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Forord 
 
Kjære foreldre,  
 
Krohnstad Montessoribarnehage Skaret åpnet dørene oktober 2016. 
Vi hadde nettopp avsluttet en stor utvidelse av barnehagen på Årø fra 40 til 80 barn. Det var 
ikke i mine tanker å starte en ny barnehage da. Men det er det noen ganger i livet at man ikke 
kan si nei, Skaret var en av dem. 
 
Helt konkret var det en kollega som driver med friluftsaktivitet som spurte meg om jeg ikke kunne 
tenke meg å starte en friluftsinspirert montessoribarnehage på Skaret. «Har du lokaler da?» 
svarte jeg. 
«Ja det er jo ledig på Klokkargården.» 
Dagen etter så vi på lokalene og det var ikke vanskelig å se for seg at dette ville kunne bli noe helt 
unikt, og et fantastisk tilskudd til barnehagen på Årø.  
 
Med god hjelp av Geir Rødal og en positiv Fræna kommune var det bare å sette i gang. Det 
var mange som lurte på om dette kunne gå bra, så langt til fjells, men magefølelsen var god og vi 
ser at barnehagen på Skaret har livets rett. Vi startet da med 8 barn, i dag har vi 28 barn 
fordelt på to grupper, og vi får stadig henvendelser fra familier som ønsker plass. Lokalene og 
omgivelsene gir den gode roen og det er noe vi alle trenger i dag. 
 
Takk til dere som har valgt å ha barna deres på Skaret og være med på eventyret her oppe. 
 
Hvis noen ønsker å lese mer om historikken til Krohnstad Montessori fra vi startet i 2001 med 
familiebarnehage til i dag, finner dere det på hjemmesiden under Barnehage. 
 
Varme hilsener 
Edith Krohn Marleau, eier og styer 
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DEL 1:  

Hvordan vi jobber 
1.1 Visjon og mål for barnehagen  
 

Med kjærlighet og omsorg for hverandre og naturen, tar vi 
vare på verden vi bor i. 

På Krohnstad Montessoribarnehage ønsker vi å gi barna positive opplevelser i naturen og lyst 
til å ta vare på det som vokser og gror.  

Med barnehagens plassering på Eventyrlige Skaret gis det uendelige muligheter til oppdagelser 
og opplevelser i naturen. 

Vi har som mål å se hvert enkelt barn og tilrettelegge for trivsel og vekst i trygge og 
stimulerende omgivelser. Samarbeid med dere foreldre er avgjørende i dette arbeidet.  

 

1.2 Vår pedagogikk  
Krohnstad Montessoribarnehage følger Maria Montessori sine prinsipper der selvstendighet 
og barns medvirkning står sentralt.  

For at barna skal få mulighet til å utvikle sin selvstendighet på en naturlig måte kreves et 
tilrettelagt miljø hvor de kan få frihet til å følge sin indre drivkraft. Barnehagen er et lite 
samfunn der barna skal være en del av og bidra i. Dette medvirker til mestringsglede i 
hverdagen. 

Personalet skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 
som er tilpasset barnas behov og individuelle forutsetninger. De yngste barna og barn som 
kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har også rett til å gi uttrykk for sine 
synspunkter. Vi er opptatt av å følge barnas interesser og arbeider derfor mye 
prosjektbasert. Av den grunn legger vi vekt på at Årsplanen skal være åpen og fleksibel. 

Kjernen i Montessoripedagogikken fra barnets perspektiv kan lyde som følgende: 

«Hjelp meg å hjelpe meg selv. Legge til rette for at jeg skal kunne leke, lære, utforske, øve 
meg og være skapende utfra der jeg er. Vis meg hvordan, så jeg kan øve meg uten å være 
redd for å gjøre feil. Gi meg små frø av inspirasjon så jeg blir ivrig etter å finne ut mer. 
Omgi meg med glede og kjærlighet.» 
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1.3 Montessori og friluft 

På Skaret har vi et ekstra fokus på friluftsaktiviteter.  Målet vårt er at barna skal få bli 
kjent med dyr og vekster slik at dette skal lede til at barna blir glade i naturen og å være 
ute. 

I Rammeplan for barnehager står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Man setter her søkelys på bærekraftig utvikling som omfatter natur, økonomi og 
sosiale forhold som er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn. Dette er i tråd med Montessoripedagogikken, der vi mener at barna forplanter sin 
kjærlighet som de har innefra til miljøet rundt seg. Slik vil barna lære å ta vare på det rundt 
seg og verden barnet bor i. 

