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1 Forord 
 

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 2018-2021. Planen bygger på rammeplan for barnehager og 
stortingsmelding nr. 19 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.  

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn 
får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i 
barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et 
helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder. 

Sektormål for barnehager er:  

 Barnehage med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring 

 Et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn 

 Forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i barnehagen 
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2 Lyngen kommunes visjon  
 

 

 

 

 

 

Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive 
opplevelser og verdier slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen. 

 

Lyngen vil legge til rette for en god barndom og gode ungdomsår. Slik vil 
grunnlaget være til stede for at de som vokser opp i kommunen, også stifter 
familie her eller vender hjem etter utdanning eller arbeid ute. Lyngen vil at 
kommunen kjennetegnes av trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder og 
muligheter for lek og aktivitet, samt en givende fritid for barn og unge. 

 

2.1 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune 
 

 

 

 

 

Hos oss kan du forvente at barna skal: 

 Få delta i et inkluderende fellesskap 
 Bli sett og hørt  
 Få si sin menig og blir tatt på alvor 
 Bli møtt med tillit og respekt  

 Få utfolde skaperglede, undring og forskertrang 

 Få medvirke utfra alder og forutsetninger 

 Få lære seg nye ferdigheter og kunnskaper   
 Møte trygge og anerkjennende voksne 

  

En god barndom varer livet ut

Et åpent og inkluderende 
samfunn for alle



4

3 Tidligere års satsingsområder 
 

Satsingsområder gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling:  

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Natur, miljø og teknikk 

 Antall, rom og form 

 

Satsingsområdene utdypes og konkretiseres gjennom aktiviteter som nedfelles i 
årsplanen/månedsplaner i den enkelte barnehage i samarbeid med bl.a. foreldre og barn. 

3.1 Satsingsområder for 2018-2021 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Inkluderende 
barnehagemiljø 

Inkluderende 
barnehagemiljø 

Barnehagens digitale 
praksis 

Kunst, kultur og 
kreativitet 
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3.1.1 2018/2020 Inkluderende barnehagemiljø: 
 

Hovedmål 2018/2019 og 2019/2020:  

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. 

Fremme et inkluderende miljø, der alle barna kan delta i lek og erfare glede og felleskap. 

  

 
 
 
 
 
Delmål:  

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 
følelser. 

De ansatte skal skape gode arenaer for samspill, fellesskap og vennskap 
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Tiltak:  

 Kartlegge barnehagens læringsmiljø 
 Barnesamtaler  
 Kompetanseheving av de ansatte 
 Være aktive deltakere i barnas aktiviteter og lek, både ute og inne 
 Legg til rette for inspirerende og utfordrende lekemiljø 
 Brukermedvirkning  
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3.1.2 2020-2021 Barnehagens digitale praksis  
  

Hovedmål:  

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 

Ivareta alle barn og ansattes behov for kunnskap om, og ferdigheter i bruk av digitale verktøy 

  

Delmål:  

Legge til rette for at barna utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 
uttrykksformer.  

Lære barna å utøve digital dømmekraft 

 

 Tiltak: 

 Implementere IKT-plan 

 Legge til rette for bruk av digital tavle  

 Legge til rette for at barna får erfare hvordan digitale verktøy kan brukes i leken og i 
hverdagslivet 
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3.1.3 2021-2022 Kunst, kultur og kreativitet  
 

 

 

  

Hovedmål:  

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være 
sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

   

Delmål:  

Barnehagen må legge til rette for å videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. 
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Tiltak:  

 Samarbeid med Kulturskole, bibliotek, skole, frivillige lag og foreninger 
 Kompetanseheving av de ansatte 
 Legge til rette for ulike kulturelle og kunstneriske uttrykk 
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4 Evaluering av oppvekstplanen 
 

(Barnehagebasert vurdering)  

 Barna snakker om aktivitetene underveis i samlingsstunder og pedagogisk leder 
følger opp i avdelingsmøter for de voksne 

 Barnesamtaler 

 Ansatte evaluerer underveis i avdelingsmøter/personalmøter 

 Styrermøte reviderer planen etter innspillene årlig i mars hvert år.  

 Foresatte gis mulighet til å evaluere i foreldresamtaler og på foreldremøte på 
våren. 

  

Evalueringen skal dokumenteres skriftlig.  

 

   


