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FORORD
Årsplanen er vårt arbeidsverktøy som hjelper oss til å holde en stø kurs i vårt pedagogiske
arbeid og den er med og konkretiserer arbeidet vårt. Den er et utgangspunkt for samarbeid
med barnas hjem, og den gir informasjon om hvilket verdisyn og pedagogisk grunnsyn vi skal
arbeide etter.
Gjøvik Kommune sine veiledningshefter; «Pedagogisk Plattform» og «Relasjonsmodellen»,
som alle barnehagene i Gjøvik jobber etter, er førende, viktige og gode arbeidsdokument,
som supplerer barnehageloven og rammeplanen. Verdiene og menneskesynet som er nevnt
i disse dokumentene, er viktige redskap i vårt arbeid med å bidra til at visjonen til
barnehagene lever: «I Gjøvikbarnehagene skal framtid skapes».
Tongjordet barnehage sitt satsningsområde er kultur, og det kommer til syne året igjennom,
som små «drypp», der vi tilfører det lille ekstra innen kunst, kultur og kreativitet.
Andre viktige områder som vi jobber kontinuerlig med, er «systematisk språkarbeid», «lek –
det viktigste i barndommen», «Trygg Trafikk», «mot mobbing – for vennskap» og «barns
medvirkning». Vi vet at alt henger sammen med alt og vi er gode på å jobbe tverrfaglig med
de ulike fagområdene i rammeplanen.
På Gjøvik kommune sine hjemmesider vil alle finne relevant informasjon om barnehagen,
våre samarbeidspartnere, tall og fakta om barnehagen fra UDIR og oversikt over kommunens
tjenester.
Både barnas, personalets og foreldrenes stemmer kommer til syne i årsplanen. Foreldrene
har bidratt gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, uformelle møter, ForeldreRådsmøter,
SU-møter og drøftinger i barnehagen. Barna har bidratt gjennom samtaler med personalet
om hva de liker å foreta seg i barnehagen, og ved at personalet følger aktivt med, observerer
og forstår barnas ytringer.

Årsplanen er godkjent i SU 25.11.21
Planen legges ut på vår MyKidside og på Gjøvik kommune sine sider
www.gjovik.kommune.no/tongjordetbarnehage.

Med ønske om et godt barnehageår!
Elisabeth Ranheim Henriksveen
Barnehagestyrer
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STYRINGSDOKUMENTER
ÅRSPLANEN BYGGER PÅ FØLGENDE DOKUMENTER
•
•
•

Lov om barnehager er det overordnede styringsdokument for alle barnehager. Loven
regulerer blant annet barnehagens formål, innhold og barns rett til medvirkning.
FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i 2003. Den består av 42 artikler som
til sammen sier noe om barns rettigheter til bl.a utvikling, omsorg, beskyttelse,
deltagelse og innflytelse. Den ble vedtatt 20. november 1989 i De Forente Nasjoner.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om
barnehager.

BARNEHAGENS FORMÅL

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns 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 tillitt 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»
(Barnehageloven § 1 Formål)
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VERDIGRUNNLAG
•
•
•
•
•

Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene
og er viktig for vår pedagogiske plattform.
Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt. Alle har rett til egne
tanker og følelser, og skal møtes med respekt og likeverd.
Barndommen har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett
til å bli sett, hørt og anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag.
Det er i relasjon og samhandling med andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss
selv og vår identitet. Vi trives og utvikler oss best i likeverdige relasjoner.
Det er de voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til og mellom barn.

Dette er det grunnsynet vi skal jobbe etter i Tongjordet barnehage, og som vil danne
utgangspunkt for holdninger i arbeidet vårt, vårt valg av pedagogisk innhold og vårt
vurderingsarbeid.
”De ansattes arbeid skal preges av en anerkjennende holdning, de er
kunnskapsrike, undrende og romslige voksne som tar barn på alvor”.
Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Gjøvik

Jeg ser deg
Jeg hører deg
Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier
Jeg undrer meg sammen med deg
Jeg opplever at du har noe å si meg
Jeg opplever at du ønsker å samarbeide
Jeg vil være oppriktig med deg
Jeg viser deg at det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe
Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter
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BARNEHAGEN VÅR
Tongjordet barnehage er en avdelingsbarnehage med 5 avdelinger. Barnehagen er
organisert ut i fra et ønske om å ha gode løsninger med tanke på samarbeid, trygghet,
lekemiljøer, arbeid i smågrupper og givende fellesopplevelser.
Alle barna har sin faste avdeling, barnegruppe og ansatte - som de kjenner til og føler
tilhørighet til. Avdelingene er utgangspunkt for alle typer lek, aktiviteter og måltider.
Samtidig har barnehagen egne rom som bad, medietek/bibliotek, spesialrom, kjøkken, torg,
temarom, motorikkgang og tumlerom (i 2. etg).
AVDELINGENE VÅRE:
Stjernegruppa
Ignis og Aura
Aqua og Terra

5-åringene
3- og 4-åringer
1- og 2-åringer

De ulike rommene fungerer slik at de stimulerer til ulike typer lek (rommet som den tredje
pedagog). Samtidig observerer vi barna i deres aktivitet for å finne ut om rommene fungerer
etter intensjonen, og om de er tydelige nok for barna. Denne observasjonen legger vi til
grunn hvis vi mener at vi bør endre et rom – vi tar dermed hensyn til barnas interesser.
I løpet av dagen deler vi barnegruppa i smågrupper på mellom 3-6 barn, og da er leken i
fokus. Vi legger vekt på at personalet er tilstede og aktive sammen med barna, at de er
nysgjerrige og observerer hva barna er opptatt av. Dette bruker personalet som
utgangspunkt når vi organiserer dagen. Disse observasjonene legger vi også til grunn når vi
vurderer temaer som avdelingen eller gruppen skal jobbe videre med – det vi kaller
prosjektarbeid.
AQUA og TERRA – avdelingene for de minste barna våre, 1- og 2-åringene, disponerer
sørenden av barnehagen. De er på egne småbarnsavdelinger i en rolig og trygg atmosfære.
Småbarna følger sin egen rytme gjennom dagen og personalet er nede på gulvet – sammen
med barna. Der det er mulig, samarbeider de om tur- og aktivitetsgrupper.
IGNIS OG AURA – avdelingene for «mellombarna» våre, dvs 3- og 4-åringene. De disponerer
nordenden av barnehagen og de to avdelingene har gode rom, fylt med lekemateriell
tilpasset denne aldersgruppen.
STJERNEGRUPPA – avdelingen for skolestarterne våre, 5-åringene. De holder til midt i
barnehagen og disponerer 2 gode rom i nærheten av kjøkken og torg. Her har de spennende
lekemateriell og gode muligheter til allsidig og kreativ utfoldelse.
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SATSNINGSOMRÅDE
KULTUR

