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Informasjon om barnehagen

Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1-6 år. Det

er 12 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i 3 avdelinger.

Åpningstiden er fra 07.00- 16.45. 

Barnehagen er samlokalisert med grendaskolen, og barnehagen og skolen åpnet 1984. 

Vi har et unikt stort uteområde med mye skog, og gang- og sykkelvei utenfor gjerdet.

Barnehagen er omgitt av fine nærområder som skog, andre lekeplasser, barnehage, jorder og 

bondegårder, butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand fra barnehagen.

Blomsterenga:  Småbarn 1-3 år

Furutoppen:     Storbarn 3-6 år

Maurtua:          Storbarn 3-6 år

Telefon:    

Kontor    73972210/46935800

Blomsterenga          46894802

Furutoppen 46886418

Maurtua     46886518

Mail styrer: turid.dahl@malvik.kommune.no

Hjemmeside: 

http://www.malvik.kommune.no/vikhammeraasen-barnehage.174851.no.html
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Informasjon om barnehagen

.

Blomsterenga:

Eva Sommer, 
barnehagelærer/ 
pedagogisk leder
Solveig Bonvik, assistent
Grete Vikhammermo
Hermstad, Assistent
Linn-Mari Haugan, 
assistent
Elin Sæterhaug, 
barnehagelærer

Styrer:
Turid J. Dahl

Furutoppen:

Robert Dretvik Killingberg, 
barnehagelærer/pedagogisk 
leder
Bjørg Marit Lillehaug, 
Barne,- og ungdomsarbeider
Ingrid Kvarving, assistent
Linn-Mari Haugan, assistent

Maurtua: 

Tove Forbord, 
barnehagelærer/ 
pedagogisk leder
Karl Gunnar Løvås, 
assistent
Kirsti N. Rabben, 
assistent

Vikarer: 
Laila Norvik
Bjørg N. Berg
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Informasjon om barnehagen

Helse, miljø, sikkerhet er et viktig arbeidsområde, hvor vi har fokus på

sikkerhet, nærvær og gode rutiner. Vikhammeråsen barnehage 

har utarbeidet gode planer og rutiner for HMS arbeid.

Primærkontakt:

Å ha en primærkontakt (en fast voksen) gir sikkerhet og trygghet for et barn og barnets foreldre.

Primærkontakten har hovedansvaret for kontakten barnet og hjemmet. Da er alle barn sikre på 

at de blir bedre hørt og sett i barnehagehverdagen. Når vi blir godt kjent med foreldrene er det 

lettere å forstå barna og deres reaksjonsmåte. Det blir lettere å nå alle barn. Primærkontakten

kjenner barnet best og kan best formidle hvordan barnet har det i barnehagen. Denne måten å

jobbe på høyner kvaliteten, og jobben vår blir mer spennende. 

Småbarn:

Barnehagen har én småbarnsavdeling, Blomsterenga, som har tretten plasser for barn i alderen 

1-3år. De er med på alle fellesaktiviteter og arrangementer, men på småbarnas premisser. 

Hovedfokuset er sosialt samspill mellom barn og språkutvikling.
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Informasjon om barnehagen

Utegruppe:

Rammer:
Storbarn 3-6 år
Storbarnsavdelingene Furutoppen og Maurtua alternerer på å være ute og inne annenhver uke.
Inne på Skogstua har vi kjøkken, toalett, et lite lekeareal og egne garderobeplasser til alle barna.
Inne i gapahuken har vi etablert ildsted med muligheter for tilbereding av mat, og det er benker 
og bord tilrettelagt for måltider.

Hvorfor:
Uteaktivitet gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere erfaringer. 
Uteaktivitet i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysisk aktivitet blir en naturlig og 
lystbetont del av hverdagen. Uteaktivitet gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i
naturen, får et eieforhold til den og lærer å ta vare på ”sin” natur. Uteaktivitet gir nye og gode
sosiale relasjoner på tvers av etablerte vennskap, avdelinger og aldersgrupper.

