Kvamtoppen barnehage er en kommunal barnehage som
åpna høsten 2019. Den er tegna i samarbeid med ansatte og
arkitekt. Vi har utviklet ute- og innerommet sammen med barn
og foresatte. Med nærhet til natur og naturmaterialer blir dette
naturligvis en kunst- og naturbarnehage.
Barnehagen har et fleksibelt bygg med god plass til barna!
Barnehagens midtpunkt og møteplass er kjøkkenet. Vi har
eget “verksted” og grupperom for ulike temaarbeid. Flott natur
rammer inn barnehagen. Vi har et stort skogsområde å
leke i og et spennende nærmiljø med turmål som Myra
og Rapp-plassen.

Bærekraft i barnehagen
Vi ønsker å være en barnehage med fokus på våre
verdier i naturen, gode naturopplevelser og gjenbruk.
Vi bruker MILJØTRAPPA, en modell som forteller oss
hvordan vi kan ta vare på miljøet, trinn for trinn.
Hvordan ta vare på naturern og sammen skape et
bærekraftig miljø.

Økologisk perspektiv på læring
Å skape muligheter for forbindelser mellom barna og
omgivelsene deres både følelsesmessig, logisk,
fantastisk og konkret sanselig.
Bevisste valg og bruk av naturmaterialer inne og ute.
Alle barna tilbys dager med turer der fokuset er naturopplevelser. De eldste årskullene har opplegg som gir
enda flere erfaringer og opplevelser i naturen. Da går
de på lengre turer, besøker flere områder og får prøve
flere aktiviteter.
Kunstbarnehage tilbys til de eldste barna i barnehagen. Nirmal Singh Dhunsi kommer en dag i uka og
har kunstgruppe. Barns erfaring og opplevelse i møte
med kunst er det sentrale. Året avsluttes med ei
kunstutstilling i Magnushallen sammen med andre
kunstgruppene fra Frosta.

Informasjon
Vi har åpent kl. 06.30 - 16.45.
Etter behov kan det endres til 06.45 - 17.00.
P.g.a. Covid-19 kan det også bli endringer og det varsles på Vigilo.

Årsplan 2021/2022

Planleggingsdager og sommerstengt

16.08.21, 18.11.21, 03.01.22, 27.05.22, 22.06.22.
Barnehagen er stengt i jula og påska - har noen reelle behov må de
inn senest 3 uker før jmf vedtektene for barnehagene.
Sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Oppstart 01.08.22.

Personalet og avdelingene

Hos oss finnes barnehagelærere, førskolelærere, barne- og
ungdomsarbeidere og barnevernspedagog. Flere ansatte har ulik
videreutdanning som blant annet friluftsliv, spesialpedagogikk, språk,
psykisk helse, småbarnspedagogikk, veiledning og ICDP-veiledere.
Dette barnehageåret deler vi barnegruppa inn i to;
storbarn og småbarn, og bruker alle
avdelingene - Litjtoppen - Mellomtoppen - Stortoppen.

Kosthold

Vi ønsker at barn skal spise sunt og variert. Grønnsaker og frukt skal
være en del av måltidene og mellommåltid. Frokost tas med selv.
Froskosttid før kl. 8.00. Barnehagen har lunsj, frukt- og
knekkebrødmåltid fordelt utover dagen. Vi baker brød selv
og lager varme lunsjer innimellom.

Foreldrenes råd

Alle foreldre/foresatte som har barn i Kvamtoppen barnehage sitter i
foreldrenes råd. Rådet velger representanter som deltar i barnehagens
samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerepresentanter arrangerer
juleavslutning og sommeravslutning.

Barnehagens samarbeidsutvalg, SU

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ for de kommunale barnehagene og består av
representanter fra foreldre/foresatte, representanter for ansatte og
representanter fra eier fra hver enkelt barnehage.
Barnehagenes styrer og leder for barnehagene deltar,
men har ikke stemmerett i samarbeidsutvalget.

Fokusområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnehagebasert kompetanseutvikling
Språkkommune
Samisk språk og kultur
Foreldrestøttende tiltak
De minste barna
Barn og rom
Fra magefølelse til handling
Trafikksikker barnehage
Hele DU

Kontaktinformasjon

Kvamtoppen barnehage
Postadresse: Fånesvegen 1, 7633 Frosta
Besøksadresse: Frøstadvegen 291, 7633 Frosta
Mobil: 47 47 42 40
Mailadresse: tone.ulvik@frosta.kommune.no
Facebook: Kvamtoppen barnehage.
Hjemmeside: www.frosta.kommune.no

Frosta kommune
Postadresse: Fånesvegen 1, 7633 Frosta
Besøksadresse: Frøstadvegen 291, 7633 Frosta

Årshjul

Kvamtoppen barnehage
En kunst- og naturbarnehage

Å være i naturen er viktig for oss. I tillegg betyr det at
vi er svært opptatt av å bruke det som finnes i den. Vi
ønsker å velge tema ut fra det som rører seg i barnegruppa av tanker, samtaler,
refleksjoner og lek. Prosjektene kan være store eller
små, og lengden kan variere fra innhold i en dag eller
time, til noe som varer over tid og lengre perioder. Vi
ønsker å kunne planlegge romslig innenfor det mandat
og rammer barnehagen gir oss. Det gir barn mulighet
til å medvirke i sin egen barnehagedag, lek og læring.
Gjennom dokumentasjon, og særlig pedagogisk
dokumentasjon skal barn, foresatte og ansatte kunne
se hvor og hvorfor vi gjør som vi gjør, hva og hvordan
vi gjør dette. Dette arbeidet skal kontinuerlig være
“underveis” og mulig å påvirke i retning av nye
prosjekter og temaer.