Tur, dans, musikk, rytmer, forming, estetikk, sang, teater, skuespill, motorikk, turer i
Øverbyskogen, vår egen gapahuk i Hovdeskogen, nærmiljøet med Mjøsa i fokus, – vi tilfører
det lille ekstra! Om våren holder vi vår egen kunstutstilling et sentralt sted i Gjøvik by.
Temaene har vært som følger: 2015 - «Vennskap», 2016 - «Natur», 2017 - «Sansene våre»,
2018 - «Barns medvirkning», 2019 - «Tongjordet barnehage gjennom 10 år!», 2020 og 2021
(under koronapandemien) - «Kunst i utemiljøet». I 2022 er temaet «Mangfold».
I tillegg til kulturaktivitetene året gjennom, inviterer vi jevnlig inn ulike friteatergrupper.
Disse holder profesjonelle teaterforestillinger, for alle barna, på torget i barnehagen. I tillegg
får alle barna i barnehagen det lille ekstra gjennom disse kulturtilbudene:
1-og 2-åringene
3-åringene
4-åringene
5-åringene

Folkeinstrumentrytmer og rytme med Stein Villa
Bli kjent i nærmiljøet og bruk av lavvoen vår i Hovdeskogen
Barnedans med ballettpedagog
Bruk av skogen og turområdene ved Øverby og VILMER - åpne dører
mellom omsorgssentre og barnehagen.

Bakgrunnen for «kultur» som satsningsområde, er at vi ønsker å nå de ulike
mennesketypene i barnegruppa vår. Vi ønsker å stimulere til det idèrike, til det kreative, til
det undrende og til det fantasifulle barnet. Vi ønsker å gi barna ulike sanseinntrykk slik at de
blir bevisst de ulike sansene våre; audio (lytte), balanse, visuelt (syn), smak, taktil (føle på
kroppen), lukt og stillingssansen (sanseinntrykk fra muskler og ledd som holder hjernen
orientert om plasseringen av de forskjellige delene av kroppen vår).
Personalet er en viktig ressurs i barnehagens arbeid med kultur, og i Tongjordet barnehage
møter barna ansatte som er lydhøre, kreative, nysgjerrige, humørfylte, støttende og
imøtekommende. Vi har modige ansatte som byr på seg selv, som har både formell - og
uformell utdanning, kompetanse og videreutdanning, som f.eks fordypning i drama.
Vi vet at barn opplever og lærer på ulike måter; gjøre, tenke, lytte, se, fortelle - og når vi er
bevisste dette, er vi bedre i stand til å møte de ulike barns «språk» - slik at de har et godt
utgangspunkt for videre utvikling.
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Tvert imot, det er hundre som finns!
Dikt av Loris Malaguzzi.
Til norsk ved Kari Carlsen og Jan-Erik Sørenstuen
Et barn er laget av hundre.
Barnet har hundre språk
hundre hender
hundre tanker
hundre måter å tenke på
å leke og snakke på
Hundre alltid hundre
måter å lytte på
å undres på og like på
hundre lyster til å forundre seg og like
hundre lyster til å synge og forstå
hundre verdener å oppdage
hundre verdener å finne opp
hundre verdener
å drømme fram

KULTURÅRSHJUL

Et barn har hundre språk
(og hundre hundre hundre til)
men frarøves nittini.
Skolen og kulturen
skiller hodet fra kroppen.
Vi ber barnet om:
å tenke uten hender
å handle uten hode
å lytte men ikke snakke
å forstå uten gleden ved
å henføres og overraskes
annet enn til påske og jul.
Man ber dem om:
å bare oppdage
den verden som allerede finns
og av alle hundre
frarøver man dem de nittini andre.
Man sier til dem:
at leken og arbeidet
virkeligheten og fantasien
vitenskapen og fantasteriet
himmelen og jorden
fornuften og drømmene
er hverandres motsetninger.
Vi sier til dem:
at det ikke finnes hundre.
Men barnet sier:
Tvert imot, det er jo hundre som finns!
8
Hentet fra boka Levende spor av Jan Erik Sørenstuen, Fagbokforlaget:2011.

KULTURÅRSHJUL

9

FOKUSOMRÅDER
LIVSMESTRING

Barnehagen vår har fokus på livsmestring og helse og vi setter det i sammenheng med barns
medvirkning i egen hverdag og viktigheten av gode lekemuligheter. For oss innebærer
medvirkning at det er en gjensidig respekt mellom voksne og barn. Personalet skal legge vekt
på å gi god omsorg og ta ansvar for relasjonen med barnet. Dette bidrar til at barnet kan få
en trygg relasjon til personalet og etter hvert andre voksne og barn. Trygge barn søker mot
andre barn, de tar i bruk omgivelsene – i form av lek.

LEK

Barn som leker sammen med andre barn, opplever trivsel, mestring og en følelse av
egenverd. Barn som mestrer livet sitt og føler seg verdifull som den det er, kan tåle motgang
og komme seg videre når det opplever at livet går imot. Helsefremmende strategier som
styrker robusthet (resiliens), trivsel og positiv psykisk helse, vil gi barnet en mulighet til å
være bedre rustet til å mestre sosiale utfordringer. Resiliensfremmende arbeid (fremme
robusthet og motstandsdyktighet) i barnehagen vil være med å løfte opp og forsterke
prosesser som allerede er i ferd med å utvikles i hvert enkelt barn.