Uteområdet:
Vi har et stort uteområde med mye skog og ulendt terreng. Dette gjør at barna daglig ferdes på 
en arena som gir grovmotorisk stimulering og allsidige utfordringer for alle utviklingsnivå. Vi har 
et variert utvalg av lekeapparater, og en garasje med uteleker, sykler og akematter. Benker og
gapahuk med etablert ildsted gjør at vi gjerne tar måltidene utendørs.

Årsplanen er behandlet og godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg den: 27.02.17                  
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Dette bygger årsplanen på 

I Lov om barnehager § 1 står det om barnehagens formål;

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 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 tillit 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.

Barnehagens innhold § 2 sier:

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, 

livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas 

alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns 

språk og kultur (Hentet fra Lov om barnehager (barnehageloven) vedtatt 17.06.2005 nr. 64, sist 

endret 22.06.2012 nr.54). Ny rammeplan kommer i 2017.
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Dette bygger årsplanen på

• Malvik Kommunes visjon (åpen, nyskapende, samhandlende)

• Malvik kommunes samarbeidsplan, en overgang mellom barnehage og skole.

• Kommuneplanens samfunnsdel mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring

• Utviklingsplan for virksomhet barnehage

• I Virksomhet barnehage skal vi ha fokus på:

* Tilbakemeldingskultur, språk, personalrollen og ledelse.

* Et godt språklig miljø for alle barn og lærende organisasjoner og pedagogisk ledelse

* Personalrollen: tilstedeværelse/delaktighet/nærhet, raushet, inkluderende (barn, ansatte 
og foreldre).

* Ledelse: nærværsledelse, synlig og tydelig, samarbeid, fleksibilitet, raushet.
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Verdigrunnlag

Vikhammeråsen barnehage jobber etter Malvik kommunes verdier Åpen – nyskapende -

Samhandlende. Disse verdiene ligger til grunn for vårt daglige arbeid. 

Malvik kommunes verdier Dette legger vi i begrepene

Åpen God informasjonsflyt til foreldre. Skape rom for å utveksle 
informasjon, samtidig som vi ivaretar barnas integritet. De voksne 
skal dele kunnskap og utnytte hverandre sin kompetanse. Det skal 
være åpenhet mellom avdelingene, der barna skal føle seg trygge i 
hele barnehagen.

Nyskapende Løsningsorientert, spontan, omstillingsdyktig og endringsvillig. Vi 
deltar i prosjekter og kurs for å tilegne oss ny og bredere 
kompetanse. Ønsker å arbeide i takt med samfunnet rundt oss. 
Skape gode arenaer for refleksjon.  

Samhandlende Vi jobber mot felles mål. Gjøre hverandre gode. Har tillit og omsorg 
for hverandre. Respekterer og anerkjenne hverandre. Barnas 
oppdragelse og danning er et samarbeidsprosjekt mellom foreldre 
og barnehagen.
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Pedagogisk innhold

Barnehagen som lærende organisasjon

Tilbakemeldingskultur:

Barna på Vikhammeråsen barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet

gjennom konstruktive tilbakemeldinger. Hvordan vi snakker med barna påvirker

barnas adferd, og vi tror positive tilbakemeldinger fører til positiv danning og et

godt miljø i barnehagen. Alle barn skal oppleve ros og annerkjennelse. Dette skaper glede

og gir mestringsfølelse. Vi jobber for å skape trygge barn som skal føle at deres

tilstedeværelse er verdsatt i barnehagen.  

Hvordan ansatte gir tilbakemeldinger til hverandre påvirker barnas sosiale

utvikling og miljøet i barnehagen. Vi ønsker å være gode forbilder gjennom språk,

handling og væremåte. Barna skal oppleve ansatte som roser og anerkjenner

hverandre i fellesskap.  

Vi ønsker å ha stort fokus på hvordan vi kommuniserer og samhandler med barn,

og har også valgt dette som tema gjennom ekstern vurdering i 2017.