Vi har faste tur-baser der vi kan leke, lage mat og ta oss en hvil. Det er uendelige muligheter 
på Skaret. 

1.4 Miljøet 
 

I barnas miljø legges det vekt på at rommet er hyggelig, harmonisk og oversiktlig. Materiell, 
leker og aktiviteter har sine faste plasser. Dette er helt avgjørende for at barna skal kunne 
navigere i hverdagen. Miljøet har stor betydning for barnets utvikling, mestring og følelse av 
medvirkning.  
 

Barn er ikke så opptatt av resultat, Maria Montessori skriver i sin bok Barnesinnet at «målet 
for arbeidet er arbeidet i seg selv». Dette er viktig for oss voksne å huske på. Barnet bryr 
seg ikke om at bordet som ble vasket en gang nå er rent, det vil vaske samme bordet av ren 
arbeidslyst flere ganger. Alle aktiviteter for barna er plassert lett tilgjengelige i lave hyller 
eller skap. Da slipper barnet å gå via en voksen når de ønsker å sette i gang med en aktivitet. 
De har frihet til å bestemme selv.  

• Alt har faste plasser, slik at barnet lett finner det de ønsker selv.  
• Så mye som mulig er i barnets størrelse, slik at de lettere mestrer aktivitetene.  
• Det er på Skogstjerna et eksemplar av hver aktivitet. Hvis noe er opptatt, må de velge 

noe annet. På denne måten lærer de å bli oppmerksomme på andres behov, vente på tur 
og å ta hensyn til andre. På Marikåpa er barna ennå så små at det kan være vanskelig å 
vente, og der har barna ofte flere utgaver av samme ting/aktivitet.  

• Trivelige omgivelser krever vedlikehold. Mange barn elsker praktiske aktiviteter, som 
vi kaller praktisk hverdagsliv i barnehagen, bare de er tilrettelagt for dem. Noen 
eksempler på slike aktiviteter kan være å ta inn og ut av oppvaskmaskin og vaskemaskin 
eller ta oppvasken for hånd. Barna kan også blant annet brette rene kluter, vaske speil, 
vanne blomster, tørke støv og vaske bord. Det er også en stor del av praktisk liv å 
rydde opp etter seg selv. Barnet er ikke ferdig med aktiviteten før den er satt på 
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plass i hyllen der de fant denne aktiviteten. Dette gjør det lett for det barnet som 
ønsker å gjøre aktiviteten etterpå.  

• Barna vil også være med å ta vare på utemiljøet vårt. Vi deltar i det daglige stellet av 
kaninene som bor i barnehagen. Barna er med og gir vann, mat, kos og omsorg til 
dyrene. Når høsten kommer hjelper de til å rake løv, om vinteren hjelper de til å måke. 
Når våren nærmer seg kommer sår vi urter og blomster ute med barna, som vi sammen 
tar vare på i løpet av sommeren. Vi bruker materiell som gir barna kunnskap og 
erfaring om det vi har i naturen.  

 

 

 

1.5 Personalets innstilling 
I arbeidet med barn er det svært viktig å ha en åpen og positiv holdning. Vi skal evne å 
observere barnet, men like så viktig er å observere oss selv i samhandling med barna. Ifølge 
Montessori skal vi hjelpe barnet å hjelpe seg selv. Vi skal være positivt til stede i 
kommunikasjon med barna, men vite når vi skal trekke oss tilbake for å la barnet arbeide 
uforstyrret. 
Vi må være klar over at for hver gang vi voksne hjelper barna unødvendig hindrer vi barnet i 
utviklingen av egen selvstendighet. Derfor er det viktig at vi lar barna utvikle sin 
selvstendighet gjennom å erfare og prøve selv. 

 

1.6 Tilvenning, tilknytning og overganger 
Vi har stort fokus på tilvenning og tilknytning i barnehagen og støtter oss til Trygghetssirkelen 
(Circle of Security, https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/hva-er-
tilknytning). 
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I forkant av oppstart i barnehagen gjennomfører vi hjemmebesøk. Det vil være barnets 
tilknytningsperson som kommer på et lite besøk, slik at barn og foreldre er trygg på en ansatt 
før de begynner i barnehagen. Dette er noe vi har gjort noen år og vi har god erfaring med 
dette. Tilvenningstiden i barnehagen blir brukt til å bli mer kjent. Barnet skal bli kjent og trygg 
på det nye miljøet, de nye voksne og de nye barna. Personalet skal bli kjent med de nye barna 
og foreldrene. Barnet må få nok tid til å bli kjent med og etablere relasjoner og knytte seg til 
personalet, som skal bli barnets nye trygge voksne. For at dette skal skje er det viktig at 
foreldrene holder seg i nærheten, på en fast plass, slik at barnet kan søke dit ved behov. Da 
kan de trygt lære seg å utforske og mestre de nye omgivelsene.  

