hvorfor ønsket vi å bli en helsefremmende
barnehage? God helse er viktig for barns utvikling og evne til
mestring. Barnehagen er en viktig arena for utvikling av god helse.
Livsstilsvaner dannes tidlig, og vi vil bidra med kunnskap og vei
ledning om mat, helse og fysisk aktivitet.
Kriterier for å bli en helsefremmende barnehage:
1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive
minst 60 minutter hver dag.
2. B
 arnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og
hvile for hvert enkelt barn.
3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
oppfylles.
4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.
5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og
ulykker.
6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til
rette for foresattes medvirkning i hverdagen.
7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig
samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.
8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styrings
dokumenter, kvalitetsstyringssystem og arbeidsmåter.
9. B
 arnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt
psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling
av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet,
tilhørighet og mestring.
Nytt i år er at Harekas har blitt en fullkost barnehage.
Fra barnehagens oppstart i august har barna fått servert alle måltider
her på Harekas, frokost, lunsj og fruktmåltid. Vi får hjelp av Janne som
er vår kokk. Hun har flere års erfaring som både lærer og kokk, og hun
setter opp varierte og sunne menyer, alt etter helsedirektoratets
retningslinjer. Det vil bli tilrettelagt for barn som trenger det. Å samles
rundt et godt måltid, og få være med på tilberedning, er viktige
læringsarenaer. Like viktig er det å tilby mat som gir barna energi til
en aktiv dag i barnehagen. Barna vil få med seg matpakker når de går
på tur, og det vil bli servert oppkuttede grønnsaker til alle måltider. Vi
ønsker at barna skal inspireres og oppleve matglede, med variasjon
og mangfold i mattilbudet. Barna skal få god tid under måltidene,
og vi oppfordrer alle til å prøve nye smaker og matvarer. I løpet av
året vil dere finne ukesmenyene våre, og vi kommer til å dele enkelte
oppskrifter, om dere ønsker å prøve de hjemme.

Å utvikle praksis sammen:

ehagen
Yoga i barneø
velser,

Arbeidsmiljøet på Harekas
skal være preget av:
• Humor • Samhold, trygghet, trivsel og lojalitet
• Positiv innstilling og fleksibilitet
• Annerkjennelse og respekt for hverandre
• Ønske om utvikling og utfordring
• Engasjement og initiativ

st
Barna lærer pu
øker fleksibi
n,
pe
styrker krop
balanse. Når vi
liteten og trener
s
rna har vi foku
har yoga for ba
e
øk
,
ro
til
lle
på å la barna fa
n, puste med
konsentrasjone
visst på egen
magen og bli be
lek og eventyr
kropp. Vi bruker
ediens.
som viktig ingr

Hva vil vi gjøre for å oppnå dette?
•K
 ick-off for helle personalgruppa i
august, i regi av eierstyret – avlyst på
grunn av Covid-19
• P ersonalmøter 1 gang pr. måned
• Avdelingsmøter og ledermøter
kontinuerlig gjennom hele året.
• Medarbeidersamtaler
• 1 felles planleggingsdag i mnd. for de
pedagogiske lederne og daglig leder

• Delta på kurs som er relevant for vårt
arbeid i barnehagen
• Medbestemmelsesmøter
• Jevnlige møter med verneombud
• Sosiale sammenkomster
• Personaltur til …?
• Våre pedagogiske ledere vil gjennomføre
utviklingssamtaler med medarbeiderne
på sin avdeling

Personalutvikling gjennom veiledning og
pedagogisk dokumentasjon
Barnehagen er en virksomhet som stadig er i
endring og utvikling. Personalet i Harekas ønsker
hele tiden å jobbe aktivt og reflekterende rundt
sin yrkespraksis for å opprettholde og utvikle
sin kompetanse. På Harekas bruker vi frem
deles veiledning som en metode for å fremme
kvaliteten i det arbeidet vi gjør, hver eneste dag.
Jon Philstrøm fortsetter som ekstern veileder for
lederne på huset Vi bruker også egen kompetanse
innad i vår organisasjon, alle lederne på huset
innehar veiledningskompetanse. Vi deler oss ofte
inn i refleksjonsgrupper på tvers av avdelinger og
profesjoner på personalmøtene. Tema som ligger til
grunn kan være praksisfortellinger, verdigrunnlaget
til barnehagen, etikk og etiske dilemmaer og ikke
minst holdningsskapende arbeid.
Et annet virkemiddel som åpner for ulike opp
fatninger og kritisk refleksjon, er dokumentasjon.
Det kan være bilder av barn i ulike sammenhenger,
voksne i arbeid, praksisfortellinger, skrevne tekster
eller tegninger. Det kan være å se dagsrytmen med
andre perspektiv slik at vi retter et kritisk blikk på
vår egen praksis, for å bli enda bedre og bevisste i
vårt arbeid med barna.
I en tid med Covid-19 må vi finne alternative
løsninger. Vi har utviklet større kunnskap om
digitale verktøy og plattformer som Teams vil
brukes når vi ikke kan møte hverandre fysisk, på
tvers av avdelingene

ANSATTE 2021–2022
Kruttårnet
Solfrid Bøe Dalen
Stine Johannessen
Anne Knatterød
Laura G. Martinez
Marina Fransson
Emma Øisjøfoss Nilsen
Maria Johansen
Anne Ødegaard
Kanonkula
Annie Sande
Elin Pinås Neeb
Morten Pedersen
Linda Aaserud
Marina Fransson
Wanja Sæther
Ida Malén Möllerop
Ranveig Lindqvist
Salutten
Martin Akerbæk
Morten Pedersen
Marianne Hembre
Helene Bechholm Moen
Lill-Cecilie Eriksen
Shihrete Ibishi

Pedagogisk leder
Barnehagelærer m/barnevernsutdanning
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Assistent
Lærling
Ekstra ressurs m/vernepleierutdanning
Ekstra assistent
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Ekstra assistent
Ekstraansatt barne-og ungdomsarbeider
Spesialpedagog

Daglig leder
Tone Ingvaldsen
Personalrepresentanter
Kruttårnet
Anne Knatterød
Salutten
Martin Akerbæk
Kanonkula
Marina Fransson
Personalets representant i eierstyret
Annie Sande
Verneombud
Morten Pedersen
Fagforeningsrepresentanter
Utdanningsforbundet
Solfrid Bøe Dalen
Fagforbundet
Marianne Hembre

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Ekstra assistent

Kontaktinfo til barnehagen:

Barnehagen: tlf 69 19 35 11 / 91 55 46 19
Salutten: tlf 97 58 63 77. Kruttårnet: 97 58 87 69. Kanonkula: 97 58 02 88
Tone (daglig leder): tlf 91 55 46 19.

E-post: tone@harekas.no
Barnehagens nettside: harekas.barnehage.no

Alle kan noe, ingen kan alt,
sammen kan vi utrette det utrolige!

