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Forord 
 

Barnehagens formål og verdigrunnlag:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, 

lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven §1)     
 

Denne utviklingsplanen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for 

barnehagesektoren i perioden 2012-2015 og 2015-2018. Planen bygger på rammeplan for 

barnehager og stortingsmelding nr. 41 om kvalitet i barnehagen. Planen skal styrke 

barnehagen som lærings- og danningsarena, og er ett styringsdokument for barnehagene 

når det gjelder strategisk ledelse, mål, delmål og satsningsområder. 

Regjeringen har i Stortingsmelding nr. 41 tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene: 

 Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. 

 Styrke barnehagen som læringsarena 

 Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. 

 

Storfjord kommune sin visjon og kommunemotto er Mangfold styrker. Storfjord kommunes 

kommuneplan og barnehagens vedtekter ligger også til grunn for utviklingsplanen, der 

norsk, samisk og finsk/kvensk kultur og språk fremheves som viktige verdier å bygge de 

kommunale virksomhetene på. 

 

Foreldre og personalet har vår 2012 hatt muligheter til å komme med innspill til planarbeidet 

og ved revisjon i 2015 er personalet involvert. Foreldregruppa involveres gjennom 

foreldremøter vår 2015. 
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Visjon for Storfjord kommune sine barnehager: 
 

Mangfold styrker barnehagene: Lek og læring hand i hand 

 

 

 

 

Pedagogisk plattform i de kommunale barnehagene i Storfjord 
kommune er:  
 

Alle barn skal oppleve mestring 

Med dette forstår vi: Barna skal bli trygge på egne evner og forutsetninger. Gjennom vårt 

pedagogiske arbeid skal vi jobbe for at barna skal oppleve trygghet og trivsel i barnehagen, 

mestre og lære steg for steg, jfr. kvalitetsstigen 0-6 og opparbeide seg ett positivt selvbilde 

og en trygg identitet. 

 

Handlinger:  

 Barna skal få oppleve gleden av mestring. 

 Mestre daglige gjøremål i forhold til alder. 

 Mestre og samhandle med andre barn på en god måte.   

 Mestre og lære seg nye ferdigheter og nye kunnskaper 

 Trygge og aktive voksne skal fremme ett godt selvbilde og med-skape 

mestringsfølelse blant barn.  
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Fast gjennomgående kvalitetsarbeid i de kommunale barnehagene 
 

Følgende områder er drevet i barnehagene gjennom prosjektarbeid og fokusarbeid de siste 

årene og videreføres som del av den vanlige barnehagedrifta. Barnehagene legger inn disse 

områdene i årsplanen ut ifra alder og progresjon for barnegruppene.  

 

Sosial kompetanse 
 
 
 
Stikkord: Inkluderende 
fellesskap  
Vennskap 

Språkutvikling 
(kommunikasjon, språk og 
tekst) 
 
Stikkord: Språkarbeid  
Samisk og finsk/kvensk 
Minoritetsspråklige barn 
 
 

Danning (etikk, religion og 
filosofi) 
 
 
Stikkord: 
Barns medvirkning 
Filosofisk metode 
 
 

 

I tillegg har barnehagene over år jobbet med bevissthet rundt kropp, kosthold og helse i 

samarbeid med helsesøster og fysioterapeut, noe som videreføres som en naturlig del av 

den faste drifta i barnehagene. 

Fokusområder 2012-15 
 

Fokusområdene utdypes og konkretiseres gjennom aktiviteter som nedfelles i årsplanen i 

den enkelte barnehage i samarbeid med bl.a. foreldre og bars medvirkning 

 

2015-16 2016-17 2017-18 

 
Fagområde: 
Antall, rom og form  
 
 
Hovedmål: 
Legge til rette for å utvikle 
barnehagen som arena for 
matematiske ferdigheter 

 
Fagområde: 
Kunst, kultur og kreativitet 
 
 
Hovedmål: Legge til rette for 
fortrolighet med og tilhørighet 
til kulturelle uttrykksformer 
 

 
Fagområde: Natur, miljø og 
teknikk 
 
 
Hovedmål: Legge til rette for 
kjærlighet til naturen, forståelse 
for samspill mellom mennesker 
og natur 
 

 

Første område i neste tre-årsplan blir Nærmiljø og samfunn – medvirkning og demokrati 
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A: Barnehagen som lærings- og danningsarena for fagområdet antall, rom og 
form: 
 

Hovedmål: Legge til rette for å utvikle barnehagen som arena for matematiske ferdigheter 

 

Delmål: 

Legge til rette for at barna tidlig skal bli opptatt av tall og telling 

Legge til rette for at barna skal utforske rom og form. 