De første dagene er barnet i barnehagen 1-1,5 time, sammen med en forelder. 
Tilknytningspersonen tar over mer av ansvaret når barnet er klar for det. Vi tilpasser 
tilvenningen etter barnet. Noen er trygge i løpet av en uke, mens andre trenger mer tid. Det 
viktigste er at vi bruker nok tid på tilvenningen slik at det blir en god overgang til barnehagen. 

Det er ikke bare når barnet begynner i barnehagen som det er viktig med tilvenning. Det å 
begynne på en ny avdeling, eller på skolen, er en minst like stor omveltning for både barn og 
foreldre. Når barnet er stor nok til å begynne på Skogstjerna, som oftest etter sommeren 
året barnet blir tre år, har vi også tilvenning. Barnet besøker Skogstjerna ofte i løpet av 
våren, og når august kommer så er barnet rede for å flytte. Vi kan ha kortere dager i 
begynnelsen, slik at barnet har resten av dagen på Marikåpa.  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Vi prioriterer 
å dra på skolebesøk til alle skolene, og hvis det er i orden for foreldre så ønsker vi gjerne å 
fortelle skolen litt om barnet i tillegg. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å 
begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 
Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 
 

1.7 Sosial kompetanse 
Utvikling av sosial kompetanse begynner allerede ved fødselen. Det starter med at barnet 
orienterer seg i verden omkring seg, kommuniserer med og tar etter atferden til 
omsorgspersoner. Barnet prøver ut og får respons og positiv forsterkning på atferden sin og 
utvikler sosial kompetanse. Noe av det første barn lærer er å forholde seg til andre 
mennesker.  

Skogstjerna bruker et forskningsbasert opplegg som kalles Småsteg. På Marikåpa er det også 
satt søkelys på sosial kompetanse, der vi bruker noe som kalles Start. Start er beregnet på 
barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Småsteg- programmet.  

Småsteg er et forebyggende materiell tilrettelagt for å forebygge mobbing og vold gjennom 
å fremme empati og utvikle barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Jo mer strategiene 
blir brukt, jo mer vil barna ta dem til seg, slik at strategiene blir en positiv rutine og en 
naturlig del av deres væremåte. Arbeidet med Småsteg er mest effektivt hvis foreldrene 
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har kunnskaper om det og kan hjelpe barna å bruke ferdighetene hjemme, derfor vil dere 
foreldre fortløpende også få mye informasjon om hvordan vi arbeider. Les mer om Småsteg 
her: https://www.prososial.no/images/documents/pdf/Smasteg.pdf 

 

1.8 Livsmestring 

Krohnstad Montessori Skaret og Årø jobber spesielt med livsmestring året 2022. Dette er 
et fokusområde for barnehagene både i Hustadvika og Molde kommune. I Rammeplanen for 
barnehager er Livsmestring og helse blitt en del av barnehagens verdigrunnlag 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Rammeplanen beskriver at livsmestring handler om: 

• fysisk helse 
• psykisk helse 
• bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd 
• forebygge krenkelser og mobbing 
• forebygge og oppdage barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep 

I barnehagen handler det fremst om å bidra til at barna utvikler et positivt selvbilde 
gjennom mestringsopplevelser. Barnehagen skal støtte barna i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.  Livsmestring utvikles ved at vi får 
mulighet til å bruke egne evner og utvikle oss, oppleve mening, autonomi og dele mål og 
verdier i et fellesskap. Vi ønsker at barnehagen skal bidra til robuste barn, og det er også 
problemstillingen vi vi jobbe ut fra; «Hvordan kan barnehagen bidra til motstandsdyktige og 
robuste barn?» I tillegg til å bruke Småsteg aktivt er livsmestring en stor del av 
montessoripedagogikken. Vi ønsker at barna skal oppleve at de mestrer, alt etter hvor barna 
er i utviklingen.  
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DEL 2  

Fagområder i rammeplanen og «Følg barnet» 

De 7 fagområdene som står beskrevet i Rammeplan for barnehagen gjenspeiler områder som 
har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, 
allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle 
fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Fagområdene er i stor 
grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Montessoribarnehager har i tillegg 
til dette en egen pedagogisk fagplan som heter «Følg barnet». Begge disse er viktige 
arbeidsverktøy for oss på Skaret.  

