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Velkommen til et nytt barnehageår! Dette er våre satsningsområder 2019-2020. 

Tinn kommune går inn i prosjektet Alle med fra høsten 2019-2024. Alle med er 

en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid som omfatter både 

barnehager og skoler i Tinn. Målsetningen i denne strategien er å realisere 

potensialet for læring hos alle barn i barnehagen. Det er knyttet til utvikling av 

både språklige, sosiale og faglige ferdigheter. Utvikling av et godt og 

inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsetningene. Kvaliteten på 

opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte. Det skal 

analyseres og identifisere problemområder som følges opp med adekvate 

forskningsbaserte tiltak. Vi begynner nå i høst med en spørreundersøkelse for alle 

4-5åringer i barnehagen, foreldrene til de aldersgruppene, de ansatte og de 

pedagogiske lederne. Det er dette materiale vi skal jobbe videre med senere. Alle 

foreldre til 1-3 åringene skal svare på Udir sin foreldreundersøkelse på Udir sine 

sider. 

Vi starter opp med digital dømmekraft som et annet satsningsområde, der 

personalet skal lære seg nye ting, bli mer bevisste sine digitale ferdigheter og 

kunne ta forskjellige digitale verktøy i bruk. Hele personal i barnehagen tar et 

nettkurs på Udir utover høsten, og planleggingsdagen i oktober har dette som 

tema. Vi går også over og fornyer våre digitale verktøy her i barnehagen, samt 

fordyper oss i nettvett. 

Vi fortsetter med verdensarven. Og vi deltar på siste samling i forhold til 

implementering av den nye rammeplanen som vi jobbet med i fjor.   

 

 

Avdeling Tuss (1-2år) 
Barns tilknytning til en trygg voksen, er kanskje det viktigste fundamentet for 

barnets utvikling og vekst. Vi bruker derfor god tid på tilvenning slik at barn og 

foreldre skal føle seg trygge hos oss. Når barnet føler seg trygt hos en voksen 

utvider vi med resten av personalet etter hvert. For å få et godt læringsmiljø er det 

viktig med trygge barn. Et trygt barn kan slappe av og engasjere seg i lek og 

utforsking. 



Det er viktig å unngå stress. Mange barn har en hektisk hverdag og mye som skal 

rekkes. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted hvor barnet deres kan få en rolig 

men stimulerende atmosfære slik at de kan lære, undersøke og oppdage i fred. Vi 

har planer og tema, men velger å tenke et par måneder om gangen. Vi justerer og 

legger til rette slik at hverdagen skal være best mulig for alle. Det er viktig å se 

an barnet og barnegruppa og hva som trengs fra dag til dag. En dag kan det være 

at barnet deres «bare har lekt». Det betyr at de har fått tid og ro til å ta dagen i sitt 

eget tempo.  

Barnegruppa vår er naturlig egosentriske. Det kan fort oppstå uenigheter, men vi 

ser ofte at de viser omsorg og medfølelse ovenfor hverandre ved for eksempel å 

ville kose eller hente smokken til et barn som gråter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av faste aktiviteter har vi Spretten, vannlek, massasjestund og turer. Spretten er 

det lille huset ved siden av barnehagen. Der har vi muligheter for å klatre, skli, 

kaste, bygge, krype, rulle og danse- alt som er viktig for en aktiv krabat! Vannlek 

har vi på vårt eget bad i baljer, eller i et basseng som vi har felles med de andre 

avdelingene. Der koser barna seg enten i vannet eller de sitter ved siden av og 

leker med vannet. Vann er en unik måte å leke på, sansene blir stimulert og 

vennskap knyttes! I massasjestund har vi nærkontakt med ett barn om gangen. Vi 

har dempet belysning, rolig musikk, så stryker vi forsiktig på beina deres. De har 

gjerne kosen / smokken med seg for å slappe ekstra godt av. Turene våre er med 

og uten vogn. Uten vogn går vi til Sansehagen og i skogen. Med vogn går vi gjerne 

til Sandviken, fotballbanen, båthavna med mer. Vi går på turer for å gi barna nye 

impulser og inntrykk i tillegg til felles opplevelser for gruppa.  



Vi prioriterer utetiden på vår avdeling. 1 og 2åringen er fysiske og det å bruke 

kroppen er viktig! Vi bruker skogen bak barnehagen og det er stor stas når de 

klarer å komme seg opp dit på egenhånd. Det krever både tålmodighet og øvelse… 

og øvelse gjør mester!! 