Pedagogisk innhold

Språk:

Vi jobber for å implementere språklig bevissthet i vår daglige samspill med barna. Vi samtaler
om det hverdagslige i alle rutinesituasjoner. Vi synger, leser og rimer og dikter. Språk og sosiale
ferdigheter går ofte hånd i hånd, og som et ledd i kvalitetsutviklingen i barnehagene
har virksomhet barnehage et samarbeidsprosjekt (2014-2017) med kommunene i NEA. Dette er
barnehagebasert kompetanseutvikling som involverer hele personalgruppa i alle barnehagene. 
Høgskolen for barnehagelærerutdanning i Trondheim (DMMH) er faglig ansvarlig for veiledning og 
kursing. Overordnet mål for prosjektet er «Et godt språkmiljø for alle barn,» og vår
problemstilling er «Hvordan kan personalet fremme barns språkutvikling gjennom lek med 
poetiske tekster.» Vi jobber blant annet med språkutvikling gjennom koret vi har i barnehagen.
Da møtes alle i barnehagen og synger sanger sammen. 
I vårt arbeid med språk bruker vi ulike verktøy som snakkepakken, Salaby, Psykologisk
førstehjelp og Du og jeg og vi to. 

I år som i fjor leier vi inn sangpedagog og sanger Ann Kristin Andresson, som skal ha noen
samlingsstunder sammen med oss. Hun lager magisk stemning som fortryller både barn og
voksne. 
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Pedagogisk innhold

Omsorg og danning:

Danning er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en 
god framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid? Kort fortalt er 
danningsperspektivet forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet 
og fornuft. Danningsbegrepet utfordrer alle, gjennom omsorg, lek og læring. Dette skjer i 
samspill med omgivelsene.

Vi ønsker å skape en trygg barnehage for alle barn gjennom systemrettet pedagogisk arbeid. 
Primærkontaktsystemet ligger i bunnen for all pedagogisk virksomhet i vår barnehage. Alle barn har 
en fast voksen som sikrer at de blir sett og hørt hver dag. Dette gjør at vi blir godt kjent med 
foreldrene, som igjen fører til at vi lettere forstår barna og deres reaksjonsmåter.
Personalet ønsker å skape en god læringsarena, utvikle sosial kompetanse, skape et godt klima og 
være gode rollemodeller.

Vi legger stor vekt på lek, vennskap, humor, fysisk aktivitet og kommunikasjon/samhandling
barn/barn, voksen/barn og voksen/voksen.
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Pedagogisk innhold

Lek og læring:

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en 

viktig side ved barnekulturen. (Jfr. Rammeplanen)

Vi legger vekt på samarbeid mellom avdelingene, og mellom 

barnehagen og skolen. De små lærer av de store og motsatt. 

Fysisk aktivitet både ute og inne er viktig for oss. Vi ønsker å 

ha rikelig med materialer tilgjengelige for barna, slik at de selv

kan velge aktiviteter. Gjennom prosjektet ”Et godt språk miljø 

for alle barn” viderefører vi matematikkprosjektet, da forskning 

viser at matematikk har positiv påvirkning på språkutviklingen.

Vi ønsker å være gode voksne som støtter barnet i deres nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og 

lærelyst. Vi skal ha delaktige og engasjerte voksne som er gode rollemodeller. Eksperimentere, 

utforske og undre oss sammen med barna. Vi mener den frie leken har stor læringsverdi for 

barna, og vi skal skape tid og rom for lek på barnas premisser.
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Pedagogisk innhold

I barnehagen har vi 
en dagsrytme og 

frilek som barna kan 
medvirke i.

Kommunikasjon, 
mimikk, 

kroppsspråk, 
lytte, se, 

observere, 
oppleve, erfare. 

Omsorg, trygghet, 
ydmykhet, respekt, 

anerkjennelse, 
lojalitet, bry seg, si 

ifra, ta på alvor.

Barna får medvirke i 
barnehagen, både 

som gruppe og som 
individ.

Barns 
medvirkning

Barna skal delta 
aktivt, være i fokus 

og delta i 
vurdering.

Barna får tid til å 
tenke, bestemme og 

utføre aktiviteter, 
oppgaver og ansvar. 
Dette bekreftes og 

dokumenteres av de 
voksne.