I Tongjordet barnehage møter
barna ansatte som er gode
medvirkere til leken.
Den ansattes rolle i leken er viktig, og personalet skal:
• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til
ulike typer lek.
• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for
lek og legge til rette for utvikling av leketemaer.
• Fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta
i lek og erfare lekeglede.
• Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken
på barnas premisser.
• Veilede barna hvis leken medfører uheldige
samspillsmønstre.
• Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i
barnas lek.
• Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle barna
kommer inn i leken.
«Barns fysiske og psykiske helse skal
fremmes i barnehagen. Barnehagen skal
bidra til barnas trivsel, livsglede,
mestring og følelse av egenverd og
forebygge krenkelser og mobbing»
Rammeplan for barnehagen s11
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VENNSKAP

Vi vil at alle barna i Tongjordet barnehage skal oppleve at de har en venn. Det er de ansattes
ansvar å se vennskap som vokser fram og legge til rette for at det kan vedlikeholdes. Det er
også de ansattes ansvar å se de barna som ikke opplever at de har venner og støtte dem i å
utvikle vennskap med andre barn.
Slik jobber vi med vennskap i barnehagen:
• Er bevisste på at vennskap dannes gjennom lek og felles opplevelser.
• Har temaarbeid om vennskap og følelser.
• Har samlinger hvor vi snakker om vennskap. Hva er en venn, hvordan er
vi mot vennene våre, og hvordan tar vi vare på hverandre.
• Arrangerer vennskapsuke på våren.
• Jobber med prosjektet «vennskapsgryte» der foreldre involveres til å
reflektere rundt spørsmålet «Hvilke ingredienser syntes du er viktig i et
vennskap».
• Snakker med foreldre og foresatte om tema «voksne skaper vennskap».
• Deler barna inn i små grupper.
• Er tilstede og veileder barna i lek og andre aktiviteter.
• Bruker aktivitetsplikt (jobber forebyggende med observasjon) og
gjennomfører barnesamtaler og relasjonskartlegginger.

KROPP OG GRENSESETTING

Barn som har kunnskap, er bedre beskyttet mot overgrep. Barnehagen kan være med å gi
denne kunnskapen ved å snakke med barna om kropp, grenser og overgrep. Vi hjelper barna
til å være bevisste om at det er de som bestemmer over egen kropp, at de ved uønskete
handlinger skal si tydelig; «Nei, jeg vil ikke!», at de skal be om hjelp og at det aldri er barns
skyld om de opplever overgrep. Dette vil bidra til å gjøre barn bedre i stand til å beskytte seg
selv, si ifra, og respektere egne grenser.
Slik jobber vi helse og kropp i barnehagen:
• Redd Barna sitt opplegg «Kroppen min eier jeg – i barnehagen», består
av et veiledningshefte og et samtaleopplegg, samt råd om hvordan møte
- og følge opp - barn som forteller om overgrep.
• Materiellet er tilpasset alderen 4 til 6 år og barnehagen bruker dette
materiellet til å jobbe med temaet «Kroppen min eier jeg».
• 5 tips for å snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep Redd Barna
11

SPRÅK

For oss i Tongjordet barnehage er riktig og variert språkstimulering en viktig del av
hverdagen og en av våre ansatte utdanner seg nå til å bli vår helt egen språk- og
leseveileder. Hun vil være en ressurs og veileder i vårt arbeid med å observere barns
språkutvikling og bidra til rask tilrettelegging for god språkutvikling for det enkelte barn.
Vi gjennomfører nå et utviklingsarbeid, i et samarbeid med PPT, der vi fokuserer på å jobbe
systematisk med språkmiljøet i barnehagen. Her er tidlig innsats, god organisering, rask
iverksetting av pedagogiske tiltak, inkludering av alle barn - viktige indikatorer for god
kvalitet i vårt arbeid med barns språkutvikling.
Vi ønsker å skape et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen ved hjelp av
samtaler, høytlesning, tekstskaping, spill, dramatisering, sang, rytme, rim og regler. Flere
steder i barnehagen er det synliggjort bokstaver, tall, symboler, forskjellige bilder og bruk av
konkreter som dyr, figurer, biler og lignende. Vi deler inn i smågrupper og legger til rette for
at alle barn får bruke språket sitt i møte med andre barn og voksne. Når personalet er aktive
”fortellere” og gode lyttere, inspireres barna til selv å fortelle. Med fokus på humor, varme
og latter, skapes et godt miljø for riktig språkutvikling.

Slik jobber vi med språkstimulering i barnehagen:
• Anerkjenner og responderer på barnas ulike verbale og nonverbale uttrykk.
• Legger til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.
• Leser bøker, bruker dokumentasjon og ser på bilder sammen med barna.
• Leser og samtaler om hva vi har lest – sammen med barna.
• Undrer oss sammen med barna.
• Leker med spill, sang, rim og regler.
• Benevner handlinger og ting. Setter ord på det som skjer rundt oss.
• Bruker konkreter.
• Skape tid og rom for rollelek.
• Støtte flerspråklige barn i å bruke morsmålet sitt samtidig som vi aktivt
fremmer utviklingen av barnas norskspråklige kompetanse.
• Er lydhøre og genuint opptatte av – og interessert i - å lytte til barna.
• Har pedagogiske, spennende og gode språkmateriell som vi bruker
sammen med barna i leke- og smågrupper.
• Har daglige samlingsstunder.
12

INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ
BARNS RETT TIL ET TRYGT OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ

Alle barn i Gjøvik kommune har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse,
trivsel, lek og læring til barna. Barna skal oppleve tilhørighet og inkludering. Barnehagen skal
ikke godta krenkelser som f.eks utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Slik gjør vi det i barnehagen vår:
• Personalet forholder seg til vår handlingsplan for et trygt og godt bhg-miljø.
• Personalet følger med og fanger opp gjennom observasjoner (aktivitetsplikt).
• Personalet griper inn umiddelbart og stopper krenkelser.
• Personalet varsler styrer ved mistanke om at barn ikke har det trygt og godt.
• Personalet undersøker gjennom samtaler og dialog med barn, observasjoner
og er i dialog med foreldrene.
• Styrer setter inn tiltak og evaluerer tiltakene.

