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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 
 

Saltnes barnehage ligger fint til i enden av et boligfelt, og ved foten av Saltnesfjellet.  

Utenfor barnehagen har vi et flott område for lek og utfoldelse, en naturtomt som fremmer utvikling 

hos barna. Barnehagen er nabo med Bygdetunet, og i umiddelbar nærhet har vi elv, skog, fjære og 

sjø. 

 

Barnehagen har to avdelinger; «Hestehoven» og «Blåklokka», med 36 plasser for barn fra 0 år og 

fram til skolealder. Vi har et godt samarbeid mellom avdelingene, og gjør mye sammen. 

 

Åpningstiden er fra kl 6.45 til kl 16.15, fem dager i uken, men ingen kan være i barnehagen mer enn 

9 timer pr. dag. 

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. 

Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12. 

 

Barnehagens telefonnummer er: 756 82099. 

E-post adresse: saltnes.barnehage@saltdal.kommune.no. 
På turer har vi med barnehagens mobil: 948 70 803 

 

 

I Saltnes barnehage er det er godt skolert personale, med barnehagelærere og barne – og 

ungdomsarbeidere. 

 

Det legges vekt på jevnlig faglig oppdatering og kursing av personalet.  

 

 

 

 



 

 

 

          BARNEHAGENS MÅL 
 

Hovedmålet for Saltnes barnehage er at vi skal jobbe bevisst med hvert enkelt barn ut fra barnets 

forutsetning, både som enkeltindivid og som del av en gruppe. 

 

I Saltnes barnehage skal barna: 

 

 leke - leken har en egenverdi 

 bli møtt med åpenhet, varme og omsorg 

 bli sett og møtt med anerkjennelse og respekt for den de er 

 få gjøre noe av det de interesserer seg for og er gode på 

 få mulighet til å øve på det som ikke er så lett for dem 

 oppleve et miljø preget av humor og glede 

 øve/lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 
 

 

Verdier vi syns er viktig å formidle til barna: 
 

 Trygghet 

 Respekt 

 Sosial kompetanse 

 Mestring/selvstendighet 

 

 

DETTE GJØR VI FOR Å OPPNÅ MÅLENE 

 
Barnehagene i Saltdal har hovedsatsing på helsefremmende barnehager. Barnehagene skal bidra til 

god helse, trivsel og gode holdninger hos barn og ansatte. Personalet skal bidra til å skape et 

inkluderende miljø og arbeide for et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. 

 

Personalet skal "være tilstede" for barna, være lyttende og se hvert enkelt barns behov. 

Vi skal sørge for at det blir balanse mellom aktivitet og hvile i dagsrytmen. 

Barna lærer gjennom lek og i samspill med barn og voksne i formelle og uformelle 

læringssituasjoner. Vi har fokus på at barna skal få gjøre egne erfaringer og oppleve mestring, men 

også lære av egne feil og håndtere motgang. Motgang styrker og gir livsmestring. 

 

For å oppnå de mål vi har satt oss, er det viktig å ha bevisste voksne. De voksne skal gjennom 

systematisk arbeid legge til rette for læring, danning, utforskning, eksperimentering og leking. 

Hverdagsaktiviteter er viktig for å gi utvikling og stimulering. Vi er opptatt av språk og 

språkstimulering, og dette er noe vi fletter inn i hverdagsaktivitetene. I barnehagen tenker vi 

progresjon og tilpasning til barnas alder og modningsnivå. Vi skal bidra til at barna kan forstå at 

dagens handlinger har konsekvens for fremtiden. Gjennom å fremme verdier og holdninger lærer 

barna om viktigheten av et bærekraftig samfunn. 

 

Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på det som skjer i barnehagen - barns medvirkning. 

Personalet må være lydhør og oppmerksom på hva barna ønsker. Ikke bare ut fra det de sier, men 

gjennom gester, mimikk og kroppsspråk. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 

alder og modenhet. 



 

 

 

DAGSRYTME 
 

      06.45 Barnehagen åpner – frilek  

  

Ca 09.00 Enkelte dager har vi mer styrte aktiviteter som for eksempel forming 

eller fysisk aktivitet, med hele eller deler av barnegruppa. 