 

Handlinger: 

Gjennom lek utforske form og mønster 

Sortere, klassifisere, ordne og sammenligne. 

Erfare ulike typer størrelser, former og mål med måleenheter. 

Sørge for at barnehagen har tellemateriell, spill, klosser, leker og formingsmateriell. 

Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener. 

Gi barna erfaringer og impulser ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønster. 

 

Barnehagens kulturmønstring (BKM 2016): Bruke fagområdet antall, rom og form som 

grunnlag for f.eks. utstilling.  

 

 

B: Barnehagen som lærings- og danningsarena for fagområdet kunst, kultur og 
kreativitet: 
 

Hovedmål: Legge til rette for å utvikle barnehagen som arena for fortrolighet med og 

tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. 

 

Delmål: 
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Legge til rette for at barna tidlig skal styrke sin kulturelle identitet. 

Legge til rette for at barna skal styrke sitt personlige uttrykk. 

Legget til rette for at barna får ta i bruk sin fantasi, tenkning, kreativitet og skaperglede. 

 

 

Handlinger: 

Gjennom barnehageåret markere kommunens samiske og kvensk/finsk tilhørighet. 

Legge til rette for erfaring med byggekunst og håndverk, kulturminner og kulturlandskap 

Barnehagens kulturmønstring (BKM 2016) – utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere 

sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 

Sørge for at barnehagen har bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr, rikelig og 

varierte materialer og verktøy for skapende virksomhet. 

 

C: Barnehagen som lærings- og danningsarena for fagområdet natur, miljø og 
teknikk 
 

Hovedmål: Legge til rette for kjærlighet til naturen, forståelse for samspill mellom natur og 

mennesker. Naturen skal være utgangspunkt for læring. 

 

Delmål: 

Legge til rette for at barna skal oppleve glede ved å ferden i naturen. 

Legge til rette for at barna får erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og dens 

gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. 

Legge til rette for at barna tidlig skal oppleve naturen og dens mangfoldighet og gjerne med 

referanseområder for ulike aldersgrupper gjennom årstidene 

 

Handlinger:  

Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter,dyr, fugler, fisker og insekter 

Barna skal bli kjent med landskap, årstider og vær 

Inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv 

Sørge for at barnehagen har tilgang til bygge og konstruksjonsleker, eks. tekniske 

innretninger, lego osv. 
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Evaluering av utviklingsplanen: 
(Barnehagebasert vurdering) 

 

1. Barna snakker om aktivitetene underveis i samlingsstunder og ped.leder følger opp i 

avdelingsmøter for de voksne. 

2. Foreldrene evaluerer årlig på foreldremøtet i mars/april og kan gi innspill allerede om 

høsten. 

3. Ansatte evaluerer underveis i avdelingsmøter og ellers i desember og i april 

4. Styrermøte reviderer planen etter innspillene årlig i mars hvert år. 

 

Evalueringen skal dokumenteres i møte eller loggbok eller annen form for dokumentasjon 

som barnehagen benytter. 

 

 

 

 

Stikkord til arbeid i barnehagene med planen 

Progresjonsplaner innafor fagområdene? Kan det jobbes på tvers av barnehagene? 

 

Hvordan jobber vi med f.eks. sosial kompetanse, språk osv. ? Hva gjør vi av faste ting? 

Metode?  

Hvordan involverer vi foreldrene og kan de bidra med inn med noe? Snekre ?(antall, rom og 

form) 

Hvordan ivaretar vi i vår barnehage inkluderende fellesskap og de tre historisk likeverdige 

kulturer og språk? 

Fokusområdene skal synliggjøres i barnehagene og gjenspeiles i aktivitetene i årsplanen for 

den enkelte barnehage og på ukeplaner. Hvordan får vi det til?  

Hvordan kan banre medvirke i årsplanan? 

 