13

PEDAGOGISK PRAKSIS
PROGRESJON

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Vi jobber mot at alle barn
skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold. Vi ønsker at det skal være forskjell på
aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr 5-åringer –
kontra en ettåring. Refleksjoner rundt pedagogisk dokumentasjon skaper nye erkjennelser,
tolkninger eller spor som bidrar til at personalet tar valg på vegne av – eller sammen med
barna. Dette skjer i kontinuerlige prosesser der progresjon skapes i felleskap. Det er viktig at
vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål.
Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god selvfølelse ved å mestre nye
oppgaver.
Slik gjør vi det:
• Oppdage, følge opp og utvide det barna er opptatt av.
• Bidra til at barna opplever mestring og samtidig har noe å strekke seg etter.
• Sørge for å tilby barna variasjon i aktiviteter, materialer, bøker og leker ut ifra
utviklingsnivå.
• Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer.
• Barna blir daglig delt inn i smågrupper og størrelsen på gruppen kan variere
fra 3 – 8 barn, alt ettersom hva vi skal gjøre. Hensikten med denne
inndelingen er flere:
• Skape ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet.
• Fremme kontakt og stimulere til vennskap mellom barn.
• La barn med sammenfallende interesser få leke/aktivisere seg sammen.
• Øve seg på spesifikke områder som språk, motorikk og/eller sosiale
ferdigheter.
• Løse en felles oppgave og/eller fordype seg i et tema.
• Jobbe i smågrupper, som både settes sammen bevisst og planlagt på
forhånd, eller det kan også være ei gruppe som personalet oppretter i løpet
av dagen - med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Frileken gir
muligheter for spontane grupper, og disse smågruppene dannes daglig og
blir tatt vare på av medlekende og nysgjerrige ansatte.
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FELLESSAMLINGER

En fredag i måneden er det fellessamling for hele barnehagen på «Torget». Denne samlingen
er det avdelingene og styrer som har ansvar for, og gjennomføringen går på rundgang til stor
glede for barn og ansatte. Fellessamlingen er en viktig arena til å samles i hjertet av
barnehagen og oppleve samhold, glede, humor og kjenne på tilknytning til hele barnehagen.

PROSJEKTARBEID

I barnehagen vår arbeides det med små og store prosjekter gjennom hele året. Hensikten
med et prosjektarbeid er å gi barna mulighet til å fordype seg i et emne ut fra egne
interesser og forutsetninger, og ut fra barnegruppas felles interesser. Når vi arbeider i
prosjekt skapes det et nært samarbeid mellom barn og voksne.
Personalet blir kjent med barna, observerer og ser hva de er opptatt av og interessert i.
Denne arbeidsmåten gir store muligheter til å lage fleksible planer som gir rom for
spontanitet og nysgjerrighet.

DOKUMENTASJON

Barns opplevelser og læring, og personalets arbeid, gjøres synlig gjennom dokumentasjon. Vi
dokumenterer prosesser, det som skjer i barnehagen og arbeidet i prosjektgruppene våre. Vi
bruker bilder, tekst, tegninger, forskjellige formingsprodukter og film til dokumentasjon.
Disse dokumentasjonene gjøres synlig i barnehagen slik at både barn, foreldre og andre
besøkende kan se og følge med.

TURER

Avdelingene benytter seg av ulike turmuligheter i byen vår. Dette blir tilpasset etter barnas
alder, årstid og vær. Man trenger ofte ikke å gå så langt før barna får nye impulser, så bare
det å komme seg ut porten å gå litt i grøftekanten kan være en god tur opplevelse for
barnet. Ellers bruker vi nærområdene ved Mjøsa, Gjøvik Bibliotek, Gjøvik Gård, Gjøvik
Skysstasjon, Hovdeskogen, Fastland, Gjøvik Fjellhall, Skibladnerbrygga og bussturer til f.eks
Øverby og Vindplassen.
Som de store filosofene Sokrates og Platon, snakker vi sammen om hva vi ser og opplever –
vi gjør oppdagelser underveis og filosoferer over tingenes tilstand. Vi lærer trafikkultur, vi
utvikler motorikken, vi utforsker nye lekeområder og vi legger grunnlag for nye vennskap.
Tur er en god tradisjon i norsk kultur, og hver uke hele året, er vi en dag ute på tur.

KOSTHOLD

De ansatte i barnehagen deltar jevnlig på det nasjonale kostholdsprogrammet «Fiskesprell».
Her blir vi oppdatert og vi får inspirasjon til å videreformidle sunn matglede til barna
gjennom ulike retter av fisk/kjøtt/grønnsaker/varmmat/salat eller brødmat, og dette
tilberedes hver dag i barnehagen. Hver dag får barna også et fruktmåltid og ved bursdager
tilbyr vi frukt i ulike varianter, som fruktsalat, smoothie, fruktspyd o.l.

TRYGG TRAFIKK

Gjøvik Kommune er en trafikksikker kommune og vi er en trafikksikker barnehage. Det
innebærer at vi har fokus på trygg og sikker ferdsel på våre turer; det være seg langs veien
eller i buss. På høstens foreldremøte er Trygg Trafikk et eget tema, og da tar vi blant annet
opp «sikring i bil, til og fra barnehagen».
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PEDAGOGISK ÅRSHJUL

Nytt bhg-år med oppstart
og observasjoner
August

Evaluering og refleksjon
av barnehageåret

Foreldresamtaler

Foreldremøte

Oppstartsamtaler med
nye foreldre

Gjennom året:
5 planleggingsdager
10 personalmøter
Ledermøter
Avdelingsmøter
Refleksjonsmøter
Samarbeidsutvalget/
foreldrenes arbeidsutvalg
Oppstartsamtaler med
nye foreldre
Foreldresamtaler
Foreldremøter

Ny årsplan, med pedagogisk
innhold og arbeidsmetoder for året

Nytt år

Jul
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Avdelingene setter
sammen grupper ut ifra
barnas utvikling,
modning og interesser
Foreldremøte

Foreldresamtaler

Refleksjon og evaluering av
innholdet og arbeidet i
barnehagen

OMSORG, DANNING OG LÆRING
Barnehagens formålsparagraf slår fast at barnehagen skal ivareta et helhetlig læringssyn
hvor omsorg og lek (se eget kapittel), læring og danning skal være grunnlag for barns
allsidige utvikling.

OMSORG

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel - og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk.
Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom personalet og barna, og personalet skal
imøtekomme barnas behov for omsorg med sensitivitet. Dette krever at personalet har
kunnskap om barns utvikling og kan være lydhøre, nære og ha innlevelse med det enkelte
barn i barnehagen. Omsorgen skal være framtredende i alle situasjoner i hverdagslivet.
Omsorg handler om klær, mat, søvn, det handler også om nærhet i relasjoner og å bli sett.
Barn som erfarer å få omsorg, lærer å gi omsorg.

DANNING

Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som
er viktige for å kunne delta i felleskapet.
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. En viktig del
av danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse.