Innen trygge rammer ta 
ansvar, velge, samarbeide, 
undre seg og det foregår 

barnesamtaler.
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Vurdering og dokumentasjon

Intern vurdering:
Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. I vår 
barnehage skal barna oppleve at de blir hørt og sett hver dag. Vi bruker primærkontakt som et 
verktøy for å oppnå dette målet. 

Evaluering av innholdet i barnehagen skjer både i personalgruppa og sammen med barna. Vi 
reflekterer over oss selv og aktiviteter som vi gjennomfører i barnehagen. Etter en periode 
(måned/halvår) reflekteres det skriftlig. Dette blir dokumentert til foreldrene. 

Vi dokumenterer hverdagssituasjonene gjennom dagen i dag, bilder i fotoramma, tekstskaping og 
fotomontasjer. Barna deltar aktivt i dette arbeidet. 

Gjennom høstens kunstutstilling synliggjøres formingsarbeidet som vi har jobbet med hele høsten. 

TRAS er et kartleggingsverktøy for språk, som vi bruker ved behov. 

Systemtilbakemelding:
Observasjoner gjort i forbindelse med Tidlig innsats der hver enkelt barnehage får tilbakemelding på
ledelse, struktur og organisering. 

Ekstern vurdering:
Ekstern vurdering er en felles vurderingsmetode for alle barnehagene i virksomheten som skal
gjennomføres hvert tredje år i alle barnehagene i kommunen. Vår barnehage skal ha ekstern 
vurdering våren 2017, hvor vi skal vurderes i kommunikasjon og samhandling med barn.
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Foreldresamarbeid 
Foreldre/foresatte har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehage og foreldre/foresatte skal utfylle    
hverandre. Gjensidig forståelse og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig. 
Foreldrene/foresatte sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i
foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er alle foreldre/foresatte på Vikhammeråsen
barnehage.

Foreldre/ foresatte sikres medvirkning gjennom Samarbeidsutvalget (SU) og Arrangementskomiteen. 
Vikhammeråsen barnehage har felles arbeidsutvalg med Vikhammeråsen grendaskole (AU)

Mail:
SU: Asbjørg Mindnes: amindnes@gmail.com og Merete Rønning Larssen Aas: meretero@hotmail.com
Arrangementskomiteen: hegeskotvedt@hotmail.com
AU: Hege Sagmo: hegetkd@gmail.com

Foreldresamtaler: 1-2 ganger i året, ellers ved behov.
Foreldremøter: 1 møte i året.
Årsplan: Felles for hele barnehagen
Månedsplan: Konkrete gjøremål hver måned. Dette får dere sendt pr. e-post og hengt opp på 
informasjonstavla i garderoben.
Hverdagssituasjoner: I hente- og bringetiden
Annet: Foreldrekaffe, dugnad, juleavslutning, påskeaktivitet.

Ved sykdom og annet fravær samarbeider avdelingene. Gi oss beskjed om barnet ditt er syk/ har fri 
innen kl. 08.30

Barnehagen som lærende organisasjon
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Samarbeid med andre

Vi fjernadopterer en gutt gjennom Kenyahjelpen. Han heter Evans Osiri.

I korte eller lengre perioder har vi utplassert lærlinger og elever fra ungdomsskole og videregående 
skole. I tillegg har vi av og til et samarbeid med NAV. 

I forbindelse med overgang barnehage/skole har vi et samarbeid med flere barneskoler. Gjennom 
hele året har vi ulike aktiviteter sammen med Grendaskolen. 

Vi samarbeider med andre barnehager.

Barnehagen har samarbeid om enkeltbarn, med helsestasjon, PPT, barnevern, 
fysioterapeut/ergoterapeut og BUP. 

Gjennom språkprosjektet har vi et samarbeid med andre barnehager i Nearegionen.