Det er avgjørende at barna opplever progresjon i forhold til fagområdene i barnehagen. 
Dette innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Vi legger til rette 
for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og 
utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, 
kunnskaper og ferdigheter. 

 

2.1 Kommunikasjon, språk og tekst 

Kommunikasjon er viktig for både opplevelser, tanker, følelser og for å kunne gjøre seg 
forstått i verden. Barn i alderen 0-6 år er i en fase der språkutviklingen er på sitt sterkeste. 
Det er derfor viktig at de voksne er bevisste på hvordan de kommuniserer med barn og seg 
imellom. At man er tilstedeværende og skaper trygghet for god kommunikasjon er viktig i 
tillegg til at man er bevisst sin rolle som kulturformidler og gleden i det. For øvrig ivaretas 
dette fagområdet ved: 

● Hverdagssamtaler 

● Frilek og gruppeaktiviteter  

● Deltagelse i samlingsstund 

● Sang, rim og regler 

● Høytlesing 

● Dramatisering og fortelling  

● Billedkort 

● Etter hvert bokstaver og ulikt språkmateriell 

 



10 
 

 

 

2.2 Kropp, bevegelse og helse 

Barn er i stadig bevegelse og tilretteleggelse for dette er viktig. Vaner og handlingsmønstre 
tar form allerede fra tidlig alder og gode vaner som tilegnes i barnehagealder kan vare livet 
ut. Barnehagen skal ifølge Rammeplanen legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 
helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 
samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal 
bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres 
grenser. Vi vektlegger dette på følgende måte:  

● Utelek i kupert terreng 

● Turer 

● Klatrevegg/ribbevegg 

● Bruk av naturen 

● Tilrettelagte møbler og interiør i barnas høyde  

● Montessori praktiske og sansemotoriske aktiviteter der barna får trene grov- og 
finmotorikk så vel som de 5 sansene. 

● Barnehagen legger vekt på å servere mat av god kvalitet. Vi baker økologisk brød med 
barna og lager mat fra grunnen av. Vi bruker også mye frukt og grønt. Vi ønsker på sikt å 
servere mest mulig økologisk mat. 
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● Formidling av elementære aspekter ved personlig hygiene som å pusse nesen og vaske 
hender 

 

 

 

2.3 Kunst, kultur og kreativitet 

Kultur og kreativitet er noe som vi ønsker skal være til stede i alt vi gjør med barna. 

Selv praktiske gjøremål har i seg elementer av kultur og kreativitet, om det så er å vaske et 
bord, å lage et mønster av noen fine blanke steiner eller å lage kunstverk med materiell vi har 
funnet ute. 

Barnehagen er bevisst på den estetiske dimensjonen i omgivelsene. Barn i denne alderen 
formes av sanseinntrykk og det er derfor viktig å gi gode impulser på dette området. Vi 
henger opp billedkunst i barnas høyde og barna skaper sine egne kunstverk som vi stiller ut.  

Barnehagen lager også sine egne tradisjoner knyttet til høytidene og årstidene der vi 
inviterer inn foreldre og familie. Å skape noe sammen er med på å øke samhørighet og et 
fellesskap. Øvrige eksempler på hvordan dette fagområdet ivaretas er: 

● Estetiske fag integreres i alle fagområdene og brukes til å fordype de forskjellige temaene 
i løpet av året. 

● Tilrettelagt formingsmateriell som ligger tilgjengelig for barna i hyllene; maling, tegning, 
modellering, liming, klipping etc.  

● Ulike prosjekter knyttet til temaene gjennom året  

● Dramatisering og fortelling i samlingsstunder. 
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Bruke det naturen har å by på, lage bilder og kunst av naturmateriale også på tur. 

● Sang og musikk med og uten rytmeinstrument 

● Bilder 

● Tilstelninger knyttet til ulike årstider 

De eldste barna får bli med på trompetlek ukentlig sammen med musikkpedagogen vår.  

 

 

2.4 Natur, miljø og teknikk 

Naturen kan gi mange vakre opplevelser gjennom året. Et tre som stadig skifter farge på 
bladene, en maurtue, spor i snøen, lukten av skog når det regner etc. Vi fokuserer i første 
rekke på kjærligheten til naturen. Vi ønsker å formidle respekt for alt levende fra minste 
insekt til andre mennesker. I denne sammenhengen er dette viktig med: 

● Fokus på friluftsliv (se egen del)  

.  Turer i skogen, ved vannet og nærmiljøet etter årstid, undre oss over det vi ser på veien.  