LÆRING

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg,
danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen.
Vi vet at barn lærer gjennom lek og samspill med andre, og vi skal tilrettelegge hverdagen
med dette som utgangspunkt. Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og
erfaringer og gi rom for undring, utforsking og nysgjerrighet. Og barna skal møte
utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane
sammenhenger i hverdagen.

Tongjordet barnehage er en barnehage med trygge,
varme og grensesettende ansatte.
Personalet skal:
• Fange opp barnas interesser og engasjement.
• Støtte barnas nysgjerrighet, undring, initiativ, kreativitet og læringslyst.
• Utvide barnas erfaringer.
• Reflektere sammen med barna.
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FAGOMRÅDENE
BARNEHAGENS FAGOMRÅDER:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene vil sjelden opptre
isolert, men som oftest tverrfaglig, gjennom aktiviteter, samlinger og samtaler med
barna. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser,
barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.
Vi jobber med fagområdene gjennom:
•
Utviklingsarbeid
•
Prosjekter og temaarbeid
•
Hverdagsaktiviteter som måltid og påkledning
•
Lek
•
Samlingsstund
•
Arbeid i smågrupper
•
Samtaler med barna
•
Turer
•
Barns medvirkning
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PROGRESJONSPLANER
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PLANLEGGING, VURDERING
OG DOKUMENTASJON
Vi planlegger, vurderer og dokumenterer arbeidet vårt fordi vi ønsker:
• Å videreføre det som er bra og for å kunne se hva som trengs og endres.
• Å øke kompetansen til personalet.
• Å oppnå en felles forståelse av mål.
• Å sikre en best mulig hverdag for små og store i Tongjordet barnehage.
• Å sikre at det pedagogiske innholdet i barnehagen er i tråd med Rammeplan for
barnehagen.
• Å sørge for at barnas rett til medbestemmelse blir ivaretatt.
• Å sørge for at foreldrenes medvirkning blir ivaretatt.

PLANLEGGING

Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske
arbeidet. Planlegging skal sikre kontinuitet og progresjon både for enkeltbarn og hele
barnegruppa. Planleggingen skal baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling.
Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, vurdering og samtaler
med barn og foreldre.

VURDERING OG ANALYSE

For å sikre en god kvalitet og for at barnehagen skal være i kontinuerlig utvikling, er det
viktig at vi vurderer og analyserer arbeidet vi gjør. Vurderingsarbeidet måles opp imot
statlige og lokale føringer og vi setter spørsmål ved om vi klarer å translatere
(oversette/overføre) disse føringene til egen praksis. Refleksjonene gjør personalgruppa på
avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og i ulike former av veiledning.

DOKUMENTASJON

Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som en
metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis.
Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er opptatt av, og brukes sammen
med barna.

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Ulike observasjoner, praksisfortellinger og dokumentasjoner blir tatt med på
avdelingsmøter, der personalet diskuterer og reflekterer over de valg og strategier som ble
tatt underveis. Vi stiller hverandre spørsmål og deler erfaringer som vi tar med oss videre.
Dokumentasjonen går da over til å bli pedagogisk dokumentasjon og vi får da et faglig fokus
på egen praksis og hvordan vi jobber i barnehagen. Dette er en arbeidsmåte å bruke
dokumentasjon på, slik at den gis pedagogisk verdi.
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BARNS MEDVIRKNING
Barnehagelovens § 1 og § 3 fastsetter barns rett til medvirkning. Dette innebærer at alle
barn i Tongjordet barnehage, i samsvar med alder og funksjonsnivå, har rett til å uttrykke seg
og ha innflytelse på alle sider av sitt liv i barnehagen.
•
•
•
•

Barna skal bli spurt, bli lyttet til og anerkjent som kompetente.
Barna skal få mulighet til å medvirke i fellesskapet og uttrykke sine synspunkter.
Barna skal erfare at deres stemme blir tatt på alvor og ha innflytelse på sin egen
hverdag i barnehagen.
Personalet må være bevisst i alle situasjoner sammen med barna og gi hvert enkelt
barn følelsen av å bli sett, hørt og verdsatt.

I møte med barna og barns ytringer skal den ansatte ha en åpen, filosoferende, respektfull
tilnærming i barnets søking etter å forstå verden og tilværelsen rundt.
Slik jobber vi med barns medvirkning i barnehagen:
• Vi gjennomfører barneintervju med 4- og 5åringene.
• Vi lytter til barna, prater med dem, undrer oss sammen og stiller spørsmål – vi viser
at vi er interessert i hva barnet vil fortelle oss.
• Vi legger til rette for at barna i løpet av dagen har mulighet til selv å velge hva de vil
leke – og hvor de vil leke - og hvem de vil være sammen med.
• Når vi planlegger prosjekter og temaarbeid tar vi utgangspunkt i det barna er
opptatte av.
• Vi tilrettelegger det fysiske miljøet på avdelingene etter den enkelte barnegruppas
behov.
• Personalet er fleksible i forhold til planer og dagsrytme. Vi legger til rette for minst
mulig avbrytelser i barnas aktiviteter.
• Vi organiserer i små grupper for å skape tid og rom for de gode samtalene mellom
barna og mellom barn og ansatte
• Vi legger til rette for selvstendighet, både gjennom organisering og utforming av det
fysiske miljøet.
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FORELDREMEDVIRKNING
OG SAMARBEID
Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det
daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig respekt og
anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver for barnet. Spørsmål knyttet til barnets
trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes med foreldre»
(Pedagogisk plattform – Kommunale barnehager i Gjøvik Kommune, s.11).

I Tongjordet barnehage ønsker vi nært samarbeid med foreldre/foresatte. Vi ser på daglige
samtaler i forbindelse med levering og henting som svært verdifullt. Vi ønsker oss en åpen
dialog der hjemmets ønsker og behov skal tas på alvor og bli møtt med forståelse og
ydmykhet. Det forventes at foresatte møter personalet i barnehagen med respekt og
forståelse for vår drift. En åpen, tydelig og vennlig dialog vil stort sett føre til godt samarbeid
og ikke minst være en viktig trygghet for barna.

OPPSTARTSAMTALE

Når barnet starter i barnehagen inviteres foreldrene til en samtale med tilknytningspersonen
til det enkelte barnet. Her deles viktig informasjon om barnet, familien og barnehagen.

