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KORT OM BARNEHAGEN  
Lillehammer barnehage er en fire avdelings barnehage. Barnehagen ligger i et 

gammelt villastrøk, med en stor hage som inviterer til variert og allsidig lek. Det 

er to avdelinger for barn under 3 år og to for barn mellom 3 og 6 år.  

 

Barnehagen er også en ”mottaksbarnehage”, d.v.s. barn av ny bosatte flyktninger 

kan få plass her.  Foreldrene får norskopplæring på Lillehammer læringssenter.  

Vi har derfor stort fokus på språk og flerkulturelt arbeid. 

Barnehagen har også ekstra personale p.g.a. dette, 50 % førskolelærer og 50 % 

assistent som jobber på tvers av alle 4 avdelingene, først og fremst med språk. 

 

Barnehagen har 14,6 årsverk som grunnbemanning, fordelt på 20 ansatte. 

Dette inkluderer 100 % leder og 66,66 % kjøkkenassistent. 

Det er 7 ansatte med førskolelærerutdanning og så godt som alle assistenter 

har utdanning enten som barne- og ungdomsarbeider, barnepleier eller annen 

assistentutdanning. 

Lillehammer barnehage er miljøserifisert. Vi vektlegger bruk av miljøvennlige 

produkter og arbeid med miljøretta tiltak. 

 
Åpningstiden er fra 06.45 til 16.15, åpent hele året med unntak av helligdager, 

julaften, nyttårsaften og 5 planleggingsdager. 

Adresse: Gamleveien, 119, 2615 Lillehammer 

e-post: postmottak.lillehammer.barnehage@lillehammer.kommune.no 

Telefon: 61 25 25 45 

 Lillehammer barnehage er på facebook. 

Styrer/TO-leder:  Christina Bakken 

Nestleder/assisterende styrer: Pedagogisk leder på Trolltun, Gro Wold 

Pedersen 

 

Planleggingsdager 2013-2014:   

Fredag 16. august2013 

Fredag 30. august 2013 

Fredag 18. oktober 2013 

Torsdag 2. januar 2014 

Fredag 2. mai 2014 
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GRUNNLAGET FOR ARBEIDET I BARNEHAGEN ER: 
 

 Lov om barnehager 

 Rammeplanen 

 Stortingsmelding  41: Kvalitet i barnehagen 

 NOU 2009:18 Rett til læring – tidlig innsats 

 NOU 2010: 8  Med  forskertrang og lekelyst 

 Stortingsmelding 24: Framtidens barnehage 

 Barnehageplan for Lillehammer kommune 

 Strategiplan for barnehagene i Lillehammer 
Vedtatt av Lillehammer Kommunestyre juni 2012. 

 I tillegg har Lillehammer kommune utarbeidet retningslinjer vi skal 
følge: 

 IIKT-plan 
 Plan for overgang barnehage – skole 
 Innhold i 5-årsgruppene 
 Plan for fysisk aktivitet og kosthold 

 
Loven og Rammeplanen gir nasjonale føringer for mål og innhold for  barnehagen, 
og danner grunnlaget for alt arbeidet i Lillehammer barnehage. Rammeplanen 
beskriver 7 fagområder som vi skal jobbe med. 

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

I tillegg kommer Lillehammer kommunes  egen Barnehageplan  samt  vedtekter for 
barnehagene.  
 
Fra Lov om barnehager § 1: " Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig 
alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem" 
 
Strategiplanen angir tre hovedområder som barnehagene skal arbeide med. Lek og 
læring, Vurdering og Ledelse. Disse områdene er beskrevet nærmere under. 
 

LILLEHAMMER BARNEHAGES PEDAGOGISKE 
GRUNNVERDIER ER: 

Å gi omsorg, danning og læring som skal fremme likeverd, likestilling, 

toleranse og respekt for hverandre 

 

Å gi grunnlag for glede og mestring i et inkluderende, sosialt og 

kulturelt fellesskap. 

 

Å gi rom for mangfold 
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FOKUSOMRÅDER 2013-2014. 
 

STRATEGIOMRÅDE LEK OG LÆRING: 

FOKUSOMRÅDE: SOSIAL KOMPETANSE GJENNOM LEK. 

 

Hovedmål: 

1. De voksne skal være aktive i barns lek. 

Med aktive voksne mener vi: 

 Være lyttende og tilstede 

 Være engasjert i barnas lek 

 

2. Vi skal utvikle barnas lekeferdigheter. 

De viktigste lekeferdighetene barna må tilegne seg mener vi er: 

 Turtaking 

 Å kunne inkludere andre 

 Kommunikasjon, språk 

 Empati 

 Strategier for å komme inn i lek, bli i lek og avslutte lek. 

 Å takle nederlag og kunne innordne seg 

 

3. Barna skal være deltagende i planleggingen og ha innflytelse over 

temaer og aktiviteter i løpet av året. 

Barns medbestemmelse ønsker vi å få til ved å: 

 Være lydhøre og følge opp barnas initiativ 

 Ha en anerkjennende holdning til barnas innspill 

 Ha rom for å ta inn barnas innspill i planene våre. 

Dette betyr at vi noen ganger ikke kommer til å lage detaljerte planer 

over tema på forhånd, men heller komme med en vurdering i 

etterkant. Vi vil ha blanke perioder hvor vi ikke har bestemt tema på 

forhånd. 