.  Delta i å ta vare på kaninene og fiskene, mate fugler på vinteren og følge med på sauene i 
nærområdet. 

● Temaarbeid i samling 

● Ulikt montessorimateriell 
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● Enkle eksperiment inne og ute 

● Integrering av estetiske fag 

● Kildesortering, fokus på gjenbruk 

 

2.5 Etikk, religion og filosofi 

Her dreier det seg om å bringe etikken til det nære og praktiske. Vennlighet og omsorg for 
hverandre i de små ting. Så gjelder det å skape rom for undring og tanker om livets mange 
mysterier. Vi er bevisste på: 

● Gjensidig respekt og å ta barnas spørsmål og uttrykk på alvor 

● Grunnleggende positiv holdning til barnet 

● Praktisere og formidle dannelse 

● Markering av kristne høytider, og andre viktige dager i religioner tilknyttet til barnehagen 

● Integrering av estetiske fag 

 

2.6 Nærmiljø og samfunn 

Barnehagen er et lite samfunn i seg selv der alle er viktige og har noe å bidra med. Barna er 
også med på å forme omgivelsene og slik blir omgivelsene deres egne. På den måten opplever 
de medvirkning og demokrati i praksis. Dette gir større grad av mestring enn om alt skulle bli 
gjort for dem. Dette gjør vi ved å ta med barna på: 

● Praktiske oppgaver: vaske, bake og vanne blomster, pynte 

●Aktivt bruk av nærmiljøet, utflukter og deltagelse i det som skjer rundt. 

● Tilstelninger hvor foreldre, besteforeldre eller andre inviteres 

I tillegg til dette skal barnehagen ifølge Rammeplanen ivareta barnas rett til medvirkning ved 
å legge til rette for at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet.  Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen 
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen.  
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2.7 Antall rom og form 

Barn er tidlig opptatt av matematikk, og utforsker matematiske begreper lenge før de vet at 
det er det de gjør. For oss voksne gjelder det å være bevisst matematikken i hverdagen og 
synliggjøre den for barna.  

Montessori sanse- og matematikkmateriell er konkret og progressivt og er laget for 
utforsking og læring av dette tema. Barnets kompetanse i matematikk bygger på indirekte 
forberedelse ved at barnet får utforske begrepet konkret. Det omhandler sortering av 
størrelse, form og farger. Om å kjenne på tung og lett, stor og liten, kort og lang. Etter 
hvert kommer telling og tallsymbol. Vi går fra det konkrete til det abstrakte. På den måten 
får barnet en dyp forståelse av mengde, tall og formbegrep. Å stille spørsmål og evne til 
undre seg over hvordan ting henger sammen er grunnleggende for barnas evne til logisk 
tenkning. Matematikkmateriellet ligger tilgjengelig i hyllene og barna kan arbeide/leke med 
det når de vil. Det er en forutsetning at dette skal være lystbetont, og det skal være den 
indre motivasjonen som driver barnet i disse aktivitetene. Annet som er matematisk, er: 

● Gjøre ting i rekkefølge (påkledning) 

● Rutiner – dagsrytme 

● Sang, rim og regler (telle på fingre, bevegelser) 

● Putte ting inni hverandre (størrelse, form) 

● Sortering (farge, form og størrelse) 

● Eksperiment 
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DEL 3 

Organisering av barnehagen 
Barnehagens åpningstid er 07.15-16.45 

3.1 Personalet 
Eier og styrer: Edith Krohn Marleau 

 

Marikåpa (0-3) 

Pedagogisk leder: Susan Brandt Bytengen 100% 

Musikkpedagog med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk: Siri Sakshaug 40% 

Pedagogisk medarbeider: Erika P. Dudok 100% 

Pedagogisk medarbeider: Marit Bjerkeseth 100% 

 

Skogstjerna (3-6) 

Pedagogisk leder: Marie Berg 100% 

Musikkpedagog med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk: Siri Sakshaug 40% 

Montessoripedagog: Adrian Sunde 100% 

Pedagogisk medarbeider: Bente Rødsjø 100% 

 

3.2 Leveringsrutiner 

For å ivareta roen inne på grupperommene våre på morgenen har vi ønske om at alle foreldre 
skal levere barnet sitt i døra inn til avdelingen. Foreldrene/barnet ringer i ei bjelle som 
henger utenfor døren og ringer i den når man har sagt «ha det» og er klare for levering. Da 
kommer vi og tar imot barnet i døren. Vi ønsker også på denne måten å gi barna en god start 
på dagen og gi dem følelsen av å bli ivaretatt og sett når de kommer i barnehagen.  