DEN DAGLIGE SAMTALEN

Kontakten og samarbeidet i hverdagen er veldig viktig både for barnet, foreldrene,
personalet og barnehagen som organisasjon. Her kan vi bli kjent med hverandres
forventninger, gi tilbakemeldinger, si fra om ønsker og behov, drøfte hverdagslige saker, gi
og motta beskjeder og stille spørsmål om ting vi lurer på. I tillegg til uformelle
samarbeidsarenaer har vi også mer formelle arenaer for samarbeid i barnehagen vår:

FORELDRESAMTALER

Det innkalles til foreldresamtale med pedagogisk leder/pedagog på avdelingen, to ganger i
året. Dette er samtaler mellom pedagog på avdelingen og foreldre/foresatte til hvert enkelt
barn. Foreldresamtalene er et forum for allsidig samtale rundt det enkelte barn, der vi
informerer om og reflekterer rundt barnets trivsel, utvikling, ulike kompetanseområder og
psykiske og fysiske helse. Foreldresamtalen bidrar til at personalet kan tilrettelegge for god
omsorg, utvikling og læring for hvert enkelt barn.
Ved behov kan både foreldre og pedagogisk leder ta initiativ til ytterligere samtaler.

FORELDREMØTER

Vi arrangerer to foreldremøter i året; på høsten, etter oppstart av nytt barnehageår og på
våren. Her blir ulike temaer med foreldrene tatt opp. Foreldremøte er et fora hvor
barnehagen ofte presenter og viser hvordan man jobber i hverdagen og med ulike temaer.
Foreldremøter er også en god arena hvor foreldre og barnehageansatte drøfter barnehagens
innhold og oppgaver.
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SAMLIVSBRUDD – NÅR FORELDRE GÅR FRA HVERANDRE

Barn observerer mye - det er slik de lærer. Barn tenker mye - de trekker sine slutninger og
former sin virkelighet. Når mamma og pappa ikke lenger er kjærester, og etter hvert velger å
flytte fra hverandre, vil alle barn merke dette. Avhengig av alder og modenhet, vil de mestre
den nye hverdagen ulikt. Det som er viktig ved samlivsbrudd, er at dere foreldre informerer
barnehagen så tidlig i prosessen som mulig, slik at vi kan forstå barnet bedre. Reaksjoner hos
barn og ungdom kan komme til uttrykk på mange ulike måter, for eksempel:
• Vil være for seg selv og/eller ikke være med på ting
• Oppføre seg yngre enn det er og/eller være klengete
• Være ekstra pliktoppfyllende og selvstendig for å ikke være til bry
• Lei seg og gråter lettere
• Humørsvingninger
• Mer ukonsentrert eller urolig
• Fysiske reaksjoner, for eksempel endret appetitt, søvnproblemer eller vondt i magen
Barna tenker, de prøver å forstå endringene på hjemmebane, og da er barnehagen et godt
og vanlig sted å være – her er alt som før. De fleste barn har behov for forutsigbarhet, og
barna trenger å vite hvem de skal være hos - både i hverdagen og i ferier - og her må
foreldre skape forutsigbare og trygge rammer for barna. Våre forventninger til dere foreldre
ved samlivsbrudd, er at dere informerer barnehagen, dere deler samværsavtaler med oss og
dere kommer begge to til foreldresamtaler/møter/fester. Dere gir oss beskjed om begge
foreldrene skal ha informasjon fra barnehagen, eller om dere samarbeider så godt, at dere
deler all informasjonen med hverandre. Mer info finnes her: Barns reaksjoner på
samlivsbrudd (bufdir.no)

FORELDREUTVALGET OG SAMARBEIDSUTVALGET

Barnehagen har et foreldreråd, FR. Der sitter det en forelder som blir valgt fra hver avdeling,
i tillegg er det valgt en vara til FR fra hver avdeling. Leder i FR sitter også i barnehagens
samarbeidsutvalg, SU, sammen med eierrepresentant og barnehagens styrer. SU skal, i
tillegg til å godkjenne barnehagens årsplan, sikre at det er et godt samarbeid mellom hjem
og barnehage. FR skal være et samordnende og kontaktskapende ledd mellom
foreldregruppa og barnehagen, og styrer skal sørge for at viktige saker blir lagt fram i FR og
SU.

MYKID, EN DIGITAL KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

MyKid er vår digitale plattform for kommunikasjon mellom barnehage og foresatte. Her
finner foreldre informasjon, månedsplaner, bilder, påmeldinger og beskjeder og de kan
sende beskjeder og melding pr sms eller rett inn i MyKid-appen (som er gratis for foreldrene
å laste ned). MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom barnehage og
foresatte og er et supplement til de daglige møtene mellom foreldre og ansatte i
barnehagen.
I tillegg har barnehagen sin egen facebookside, som hovedsakelig brukes til å dele ulike
aktiviteter og prosjekter vi gjennomfører sammen med barna.
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BRUKERUNDERSØKELSE

For å utvikle kvaliteten på det arbeidet vi utfører så er det viktig for oss å få tilbakemeldinger
fra foreldrene på hvordan de oppfatter barnehagetilbudet i barnehagen. Derfor
gjennomføres jevnlig foreldreundersøkelser hvor alle foreldrene har mulighet til å evaluere
kvaliteten på det arbeidet som utføres i barnehagen vår.

FESTER I BARNEHAGEN

I Tongjordet barnehage har vi lang tradisjon for å møtes rundt et godt måltid, og vi ønsker at
barn, foreldre, annen familie og ansatte skal ha noen slike møtepunkter i løpet av året. Vi
samles til påskefrokost, foreldrekaffe, Forutbasar med høstsuppe, internasjonal fest,
Luciafeiring - samt at vi sammen med foreldrene arrangerer sommerfest og nyttårsfest.
Dette er gode møtepunkter der vi kan bli bedre kjent med hverandre og der foreldre får en
mulighet til å bli kjent med barnas venner.
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OVERGANGER
Barnehagen skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og overganger.
Dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene.

OPPSTART I BARNEHAGEN

Barnas første tid i barnehagen kaller vi tilvenningsperioden. Når barnet begynner i
barnehagen er både barn, foreldre og personalet spente på å bli kjent med hverandre. Det er
mange nye inntrykk for barnet å bearbeide, og noen timer i barnehagen kan oppleves som
langt flere. I Tongjordet barnehage setter vi av tre dager til tilvenningen, men ofte opplever
vi at barnet trenger flere dager på å bli trygg på personalet og rutinene våre. Vi anbefaler at
foreldre forsøker å gjøre dagene så korte som mulig de første ukene for å sikre en best mulig
tilvenning for barna.