Ca 10.00 Samlingsstund 

I samlingsstunda får barna være «sjef» hver sin gang .Da får de 

bestemme sanger, ha opprop og være med å lede stunden. 

Ca 10.30 1.måltid 

Ca 11.00 Dogåing/bleieskift og påkledning 

Ca 11.30-13.00 Lek/aktiviteter ute. De yngste barna sover etter behov. 

Ca 13.30 2.måltid 

Ca 14.00 Lesestund/aktivitetsstund. Dagens sjef er med på å bestemme 

hvilken bok som skal leses og om det skal gjøres andre aktiviteter 

som for eksempel «Teppeleken» eller «Kims lek» 

Ca 14.30 Frilek inne eller ute 

      16.15 Barnehagen stenger 

 

 

 

FASTE RUTINER OG TRADISJONER 
 

 Avdelingene gjør en del felles aktiviteter f.eks. månedlige musikkstunder, turer og forming. 

 Bursdagsfeiring. Det barnet som har bursdag, blir gjort ekstra stas på denne dagen. Barnet får være 

"dagens sjef", og får velge en aktivitet som skal gjøres i løpet av dagen. 

 Førskolegruppe. Siste året før barnet begynner på skolen, har de endel skoleforberedende aktiviteter. 

Dette er for eksempel: skrivedans og turer der de møter andre førskolebarn fra de andre barnehagene. 

De får også en overnattingstur før de slutter i barnehagen. I mai/juni er det førskoleuke på den skolen 

barna skal gå. 

 Ellers har barnehagen tradisjon på: 

 

 Markering av landsomfattende brannvernuke 

 Markering av folkehelseuke 

 Julefrokost for foreldre og søsken. Juleverksted, kirkebesøk, Luciafeiring på 

sykehjemmet og nissefest.  

 Markering av Samefolkets dag 

 Å delta på Blåfrostfestivalen 

 Utkledningsuke og karneval. Da kler vi oss ut med barnehagens utkledningsklær 

 Markering av barnehagedagen 

 Påskeverksted 

 Uteaktivitetsdager og turer. 

 Deltagelse på «Knektdagen». Alle barnehagebarna (fra det året de fyller 4 år) i 

kommunen, samles i Knekthågen barnehage for lek og moro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘ 

 

       

MÅLTIDER 
 

Barnehagen har to faste måltider hver dag: ca kl 10.30 og kl.13.30. 

Måltidene består for det meste av grovbrød /knekkebrød, pålegg, melk, frukt og grønnsaker. Av og til 

lager vi varm mat til 2.måltidet. Under måltidene legger vi vekt på å sitte sammen, lære gode spise -

/bordvaner og ha et trivelig spisemiljø. Vi forsøker å fokusere på et sunt og næringsrikt kosthold. 

De barna som ikke har anledning å spise frokost hjemme, kan gjøre det i barnehagen frem til kl. 8. Da 

må de ha mat med seg, drikke holder barnehagen.  
 

 
 

 

 

FAGOMRÅDENE 

 
1/8-2017 trådte den nye Rammeplanen for barnehager i kraft. Rammeplanen sier at barnehagen skal 

bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring står sentralt. I tillegg er sosial og språklig 

kompetanse, samt de 7 fagområdene viktige elementer i barnehagens læringsmiljø.  

 

 

Gjennom fagområdene skal barnehagen bidra til at barna – 

 

 Kommunikasjon, språk og tekst: 

Får utforske og utvikle sin språkforståelse (begrep – og begrepsforståelse), språkkompetanse og 

et mangfold av kommunikasjonsformer. Rim, regler, sanger, litteratur og tekster er viktig 

virkemidler for å stimulere språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

 

 Kropp, bevegelse mat og helse: 

Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. 

Barna blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for 

hygiene og et variert kosthold. 

 

 Kunst, kultur og kreativitet: 

Får oppleve tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid med kunst og kultur i barnehagen. 

Barna skal støttes i å være kreative og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

 



 Natur, miljø og teknologi: 

Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, samt forståelse for hvordan vi kan ta vare på 

naturen. Oppleve å utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener. 