3.3 Henterutiner 

Når et barn blir hentet av foreldre/andre tas det farvel med personalet. Barnet er ikke 
hentet før dette er gjort. Dette er for å få en fin avslutning på dagen mellom barnet og 
personalet, men også for å unngå usikkerhet rundt om barnet er blitt hentet eller ikke.  Hvis 
et barn skal bli hentet av andre enn foreldre, skal de ansatte informeres. Dersom barnet 
hentes av andre enn foreldre uten at beskjed er gitt, er det kun de personer som er tidligere 
oppgitt som kan hente. Eventuelt vil personalet kontakte dere foreldre. Ved henting av 
barnet inne skal barnet sette på plass det de holder på med før de går. Ved henting ute 
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ønsker vi at barnet rydder to-tre ting før de tar farvel. Ved levering og henting er vi veldig 
takknemlige hvis dere passer på å lukke porten/grinden ordentlig. 

3.4 Bursdager 

Bursdager markerer vi ved å henge ut flagg ved inngangsdøra og vi har en bursdagssamling til 
ære for bursdagsbarnet i løpet av dagen. Vi lager også en tidslinje, som er en remse av bilder 
av bursdagsbarnet. Til det trenger vi et bilde av barnet fra hvert år. Nyfødt, 1 år, 2 år osv. 
Barnet får i tillegg velge noe godt fra en bursdagsmeny, det kan være for eksempel sunne 
vafler, pizzasnurr eller smoothie.  

3.5 Sykdom 

Av hensyn til seg selv, de andre barna og de ansatte skal et sykt barn holdes hjemme. Det er 
anbefalt at barnet skal ha en feberfri dag før de kommer i barnehagen og 48 timer etter 
siste oppkast/diare. Det er stor forskjell for barnet å være hjemme kontra barnehagen. Alle 
barn som kommer i barnehagen, skal kunne delta i de aktiviteter barnehagen har. Dersom 
barnet ikke er friskt nok til å være ute så er det heller ikke friskt nok til å være i 
barnehagen. Hvis et barn blir dårlig i løpet av dagen eller viser at det ikke er i form, skal en 
av personalet kontakte foreldre for henting av barnet.   

Gi personalet beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 

Vi følger myndighetenes veileder i forhold til covid-19. Nyeste utgave av denne er alltid å 
finne her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 

 

3.6 Klær 

Foreldre har ansvar for å sjekke barnas klær når barnet leveres og hentes i barnehagen. Vi 
ber dere hjelpe oss å holde orden i garderoben og ha nødvendige klær og rett utstyr til 
enhver tid. Barn kan bli frustrert dersom de mangler noe og må låne. Pass ellers på at 
kurvene ikke er overfylte. Barna prøver gjerne å finne selv og rydde selv. 

Vi legger stor vekt på at barnet skal få lov til å bli selvstendig. Derfor er det viktig at barnet 
har klær som er lette å ta av og på og at klærne er behagelige. Sikkerhet er også viktig.  
Snorer i bukser og gensere bør være fastsydd, ellers kan barnet få den rundt halsen. Sjekk 
knapper jevnlig. Hetter på uteklær bør være festet med trykk-knapper slik at den løsner 
hvis barnet setter seg fast. Unngå skjerf som kan forårsake kvelning, bruk heller en hals.  

Husk å merke alt av klær/sko og annet som dere tar med i barnehagen. Det gjør jobben 
lettere for personalet og mindre forsvinner for dere. Vi oppfordrer dere å ta en jevnlig 
sjekk på dette. 
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3.7 Søvn og hvile 

I løpet av dagen opplever barnet mange inntrykk som skal sorteres. Det er helt avgjørende at 
barnet kan sove eller hvile. Jo mindre barna er jo viktigere er dette. Søvn er et basisbehov 
og er avgjørende for barnets fysiske, mentale og følelsesmessige utvikling og velbefinnende. 
Hvert barn har en egen soverytme og det er viktig å ikke vekke de når de er i den dypeste 
søvnen. Ut ifra forskning og observasjon i barnehagen ser vi at barna på Marikåpa har behov 
for å sove en times tid eller mer.  På Skogstjerna har vi tilbud om hviling, med lydbok eller 
rolig musikk, for de som trenger det. De yngste barna sover gjerne en liten stund også her.  