 

Gjør vi dette mener vi at vi vil se: 

 Mer aktive og deltakende barn 

 Barn som føler de blir sett og hørt 

 Mer nysgjerrige barn 

 Voksne som er mer lydhøre og spontane 
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STRATEGIOMRÅDE VURDERING. 

Personalet vil i år ha spesielt fokus på vurdering av egen praksis i forhold til 

våre fokusområder. 

Vi vil bruke tenkte case og også praksisfortellinger (som er «case» fra 

hverdagen vår) som vi sammen kan ha som utgangspunkt for refleksjon over 

egen praksis. 

Personalet vil observere barnegruppa i lek og samspill. Disse observasjonene 

vil også bli brukt som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. Vi håper vi 

vil se utvikling og endring i samspillet i barnegruppa etter at vi har jobbet 

aktivt med leken. 

I tillegg bruker personalet TRAS-observasjon (Tidlig Registrering Av Språk) 

på barn etter samtykke fra foreldrene.  

Samarbeid med foreldrene er viktig, og utviklingen til hvert enkelt barn vil 

bli drøftet på foreldresamtaler 2 ganger i året. 

 

Vi vil dokumentere det vi gjør med observasjoner av barnegruppa, bilder og 

små referat om hva vi har jobbet med på månedsplanene. 

 

Vi ønsker også å ha et foreldremøte våren 2014 før vi lager neste års 

årsplan, hvor personalet forteller om erfaring og vurderinger vi har gjort i 

løpet av året. Der ønsker vi diskusjon og innspill fra foreldrene. 

 

 

STRATEGIOMRÅDE LEDELSE: 

Tydelig ledelse på alle nivå er et satsingsområde for barnehagene i 

Lillehammer. 

Det er satt i gang et lederutviklingsprogram over 3 år i kommunen som 

styrer deltar på. 

Det skal også settes i gang et kompetansehevingsprogram for de pedagogiske 

lederne. 

 

Barnehagen skal også jobbe med strategier for utvikling i egen barnehage. 
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BARNEHAGERUTA 2013-2014 

 DATO AKTIVITET 

AUGUST 16/8 

30/8 

Planleggingsdag – stengt 

Planleggingsdag – stengt 

TILVENNING NYE BARN 

SEPTEMBER 11/9 

25/9 

Foreldremøte minoritetsspråklige 

Foreldremøte alle 

OKTOBER 10/10 

Uke 43 

24/10 

 

18/10 

Dugnad 

Internasjonal uke 

FN-dagen felles foreldrekaffe for hele 

barnehagen 

Planleggingsdag - stengt 

NOVEMBER   

DESEMBER 6/12 

12/12 

13/12 

20/12 

mandager 

Juleverksted 

Bakedag 

Lucia 

Snekkernisse kommer! Nissefest 

Adventsstund i trappa 

JANUAR 2/1 Planleggingsdag - stengt 

FEBRUAR 6/2 

28/2 

Samefolkets dag 

Fastelavn 

MARS 7/3 

13/3 

27/3 

KARNEVAL 

Skidag – værforbehold, dato kan endres 

Akedag – værforbehold – dato kan endres 

 

APRIL 11/4 

? 

Påskelunsj 

Eventuelt foreldremøte i samarbeid med SU 

 

MAI 2/5 

29/4 

16/5 

Planleggingsdag - stengt 

Dugnad – værforbehold dato kan endres 

Vårfest 

JUNI 5/6 Sommerfest 

JULI  SOMMERÅPNING * 

* Barna skal ha minimum 4 uker ferie i året i tillegg til 5 planleggingsdager. 

3 av ukene skal legges til sommeråpningen som følger skoleferien. I juli 

måned samarbeider vi med Norbana barnehage, 2 uker er vi i Norbana 

barnehage og 2 uker er Norbana hos oss, 
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PERSONALOVERSIKT 2013- 2014: 

 

Leder:   Christina Bakken   100 % 

Nestleder:   Gro Wold Pedersen   

 

Trollhaugen: 

Pedagogisk leder:  Ingrid Eineteig Kraby  100 % 

Assistent:   Merete Kristiansen   80 % 

Assistent    Grethe Markrud    50 % 

Assistent:   Kjerstin Høyer    60 % 

Assistent:   Stine Ellingsberg      10 % 

 

Trolltun: 

Pedagogisk leder:  Gro Wold Pedersen  100 % 

Pedagogisk leder:  Gry Jensvoll      20 %  

Assistent:   Mildrid Kristoffersen   80 % 

Assistent:   Solbjørg Torpen   100 % 

Lærling:    Eduardo A. D. Nygård  100 % 

 

Småtroll:  

Pedagogisk leder:  Linda Mork Hallberg   60 % 

Pedagogisk leder:  Ida Sagstuen    40 % 

Assistent:   Gunn Inger Bjørke   100 % 

Assistent:   Elsa Hestø     50 % 

Assistent:   Janne Grandalen Nielsen    50 % 

 

Lykketroll: 

Pedagogisk leder:  Torun Vestby Hurum   70 % 

Pedagogisk leder:  Ann-Kristin Eriksen   90 % 

Assistent:   Mediha Sumar   100 % 

Assistent:   Armina Seferovic   100 % 

Assistent:   Maj-Britt H. Løkken   30 % 

Assistent:   Stine Ellingsberg    10 % 

 

Kjøkkenassistent:  Randi Bergheim    66,66 % 

 

I tillegg vil det være noen støttepedagoger og noen timer spesialpedagog innom 

hver uke.  
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