Blir glad i naturen / naturen som arena for lek og læring. 

 

 Antall, rom og form: 

Synliggjort sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i 

dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreativ og skapende 

 

 Etikk, religion og filosofi: 

Gjennom etikk, religion og filosofi er barnehagen med på å forme måter å oppfatte verden og 

mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. 

 

 Nærmiljø og samfunn: 

Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer blir kjent med eget nærmiljø, samfunn og 

verden. Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, 

stereotyper og rasisme. 

 

Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert, men gå inn i hverandre. Flere områder vil ofte være 

representert samtidig i hverdagsaktiviteter og temaopplegg. 

  

                          

 
 

 



                       
 

 

LEK 

 
Leken har en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Den har en egenverdi og er en viktig side 

ved barnekulturen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg 

gjennom. 

Lek skiller seg fra annen aktivitet ved at den fra barnets side er frivillig og spontan. 

Barnehagen skal legge til rette for variert lek. Vi skal ha et innhold som inspirerer til språk, fantasi, 

nysgjerrighet, skaperglede og livsutfoldelse.   

Personalet skal være tilgjengelig for barna ved at de støtter, inspirerer og oppmuntrer barna i deres 

lek. Vi legger vekt på å ha en balanse mellom sikkerhet og utfordring. 

 

 

     

 

I Saltnes barnehage legger vi vekt på fysisk aktivitet. Ikke bare det at barna er mye ute, men at de blir 

stimulert og oppfordret til å være fysisk aktive mens de er ute. 

Vårt uteområde er enestående i så måte. Vi er bevisst på ikke å ha for mange lekeapparater, men å 

bruke trær, brattbakker, tuer, variert og kupert terreng daglig. 

 

 



 
 

 

FORELDRESAMARBEID 

 
Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet. En av de første dagene etter at barnet begynner i 

barnehagen, har primærkontakt begynnersamtale med foreldrene. 

 

Daglig, når barnet kommer i barnehagen - og når det blir hentet, er det viktig at vi har tid til 

hverandre. På den måten kan vi fortelle om hendelser som det er viktig for barnet at vi og dere vet 

om. Dette er grunnlaget for et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.  

 

 I tillegg til årsplan, får foreldrene månedsplaner hver måned.  

 Hver mandag henges det opp detaljerte ukeplaner på hver avdeling. 

 Vi skriver om dagens hendelser på tusjtavler inne i begge garderobene.  

 Vi har foreldremøte for nye foreldre i juni. I september har vi foreldremøte for alle. 

Foreldresamtaler har vi to ganger pr år, og flere dersom det er behov for det. 

 I personalgruppen har vi kompetanse innenfor foreldrerådgivning og COS, som foreldrene 

kan benytte seg av. 

 

Vi bruker «Visma flyt barnehage» som er et nettbasert kommunikasjonsverktøy mellom foreldrene 

og barnehagen. Den har en App som kan lastes ned. Vi bruker «Visma flyt barnehage» til 

informasjon og felles oppdateringer. Vi har valgt å ikke legge ut bilde her pga. personvern. 

Når barnet slutter i barnehagen, får de en perm der vi har samlet tegninger og minnepenn med bilder 

fra barnas tid i barnehagen. 

 

 

 

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 

 
Barnehagene og skolene i Saltdal har et tett og godt samarbeid. Vi har sammen utarbeidet en plan for 

overgang hjem/barnehage - skole. Barnehagen informerer skolen tidligst mulig dersom vi har barn 

det jobbes spesielt med, og som kanskje trenger ekstra ressurser i skolen. 

Det er viktig at barnehagen og foreldrene avtaler hva som skal formidles til skolen, og hvem som 

skal formidle det. 

 



Hver vår inviteres førskolebarna til førskoleuke på skolen, sammen med voksne fra barnehagen. 

Denne uka kjører vi med buss fra barnehagen til skolen.  