Tidlig Innsats
«For å sikre god utvikling for alle barn har vi tverrfaglig samarbeid med Barne – og
familietjenesten. Vårt samarbeid bygger på Tidlig Innsats-modellen utviklet av Øyvind Kvello. Målet
er å gi god og riktig hjelp tidlig.» Det innebærer et tett samarbeid med barnevernstjenesten, PPT og 
Helsestasjonen. Et tverrfaglig samarbeid med andre instanser sikrer at vi ser hele barnet, for en 
fyldig faglig vurdering, og kan tilrettelegge vårt tilbud til hvert enkelt barn.
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Samarbeid med andre

Overgang barnehage – skole, BRO:

Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Vi følger Malvik 
kommunes handlingsplan i dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal 
begynne på samme skole. Pedagogisk leder har overgangssamtaler med foresatte og med 
skolen. De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom året. Noen av 
aktivitetene er i samarbeid med Planetringen og Vikhammer Vestre barnehage. 
Barnehagen er en del av BRO-prosjektet i Malvik Kommune. 
Vi har gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehagen og skolen.  
Barnehagen deltar også i sonemøter sammen med Vikhammer Vestre, 
Planetringen og Vikhammer/Vikhammeråsen skole. Her på Vikhammeråsen er vi så heldige at 
barnehagen og grendaskolen er samlokalisert.
Barnets oppvekstmiljø blir preget av helhetstenkning og kontinuitet, og overgangen fra 
barnehage til skole blir lettere. Vi har en felles aktivitetsplan som inneholder samarbeid om
aktiviteter for barn fra 1-10 år. 
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Ukeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Brødmåltid

Gym:

Klatremus  9.15-
10.45

Skoletime 11.45-
12.30

Baking

Gym:

Blomsterenga
9.00-10.00

Sprekingene 
10.00-11.00

Partall: 
Ped.ledermøte

Oddetall: 
Avdelingsmøte 
Blomsterenga

Varmmat 
(Storbarn lager)

Brødmåltid

Kor siste torsdag 
i mnd. På 
Blomsterenga kl. 
9.30

Partall: 
Avdelingsmøte 
Maurtua

Oddetall: 
Avdelingsmøte 
Furutoppen

Varmmat
(Blomsterenga 
lager)

Sprekingtur

Møte i 
prosjektgruppa 
13.00
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Tradisjoner og Aktiviteter
Måned Hva skjer

Januar Planleggingsdag 2. januar
Prosjekt – Språk
Foreldresamtaler

Februar Karneval 17. februar, felles med skolen
Prosjekt - Språk
Foreldresamtaler

Mars Prosjekt –Språk
Solfest 24. mars
Eggdypping/bollebaking: Maurtua uke 14 og Furutoppen uke 13.
Foreldrekaffe: Blomsterenga uke 12
Fellessamling for skolestarterne fra Vikhammeråsen, Planetringen og Vikhammer Vestre.

April Prosjekt – Språk
17.April stengt (2.påskedag)
Samlingsstund sammen med skolen

Mai Prosjekt – Språk
Overgangsamtaler
1 og 17.Mai stengt
Planleggingsdag fredag 26.mai
Dugnad 16.mai - barn og voksne i barnehagen og på skolen rydder til 17. mai

Juni Prosjekt – Språk
5.juni stengt (2.pinsedag)
Skattejakt for 1.trinn og skolestarterne
Avslutning for skolestarterne
Sommerfest
Foreldrekaffe
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Tradisjoner og Aktiviteter

Måned Hva skjer

Juli Barnehagen holder feriestengt uke 28, 29 og 30

August Nye og ”gamle” barn ønskes velkommen til nytt barnehageår
Planleggingsdag 17. og 18. august 

September Innkjøringsperiode for barn og voksne
Prosjekt – Språk -kunst
Aktivitetsdag barnehage
Høsttakkefest
Foreldremøter – dato og klokkeslett kommer senere.

Oktober Kunstprosjekt
Foreldrekaffe

November Novemberfest
Huskonsert
Kunstutstilling
Planleggingsdag 24. november
Foreldresamtaler
Lysfrokost

Desember Baking barnehagen/ 3. trinn
Adventssamling 4.desember kl.10.00
St. Lucia 13. desember kl. 10.00 i skolen
Juleavslutning for foreldre og søsken 13. desember
Juleverksted
Juletretenning
Juletregang 22. desember
Nissefest
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