Dette barnehageåret er også Verdensarven et felles fokusområdet for alle 

barnehagene i Tinn. På Tuss har vi valgt å fordype oss i livet ved Tinnsjøen. Ved 

å ha et trygt, utviklende og godt miljø på Tuss, håper vi å gi barna en god start på 

barnehageløpet og være med på å bidra til at de får gode relasjoner til andre barn 

og voksne rundt seg. 

 

Avdeling Småtroll (2-4år) 
I starten av et barnehageår får vi alltid noen nye barn på avdelingen.  Noen 

kommer fra Tuss, og noen ganger kommer de helt nye til barnehagen.  Uansett er 

det viktig å bruke tid på å bli kjent med hverandre.  Trygge barn i trygge 

omgivelser tør å utfolde seg, vise følelser, sette grenser, rett og slett være seg selv. 

Vi jobber mye med relasjoner, tilknytning og vennskap gjennom lek. Rolleleken 

er blant annet med på å utvikle sosiale 

ferdigheter, empati, selvforståelse, fantasi, 

språk og kommunikasjon. Vi ser på leken 

som noe av det viktigste vi gjør i 

barnehagen. Vi skal gi god plass til lek i 

hverdagen.   

Vi ser av og til at lek kan bli ødelagt 

dersom det kommer nye barn inn i en 

allerede etablert lek. Vi prøver så godt vi 

kan å verne om enkeltbarns gode lek og 

samspill, men vi skal passe på slik at det 

ikke alltid er de samme som ikke får være 

med.  Vi vil av og til dele barnegruppa i 

mindre grupper, slik blir det lettere for oss 

å se enkeltbarn og det blir færre for barna 

å forholde seg til. 

 

 

Vår aldersgruppe kan ofte være fysiske i sin tilnærming til andre.  Da er det viktig 

med voksne som ser og forstår og som kan veilede de fram til gode 

tilnærmingsmåter.  Vårt mål er at barna skal forholde seg til andre på en god  

 

måte.  Samtidig er det viktig å sette grenser for seg selv og bygge selvfølelse.  Vi 

skal være tilstede og hjelpe barna når de setter grenser for seg selv.  Det er viktig 

å lære seg at når noen sier «stopp» så skal man stoppe, og å stoppe når noen blir 



lei seg.  Vi skal gi barna anerkjennelse og respekt.  Vi skal gi de ros og heie på 

dem.  Det skal være lov å bli sint, men vi må være tilstede som voksne og passe 

på at sinnet finner en grei form. 

Et felles tema for alle barnehagene i Tinn er Verdensarven.  Alle barnehagene skal 

ha dette som et fokusområde.  På Småtroll tenker vi å bruke bilder som en 

inspirasjon til nysgjerrighet og interesse for temaet.  Vi lager en vegg med bilder 

av verdensarvobjektene i Tinn.  Barna har en iboende nysgjerrighet.  Av erfaring 

vil de lure og spørre om bildene.  Da er det viktig at vi som voksne har satt oss 

inn i de ulike objektene og kan gi svar eller undre oss sammen med barna.  Vi 

griper tak i det barna viser interesse for og går dypere inn i det. 

 

 

 
 

 

Avdeling Troll (3-6år) 

I forhold til tilknytning bygger vi videre på det grunnlaget som allerede er lagt fra 

i fjor. I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli godt kjent med de barna 

som kommer over fra annen avdeling og eventuelt nye voksne. Vi legger ikke 

noen store planer den første tiden, men vil fokusere på å være tilstedeværende 

voksne, som tar vare på her og nå situasjonene. Det er viktig å bli godt kjent med 

barnegruppa og finne ut av hvilke rutiner som passer for akkurat denne gruppa. 

Derfor bruker vi mye tid på å bli kjent og følge barna. Det er grunnlaget for videre 

samtaler, oppfølging av hvert enkelt barn, og hvordan vi viderefører leken i 

hverdagen. Samtidig er det viktig at vi som voksne setter grenser og viser barna 

at vi er en trygg, god og stabil voksen. 