Vi har en markering når førskolebarna slutter i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINER FOR DOKUMENTERING, VURDERING OG EVALUERING 

 

Vi har som mål å følge de planer vi har laget oss, samtidig som vi må ha rom for fleksibilitet.  Hver 

måned har vi tema, noen ganger går dette over flere måneder. Når vi har tema, forsøker vi å lage en 

rød tråd gjennom alle rutiner/aktivitetene vi gjør den måneden. 

 

Daglig skrives det på tusjtavlene om dagens hendelser. Ofte dokumenteres aktiviteter med 

bilder/foto. 

 

Begge avdelingene har avdelingsmøter en gang i uken. Da blir vurdering/evaluering av siste uke 

gjort, samt planlegging av neste uke. 

En gang pr. måned har vi personalmøte. Da har vi vurdering/evaluering av siste måned, og 

planlegging av neste. 

De 5 planleggingsdagene vi har i løpet av barnehageåret, blir blant annet brukt til vurdering/ 

evaluering og refleksjon. 

 

Vi gjør løpende observasjoner av alle barn og har kartleggingsverktøy som vi bruker etter behov. 

 

 

 

 

 



 

 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 

 
Barnehagene i Saltdal samarbeider godt med hverandre. I løpet av barnehageåret møtes vi på ulike 

arenaer og aktiviteter, blant annet gjennom, Blåfrostfestivalen, førskoleuka og «Knektdagen» 

(sommeravslutning på Vensmoen). 

 

Som tidligere nevnt har barnehagene i Saltdal et godt samarbeid med skolen, med jevnlige 

samarbeidsmøter. 

I tillegg har vi et samarbeid med helsestasjon, PPT og barnevern, med jevnlige møter 

(barnehageteam). Der tar vi opp små og store saker om barnegruppa og enkeltbarn ved behov. Vi 

utveksler erfaringer og får råd og veiledning. Når enkeltbarn diskuteres i teamet, har foreldrene 

samtykket til dette. 

I tillegg har vi samarbeid med logoped fra Rognan barneskole. 

 

 

 

 

HELSEFREMMENDE BARNEHAGE 

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Fra høsten 2017 ble Saltnes barnehage en 

helsefremmende barnehage. Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler. 

Formålet er at helsefremmende arbeid i barnehagen skal bidra til god helse, trivsel og gode 

holdninger for barn og ansatte. Dette gjøres ved å følge anbefalte kriterier for helsefremmende 

barnehager.  

 

 

 

 

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE. 



Barnehagen har ifølge Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager ansvaret for barnas 

sikkerhet i barnehagetiden. Barnehagen skal derfor innarbeide gode rutiner for å unngå skader og 

ulykker. Trafikk og HMS henger nøye sammen og barnehagen skal arbeide systematisk med 

trafikkforståelse og trafikkopplæring i hverdagen. 

For oss i Saltnes barnehage betyr dette at: 

 Personalet til enhver tid følger barnehagens regler for trafikksikkerhet, og er gode 

rollemodeller for barna. 

 Barna får erfaring og kunnskap om trafikksikkerhet, slik at de utvikler ferdigheter og får gode 

holdninger til å ferdes trygt i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet tilpasses barnas alder og 

modenhet. 

 Foreldrene blir informert hvert år om barnehagens rutiner for trafikksikkerhet, og bevisstgjør 

de på at de er rollemodeller for sine barn. 

 Trafikksikkerhetsarbeidet i vår barnehage skjer fortløpende og i det daglige arbeidet. I tillegg 

har vi aktiviteter som går mer dirkete inn på trafikksikkerhet.    

 

 

 

BARNEHAGERUTA 2021/2022 

 Barnehagene i Saltdal kommune har 5 planleggingsdager pr barnehageår: 

 Torsdag 19.august  

Fredag 20. august 

 Fredag 19.november 

 Mandag 3. januar 

 Fredag 27.mai 

         
 

 



Jeg skulle ønske dagens barn 
lekte mer enn de gjør 

For den som leker som liten 
får en rikdom inni seg 

som man kan øse av hele livet. 
Man bygger opp en varm, hyggelig 

verden inni seg. 
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig 

Et sted man kan ty til i motgang og sorg 
 

Astrid Lindgren 
 

 

 

 

 