TRYGGHET OG TILKNYTNING

Det aller viktigste i barns liv er trygghet. Trygghet hos barn blir skapt ved at det er et samspill
mellom barnet og de nære voksne i barnets hverdag. Barnet har først og fremst to typer
tilknytningsbehov. Det er behov for omsorgspersoner som støtter barnet når det undersøker
omverdenen, og når det har behov for nærhet. Barnet viser at det har trygg tilknytning med
at det viser tegn på at det stoler på omsorgspersonens tilgjengelighet, og evnen den voksne
har til å trøste. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker
trivselen og bidrar til positiv utvikling. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt, er
utgangspunktet for læring og mestring den beste.
Slik gjør vi det:
• Inviterer til besøksdager for nye barn og foreldre.
• Sender ut informasjon til foreldre om tilvenningsperioden.
• Bruker god tid i oppstarten.
• Alle barna får en tilknytningsperson i personalet.
• Vi snakker med foreldrene om gjensidige forventninger.
• Vi gjennomfører oppstartsamtale med alle nye foreldre i løpet av de første ukene.
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OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN

I Tongjordet barnehage legger vi til rette for en god overgang fra liten til stor avdeling/fra
småbarn til storbarn. Alle barn har ulike behov og sårbarhetsgrad i forbindelse med
endringer. For noen barn kan bytte av avdeling, og hva det medfører, innebære store
omveltninger. For å ivareta hvert enkelt barns trygghet, trivsel og utvikling har vi utarbeidet
rutiner som skal sikre at denne overgangen blir så trygg som mulig
Slik gjør vi det:
• Besøksdager på tvers av avdelinger gjennomføres på våren.
• Overgangen til ny avdeling skal planlegges ut fra barnets behov i
samarbeid med foreldrene.
• Vi tar hensyn til etablerte vennskap.
• Vi ønsker at alle barn som kommer fra småbarnsavdelingene skal
møte en kjent ansatt når de kommer over på storbarnsavdeling.
• Alle barna får en tilknytningsperson.
• Det gjennomføres overgangsmøter mellom avdelingen.
• Vi har rutiner på at de pedagogiske lederne utveksler viktig
informasjon.

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

Rammeplan for barnehagen bruker begrepet ”livslang læring”. Dette innebærer å se
sammenhengen mellom tiden i barnehagen, tiden i skolen og videre ellers i livet. For å få til
dette, er samspill og sammenheng viktig. Da sikrer vi barn trygghet, kontinuitet og helhet i
utdanningsløpet.
Slik gjør vi det i barnehagen vår:
• De eldste barna i barnehagen går på egen avdeling som heter
Stjernegruppa
• Vi får besøk av elever fra 1.trinn ved Gjøvik skole som forteller oss om sine
opplevelser rundt det å begynne på skolen
• Vi har lese-, leke og matematikkdager sammen med elever fra 4.trinn på
Gjøvik skole. Dette er elever som i 5. klasse blir faddere til våre barn som
sogner til Gjøvik skole.
• Vi besøker alle skolene som barna skal begynne på.
• Vi arrangerer overgangsmøter med skolene ved behov
• Vi jobber i nettverk med Gjøvik Skole, der målet er å bli kjent med
hverandres rutiner og arbeidsmåter.

Gjøvik kommune har utarbeidet egen plan for overgangen mellom
barnehage og skole. Den står på neste side og er førende for oss.
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Rutiner for overgang fra barnehage til skole og SFO

Gjøvik
kommune
Oppvekst

Aktivitet
Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til skole og SFO står i
barnehagenes årsplan
Barnehagene sender navneliste med telefonnr til skolene for kommende elever
Kommende elever fordeles pr skole i IST
Samarbeidsmøte krets
I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med
tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar
barnehagen kontakt med skolen.
Hospitering barnehageansatte i skolen
Brev om tildelt skoleplass sendes foresatte, link til innskrivingsskjema i brevet
Søknader om bytte av skolekrets behandles
Søknad om utsatt skolestart drøftes med foreldrene og sendes skolekontoret
Informasjonsmøte på skolen barnet tilhører, skolene sender innkalling til
foresatte
Samarbeidsmøte krets
Hospitering i barnehage for 1.-4. trinnslærere
Erfaringsutveksling for alle som har hospitert
Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går veien dit, ser
på/leker i skolegården e.l
Besøksordninger:
Barnehagene får besøk av elever (kommende faddere?)
Barnehagebarn besøker 1. trinn
Ansatte i barnehagene blir invitert på foreldremøtene som arrangeres i
forbindelse med Bli-kjent-dagene
Bli-kjent-dag/dager på skolen
Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen
Barnet får hilse på sin fadder
Skolens ledelse er til stede for foreldre som ønsker samtale om eget barn
Overgangsmøte utveksle info om enkeltbarn/gruppe, husk samtykke fra foreldre

Tidspunkt

Ansvarlig
Styrer

01.10
15.10
September
November-april

Styrer
Skoleadministrasjon
Styrer
Styrer

Oktober
Oktober
Desember
Innen 1.januar
Januar (uke 2
eller 3)
Januar
Mai
Mai/Juni
Vår

Styrer
Rektor
Skoleadministrasjon
Foreldre
Rektor

Referater og ev. presentasjoner fra foreldremøtene sendes til barnehagene
Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd
med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale

Juni
Etter skolestart

Tidlig vår, før
besøksdager
Når dagene er
fastsatt
Mai/Juni

Vår

Barn med særlige behov/nedsatt funksjonsevne.

Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og Innen 1.november
eventuelt samarbeidspartnere. Husk å kalle inn rektor.
For enkelte barn med store og sammensatte behov kan det være aktuelt å Se egen rutine
starte samarbeid bhg/skole 1-3 år før skolestart. Dette vurderes i
ansvarsgruppa.
Søknader om spesialskyss sendes Innlandstrafikk
Innen 1.feb.
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Styrer
Rektor
Skolen
Styrer
Pedagogisk leder
Skolen avtaler med
den enkelte
barnehage
Rektor og styrer
Rektor
Kontaktlærer
Rektor avtaler med
den enkelte bhg
Rektorer
Kontaktlærer

Styrer
Styrer
Foreldre

DIGITAL PRAKSIS
IKT OG DET ETISKE PERSPEKTIV

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi ønsker å gi barna erfaringer med kreativ bruk
av digitale verktøy - og utvikle «nettvett». Vi søker å utjevne sosiale skillelinjer og gi barna en
kilde til nye lekeerfaringer. Vi benytter iPad og Smartboard (interaktiv tavle) i vårt arbeid
sammen med barna, og ved hjelp av disse verktøyene kan man styre ulike tekst-, spill- og
bildeprogrammer. Rundt bruken av digitale medier ser vi at det skjer god, sosial samhandling
og språkutvikling.
Under tilstelninger som for eksempel Luciafeiring i barnehagen ber vi alle besøkende om
ikke å ta opp film eller fotografere barna. Dette for å ivareta barnas personsikkerhet, og
hindre bildene i fra å havne på Facebook eller andre sosiale medier. Teknologi påvirker
hvordan barn lever, leker og lærer, og det er vår oppgave som voksne å lære dem nettvett.
«Tips til foreldre», sakset fra boka «Skjermtid» av Hugo Brekken og Rune Engevold:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Være kritisk til hva du selv «liker» og deler videre på nettet.
Sett deg inn i bloggene barna dine leser og snakk med dem om innholdet.
Forklar barna forskjellen mellom bloggernes «eventyrverden» og verdenen utenfor.
Advar barna mot blogger du tror er kynisk økonomisk motivert.
Forklar barna at de ikke kan leve livet sitt som eldre bloggere.
Forklar barna at redsel og sorg er naturlige følelser som alle opplever uten at det behøver å være
veldig dramatisk. Motgang og ubehagelige opplevelser tilhører selve livet. Snakk med barna om
hvordan man skal takle slike situasjoner på en hensiktsmessig måte.

«Teknologien gir uante muligheter og gleder. Men den fører også til at man som forelder,
eller ansatt i skole og barnehage, må ta andre hensyn enn tidligere. Vi må stille flere
spørsmål for å beskytte barna våre, og ta flere forholdsregler for å være sikre på at ikke
uvedkommende får tak i bildene. Vi må også føle oss trygge på at det vi som voksne gjør med
bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skaper vonde følelser når
barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmsnuttene som legges
ut på nettet i dag, vil kunne møte oss alle i fremtiden». (I beste mening, Datatilsynet).

30

TVERRFAGLIG SAMARBEID
NETTVERKSARBEID

For å utvikle oss videre, må vi se framover og ta inn over oss ny forskning innen
barnehagefeltet. Et virkemiddel for å få dette til, er at vi velger å jobbe i nettverk med andre
barnehager og skoler. Våre nettverksvenner er Skonnordtjernet barnehage (Snertingdal),
Soppen Studentbarnehage, Fredvika Steinerbarnehage og Gjøvik Skole. I møte med kollegaer
i andre barnehager og skole, ser vi at refleksjon over praksis, gir oss innsikt og tilfører oss ny
kunnskap, nye ideer og mye inspirasjon.

PRAKSISBARNEHAGE

Tongjordet er partnerbarnehage med Høgskolen i Innlandet. Det innebærer at vi tar imot
studenter fra barnehagelærerutdanningen og forplikter oss til å delta i utdanningen av
framtidens barnehagelærere. Studenter under utdanning bidrar blant annet til å rette et
kritisk blikk på den daglige praksisen i en barnehage. Studenter er innom ulike fagområder i
studieløpet og vil i praksisperioder løfte frem og bevisstgjøre ulike temaer som språk, lekens
betydning, foreldresamarbeid, dokumentasjon og overgang barnehage-skole. Å ha studenter
i barnehage er også en god måte å få innblikk i den nyeste forskning og teori på et fagfelt
som stadig er i utvikling og endring. Vi er også en lærlingebedrift og har hvert år en barne- og
ungdomsarbeiderlærling utplassert i praksis hos oss.

SAMARBEIDSPARTNERE

For å sikre et godt tilbud for barn og familie har vi følgende samarbeidspartnere:
• PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) og logopedtjenesten
• BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
• Helsestasjonen
• Tverrfaglig familieteam (et lavterskeltilbud for familier med barn og ungdom i alderen 018 år)
• Tverrfaglig veiledningsteam (Et tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene, PPT,
spes.ped.team, tverrfaglig familieteam og helsestasjon)
• Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet
• Barnevernstjenesten
• Fysio- og ergoterapeuttjenesten
• NOK Gjøvik (støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
• BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
• Mental Helse (Psykisk helse)
• Redd Barna (Kroppen min eier jeg)
Det tverrfaglige samarbeidet skal foregå i nært samarbeid med familien, og alltid godkjennes
av foreldrene.
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PERSONALET
NAVN

Elisabeth Ranheim Henriksveen
Bente Anita Knutsen
Birgit Brennhagen
Kari Anne Grønstad
Kemila Lizde
Lill Kristin Øyen Mathisen
Madelen Holm
Mari Snoen
Marion Sogn
Kine Merethe Stensrud
Gunhild Schjørlien
Vivian Karlsen
Yllka Begu Frydenlund
Anita Holland
Monika Hauger
Nawroz Borhan
Mina Haugom
Merhawit Kidane
Astrid Fjose
Sisay Farjato Bekele
Erland Bakken

STILLING

Barnehagestyrer
Assisterende styrer
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagog (barnevernspedagog)
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barnehageassistent
Barnehageassistent
Barnehageassistent

Lærling i barne- og ungd.arb.faget

Støtteressurs
Støtteressurs, fagarbeider
Rengjører
Vaktmester

BILDE OVER: Trygghetssirkelen (COS)
«Barnehagen skal bidra til en god barndom her og nå, og skal, i samarbeid med hjemmet,
ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Alle som jobber i og
med barnehage gjør en svært viktig jobb og har et stort ansvar. Gode barnehager forutsetter
ansatte med høy kompetanse som jobber sammen i profesjonelle læringsfellesskap.»
Fra regjeringens strategiplan "Barnehager mot 2030"
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VISJONER OG VERDIER
Gjøvik kommune sin visjon:
«UNIVERSITETSBYEN GJØVIK
- LEDENDE I BÆREKRAFTIG VEKST OG UTVIKLING»

Gjøvik kommune sine verdier:
«KOMPETANSE - ENGASJEMENT - RESPEKT»

Gjøvik kommunale barnehagers visjon:
«VI TENNER BARNS STJERNEØYNE – OPPVEKST, ET LIV I BEVEGELSE»
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