 

Troll jobber kontinuerlig med vennskap og folkeskikk i hverdagen. Hvordan man 

snakker til hverandre, hvordan man skal oppføre seg og hvordan man vil at andre 



skal oppføre seg mot en selv, i tillegg til normal høflighet som å si hei, takk for 

maten, unnskyld osv. Hvordan man snakker til hverandre kan ofte være grunnen 

til mange misforståelser og diskusjoner. De voksne fokuserer mye på dette i 

hverdagen, og det vil bli lagt vekt på dette gjennom hele året. 

 

Vi vil fokusere på Verdensarven som er kommunens satsingsområde for 

2019/2020. Tarkusklubben har begynt med et felles besøk for alle 5 åringene på 

togstasjon/Rjukanbanen. Det vil bli flere slike aktiviteter i løpet av året. 

Vi vil også ha mat som tema gjennom hele året. Vi vil prøve å ha varm mat en fast 

dag i uken, pluss at vi tar noen spontane varme måltider når anledningen passer 

seg. Det er viktig for oss å bruke naturens ressurser i vår hverdag. Barna skal få 

se hvordan maten vokser og gror, fra frø, plante, og ferdig resultat. Det å kunne 

høste inn våre egne råvarer, og passe nøye på, viser barna en ny side fra det å 

handle på butikken. Vi vil at barna skal lære seg å smake på noe nytt uten å si at 

de ikke liker det før de har prøvd. Maten er en viktig stund, den gir gode samtaler, 

og god grobunn for undring og spørsmål. Det er også en god situasjon som det 

øves på å vente på tur, ikke snakke i munnen på hverandre, og sitte pent ved 

bordet. Hvert av barna skal føle seg sett og hørt, og vi prøver å sitte kun et voksen 

ved hvert bord.  

 

 

 

Førskolegruppa vil ha faste treff med Vesletun for at barna skal bli kjent før dem 

begynner på skolen. Tarkus, barnas trafikkvenn, vil også i år ha trafikkopplæring 

med denne gruppa. Det fokuseres på førskoleaktiviteter, som det å skrive navnet 

sitt og følge med på hva som blir sagt.  

 

 

2015 barna skal ha sin egen lavvogruppe med fokus på utelek og turer i 

nærmiljøet. Det øves på spikking og saging og det er lek uten sykler eller andre 

elementer som er nede i barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barnegruppene per september 2019 

 
Tuss                                                                                                              
2018 

Halvor Brekka Steinsrud 

Hannah Olesrud 

Tilo Grønstad Lien 

 

2017 

Signe Haukaas 

Elliot Nicander 

Gaute Kroken 

William Erik T. Almqvist 

                                                           

 

Småtroll                                     

 2016 

Guro Eggerud 

Gunvor Lio 

Kari Johanne Fagerberg 

Eline Eggerud 

Olav Kaasa Lurås 

 

 

Troll                                           
2015 

Åmund. A. Runnekås Lurås 

Stine Eggerud 

Eva Grimsrud 

Gro Brekka Steinsrud 

Eve Gollemogen 

Tilde Grønstad Lien 

Håvard Kristiansen  

Anne Birgit Haukaas  

 

2014 

Kjetil Kaasa Lurås 

Arian Thorden Pollen 

Halvor Grimstad 

Heine Olesrud 

Stine Stegarud Løsnæss 

Øystein Johnsen 



 

Ansatte per avdeling - september 2019 
Tuss 

Pedagogisk leder 100 %: Silje Halle - Knutzen 

Barn og ungdomsarbeider 100 %: Kjersti Beckmann 

Barn og ungdomsarbeider 90%: Grethe Sæther 

Lærling 100% Heidrun Midtbøen 

 

Småtroll 

Pedagogisk leder 80 %: Åsne Fransen 

Barn og ungdomsarbeider 100 %: Anita D. Sønstegård 

Barn og ungdomsarbeider 30 %: Karin N. Meland 

Assistent 20 %: Oksana Grønstein 

 

Troll 

Pedagogisk leder 80 %: Tone M. Tischbein 

Pedagogisk leder 100 %: Mona R. Lurås 

Barn og ungdomsarbeider 82 %: Hanne Haugen 

Barnepleier 100 %: Wenche E. Myran 

 

Styrer 

Paulina Nicander  

 

Telefonkontakt 

Kontor (styrer): 35 08 27 01/93616204 

Småtroll: 417 00 377 

Troll: 417 00 378 

Tuss: 417 00 379 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Visjonen vår – Trygge barn inn i framtiden - hva betyr det?   