 

3.8 Personalarbeidet  
Vi har gjennom flere år arbeidet med «The virtues project» (http://www.virtues.no/) 
sammen med Krohnstad Årø. Vi har hatt flere kurs for personalet, og dette er noe vi 
arbeider med jevnlig. Det handler i store trekk om å kommunisere og veilede, samtidig som vi 
blir bevisst våre egne holdninger og verdier. Vi viderefører dette til barna, og det gjør både 
oss og barna bevisst på hvilke dyder vi har inni oss, og hvilke vi har mulighet å videreutvikle. 

Annen faglig veiledning skjer etter behov, innenfor personalets arbeidstid. Faglig 
oppdatering skjer også gjennom litteratur og kurs. I år er det en ansatt på Skaret som 
fortsetter sin utdanning til montessoripedagog, og en som tar videreutdanning i 
spesialpedagogikk på Dronning Mauds Minne Høyskole i Trondheim.  

Vi har et gjennomarbeidet HMS- system som legger grunnlaget for våre sikkerhetsrutiner. 
Førstehjelpskurs arrangeres annethvert år, med en kortere oppfriskning det året man ikke 
har kurs. 4 av 7 i personalgruppen har også livredningskurs i vann, slik at vi trygt kan ta med 
barna til vannet. Vi har også brannvernleder som arrangerer noen brannøvelser i løpet av 
året. 

Det er felles personalmøte på kveldstid sammen med Krohnstad Årø ca 1 gang i måneden og vi 
har også avdelingsmøte annenhver uke på dagtid/kveldstid.  

Det gjennomføres medarbeidersamtale for hver ansatt en gang pr. halvår.  

Vi har seks planlagte planleggingsdager i løpet av året 

3.9 Foreldresamarbeid 
Ifølge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig 
utvikling. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og 
oppgaver i forhold til barna. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og 
begrunnelser utveksles. 

Barna tilbringer store deler av dagen i barnehagen og vi ønsker et godt samarbeid med dere 
foreldre. Dersom barnet eller familien har opplevd noe som kan påvirke hverdagen til barnet, 
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for eksempel i måten å oppføre seg på, ønsker vi gjerne å få vite det. Dette kan være alt fra 
alvorlige hendelser til hverdagslige ting. Nøl ikke med å komme med tilbakemeldinger til oss 
dersom det er noe dere ønsker å ta opp enten det er ris eller ros, tips eller spørsmål. Er det 
noe dere ikke ønsker å ta opp med oss direkte, kan dere ta kontakt med 
foreldrerepresentanten. Personalet har generell taushetsplikt men spesiell opplysningsplikt 
ovenfor barnevernstjenesten. 

I løpet av barnehageåret vil det bli satt opp to foreldresamtaler. En på høsten og en på 
våren. Det arrangeres foreldremøte to ganger i året, høst og vår. 

 

3.10 Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ. Det 
består av en forelder fra hver avdeling og representant fra de ansatte. 
Foreldrerepresentant velges på høstens foreldremøte. 
 
3.11 Vurdering av barnehagens arbeid 
Barnehagen skal ifølge Rammeplanen jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at 
det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle 
barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det som legges til grunn for 
vurderingen er: 

 • Observasjoner 

 • Praksisfortellinger 

 • Tilbakemeldinger fra foreldre  

• Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget 

3.12 Samarbeidspartnere 
Barnehagen er medlem av Norsk Montessoriforbund og Private Barnehager Landsforbund. I 
tillegg har barnehagen jevnlig samarbeid med helsestasjonen, tverrfaglig fagteam, PPT 
(Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) og barnevernstjenesten. 
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DEL 4 Planlagte gjøremål, arrangementer og møter  

4.1 Temaplan Skogstjerna 2022/2023 
 

Vi følger årstidene, og bruker de mulighetene vi har ute på Skaret hele året. Vi vil jobbe med 
Thorbjørn Egner gjennom hele barnehageåret, fremst boken Når musikantene kom til byen, men vi vil 
også være innom de mer kjente eventyrene. I år vil vi ha ekstra fokus på språk og kommunikasjon. Hele 
barnehagen vil blant annet jobbe med å lære seg tegn til tale. 

AUGUST (sommer) 
Tilvenning, nye/gamle rutiner i 
barnehagen. 
Planleggingsdager 17-18/8 

SEPTEMBER (høst) 
Sopp og bær 
Brannvern, gode hjelpere.  
 
Foreldremøte 20/9 kl.19-20.30 

OKTOBER (høst) 
Blader 
Fiske 
Lysfest/Halloween 
Vi jobber med Språklek 
Planleggingsdag 10/10 
Lysfest for foreldre 27/10 kl 
15.30. 