«Barn har 100 språk»

for Kvamtoppen barnehage 2021/2022

“Å utvikle et økologisk perspektiv på læring”
Måned
August

September

Tema

Tradisjoner

Foreldresamarbeid

Sensommer

• Oppstart av
tilknytningsperiode
• Planleggingsdag
16.08.
• Frilutslivets uke - uke 36

• Oppstart nytt år:
02.08.2021
• Fleksibilitet i vaktordning
for å sikre god kommunikasjon
og trygghet

Høst

• Brannvernuke i uke 38
• Temadag: BliMe-dagen

• Foreldremøte

Oktober

Barnehagene er inspirert av Howard Gardners teori
om de mange intelligenser og filosofien i Reggio Emilia
pedagogikken.
BILDEKLOKE BARN - KROPPSKLOKE BARN ORDKLOKE BARN - TALLKLOKE BARN SELVKLOKE BARN - MENNESKEKLOKE BARN MUSIKKLOKE BARN - NATURKLOKE BARN

• Høstferie uke 41
• 15.10: Refleksdagen
• Temadag: Hallovenn
• Internasjonal uke, uke 42

Voksenrollen
Hovedmål
1. Barnehagen skal være en barnehage som
jobber aktivt med prosjektarbeid.
Delmål:
- Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet
(medvirkning i egen praksis)
- Personalet legger til rette for at barna får
erfaring med ulike typer estetiske uttrykk,
primært ved bruk av naturmaterialer (konkret sanselig).
- Personalet tilrettelegger møteplasser som
stimulerer til ny lek og utforskning; ute, inne
og på turer.
2. Vi er en lærende organisasjon med fokus på faglig
utviklingsarbeid av personalgruppa.
Delmål:
- Felles utviklingsarbeid 2021/2022: Pedagogisk dokumentasjon, videreføre og jobbe med
miljøtrappa.
- Felles faglig fordypning med refleksjon på hvert personalmøte og planleggingsdager.
- Ukentlig refleksjon over praksis og barns
utvikling.
- Videreutdanning og kompetanseutvikling
av personalet.

• Planleggingsdag 18.11.

• Utviklingssamtaler

• Adventsamling
• Kirkevandring
• Temadager: Lucia,
nissefest og julebord

• Juleavslutning

• Planleggingsdag 03.01.
• Oppstart av tilknytningsperiode

• Fleksibilitet i vaktordning
for å sikre god
kommunikasjon og trygghet

• Samisk uke, uke 5
• Temadag:
Karneval og aktivitetsdag
• Gaukrenn med de
andre barnehagene

• Temamøte

• Besøk på skolen
• Barnesamtaler
• Temadag: Guldag

• Utviklingssamtaler /
overgang barnehage - skole.

April

• Påske uke 13
• Besøk på skolen

• Utviklingssamtaler /
overgang barnehage - skole.

Mai

•
•
•
•

• Dugnad

November
Desember

Januar

Vinter

Februar

Mars

Juni

Trygg tilknytning
Utrygge barn bruker sin energi på å søke trygghet;
trygge barn kan ta til seg ny kunnskap, utforske, undre
seg og tenke kreativt. Trygg tilknytning er fundamentalt
for lek og læring. Vi har egen folder som gis ut ved
oppstart.

Vinter
Advent

Juli

Påske
Vår

Sommer

Kunstutstilling
17. mai-markering
Kristi Himmelf.dag 26.05.
Planleggingsdag 27.05.

• Pinse
• Planleggingsdag 22.06.

• Sommeravslutning
• Foreldremøte nye foreldre
• Besøke barn med
sommerkofferter
• Første foreldresamtale

• Feriestengt i uke
28-29-30

• Oppstart nytt år 01.08.22

Vi forsøker å være:
- En lyttende voksen.
- En inspirerende voksen.
- En framtidsorientert voksen.
- En reflektert voksen.
- En anerkjennende voksen.
- En likeverdig voksen.

Ulike fagområder
Barna skal få erfaring med ulike fagområder. De skal
tilpasses barnas interesser, ferdigheter, alder og modenhet. I tillegg ønsker vi progresjon i barns utvikling.
-

Kommunikasjon, språk og tekst.
Kunst, kultur og kreativitet.
Kropp, bevegelse, mat og helse.
Natur, miljø og teknologi.
Etikk, religion og filosofi.
Nærmiljø og samfunn.
Antall, rom og form.
Vår måte å jobbe på beskrives utfyllende i
barnehagens virksomhetsplan, som ligger på
frosta.kommune.no under Kvamtoppen barnehage.

Barnet lærer gjennom lek, og vi arbeider ut fra
kunnskap om den lærende lek og den lekende læring.
Vi tenker at barn bruker hendene
like mye som de bruker hodet.
Veien til hodet og læring går gjennom hendene!