NOVEMBER (høst) 
Vi begynner å lage julegaver 
Vi jobber med Språklek 

DESEMBER (vinter) 
Vi forteller Juleevangeliet og 
gleder oss til jul. Omvendt 
julekalender 
Nissefest 6/12 
Tradisjonsbord 20/12 
Juleferie 23/12-2/1 
 

JANUAR (vinter) 
Jordas begynnelse 
Aking 
Ski 
Planleggingsdag 2/1 
 

FEBRUAR (vinter) 
Vi fortsetter med jordas 
begynnelse 
Isfiske.  
Samefolkets dag 6/2 
Karneval 17/2 

MARS (vår) 
Nytt liv.  
Vi ruger frem kyllinger.  
Vi begynner å så. 
Påskeforberedelser 
Vi jobber med småsteg 
Påskekaffe 30/3 kl 15.00 
 

APRIL (vår) 
Fugler 
Nytt liv.  
Vi fortsetter å så. 
Vi jobber med småsteg 
Påskeferie: 3-10/4 
Planleggingsdag: 11/4 

MAI (vår) 
17.mai 
Hva skjer i hagen vår? 
Skarvatnets 
innbyggere/natursti 
Vi jobber med småsteg 
Planleggingsdag:27/5 

JUNI (sommer) 
Vi lager film/forestilling 
Fjæra 
Vi jobber med småsteg 
Sommeravslutning for foreldre 
15/6 kl 15.00 

JULI (sommer) 
SOMMERBARNEHAGE 
og ferie 
Vi har stengt uke 28, 29, 30 

  

 

 
 

 

 



20 
 

TEMAPLAN MARIKÅPA 22/23 
Vi vil følge årstidene, og bruker de mulighetene vi har ute på Skaret hele året. Vi vil jobbe med kroppen vår 
tilrettelagt for de yngste barna. Gjennom dette vil vi bli kjent med sansene og kroppsdelene våre og 
videreutvikle barnas motoriske ferdigheter. I år har vi ett årsprosjekt «Musikantene kommer til byen» av 
Thorbjørn Egner.  

Nytt fra i år: bruk av ASK i form av tegn til tale og symboler. 

August 
Tilvenning av nye og gamle 
barna 
 
 
Planleggingsdager 15/16.08. 

September (Høst)  
Kroppen min: Smaksans 
Bli kjent med hverandre 
 
Foreldremøte 20.09 kl.19-20.30 

Oktober (Høst) 
Løv prosjekt 
Kroppen min: Store motoriske 
bevegelse 
Planleggingsdag 10.10. 
Lysfest for foreldre 27.10.           
kl 15.30 

November (Høst/Vinter) 
Makulert papir prosjekt 
Kroppen min: Auditiv sans 
Vi lager julepynt 
 

Desember (Vinter) 
Vi forteller juleevangeliet og 
gleder oss til jul.  
Omvendt julekalender 
Kroppen min: luktesans 
Nissefest 06.12. 
Tradisjonsbord for barna 20.12. 
JULEFERIE 23.12-2.1. 
 

Januar (Vinter) 
Snø 
Kroppen min: Taktil sans 
vi lager instrumenter til karneval 
 
Planleggingsdag 02.01. 

Februar (Vinter) 
Is 
Kroppen min: Likevekt sans 
Barneyoga  
Vi høre på samisk sanger 
Samisk fortelling 
 
Samefolkets dag 06.02 
(markering 06.02) 
Karneval 17.02. 

Mars (Vinter/Vår) 
Vann 
Kroppen min: Kroppsdeler 
Barneyoga  
Vi så frø – nytt liv 
 
Påskekaffe for foreldre 30.03. 
kl. 15.00 
 

April (Vår) 
Nytt liv,  
vi ser etter vårtegn 
Kroppen min: Følelser 
Barneyoga  
Påskefortelling, påskeforberedelse 
 
Påskeferie 03.04. – 10.04. 
Planleggingsdag 11.04 
 

Mai (Vår/Sommer) 
Papp prosjekt 
Kroppen min: 
Grunnbevegelse, barneyoga  
Nytt liv 
17. mai,  
Planleggingsdag 19/5 

Juni (Sommer) 
Bobleplast prosjekt 
Kroppen min: Vi bruker hele 
kroppen, barneyoga 
 
 
Sommeravslutning: 15/06 
kl.15.00 
 

Juli (Sommer) 
Sommerbarnehage  
 
 
 
Sommerferie 28, 29, 30 

 