Vår jobb er først og fremst å gi barna trygghet. Trygghet til seg selv, de ansatte og 

de andre barna. Tryggheten skapes i samspill med barn og voksne. Samspillet må 

derfor preges av anerkjennelse, gi og ta prinsippet, lytte med hjertet, gi rom for 

andres feil, skape tillit og varme. Da først når vi målet om ”Trygge barn inn i 

framtiden”  

 

Hva mener personalet de må gjøre for å få «Trygge barn inn i framtiden»? 

 

Trygge barn handler om at voksne og barn har omsorg for hverandre. Barna møter 

et stabilt personale, som betyr kjente voksne i barnehagen hver dag. Barna får 

medvirke innenfor trygge rammer. Stor grad av empati, se andres behov og vise 

medfølelse. Tydelige voksne. Mye humor i hverdagen. Gode vennskap. 

Opplevelse av aksept og toleranse for forskjellighet. Rom for å feile og mot til å 

si ifra! 

Utfordringer må gis utefra alder og modenhet. Barna må få et godt selvbilde og 

selvtillit. Vi må bygge opp det sterke barnet som tar livet med storm. Barnet må 

se konsekvenser av egne og andres handlinger. Vise nysgjerrighet. Underbygge 

barnets egenverdi. Være med på å bygge opp under sosial utjevning og respekt og 

toleranse for andre. 

 

Klarer vi alt dette og mer til, så håper vi at barnegruppa og enkeltindividene 

står rustet til skolen og ellers i livet. 

 

 

Generell informasjon: 

Personalet 

Vi har gode, trygge ansatte og et godt arbeidsmiljø. Avdelingene samarbeider tett, 

så barna skal kjenne til alle voksne på huset etter hvert. Endringer for året er 

Paulina Nicander er i et 6 måneders vikariat for Ann Helen B Eide. Mona 

Runnekås er ferdig utdannet barnehagelærer og går inn i Paulina sin stilling som 

pedagogisk leder på Troll.  

 

Vikarer 

I utgangspunktet er vi et stabilt personal og godt bemannet i forhold til antall barn 

dette året. Men hvis vi får behov for vikar må vi benytte oss av vikarpoolen som 

finnes i enhet barnehage i kommunen.  

 

Beskjed når barn har fri/ kommer seinere 

Vi vil gjerne ha beskjed hvis barna er syke, kommer seinere eller har fri en dag, 

før kl.09.00. Det kan innvirke på våre planer, aktiviteter, turer og lignende. Vi må 

ha beskjed hvis det er andre en foresatt som henter barnet. 

 



 

Åpningstid 
Vi har åpningstid fra 06.45 – 16.45, med mulighet for å bruke et kvarter før og 

etter. 

Av hensyn til forskyving av vakter, må vi ha beskjed om dette senest dagen før, 

innen kl. 12.00. Det beste er hvis dere kan si ifra så fort dere vet det.  

Personalet har arbeidsdag innenfor barnehagens åpningstid, derfor er det viktig å 

være nøye med bringe og hentetidene. Dette betyr at personalet også må ha ryddet 

ferdig, inne og ute, innen barnehagen stenger.  

 

Planleggingsdager 

Fredag 16. august Planleggingsdag 

Mandag 28. oktober Planleggingsdag 

Torsdag 2. januar Planleggingsdag   

Fredag 22. mai Planleggingsdag 

Mandag 22. juni planleggingsdag (med forbehold om endring) 

                              

Faste merkedager/feiringer  

Fiskesprellmiddag           Oktober 

Luciadagen    Desember 

Julefest dagtid                Desember 

Karneval    Februar 

Samenes dag   Februar 

Barnehagedagen   Mars 

Påskelunsj   April 

Vårdugnad m/ middag    April 

Aktivitetsdag   Mai 

Sommerfest                  Juni 

 

Vi har også andre fester og merkedager i løpet av året. Vi følger barnas initiativ 

og interesser og mye kan dukke opp av ideer i en kreativ personalgruppe!  

  

Bursdager feires på dagen nærmest barnets bursdag. Barna får være midtpunkt, 

og får mulighet til å velge noe spesielt å spise den dagen. På Tuss er det foreldrene 

som velger hva barnet deres skal få servert til sin bursdag.  

 

I 2010 ble vi med på Fiskesprell, som er et nasjonalt prosjekt i barnehager og 

skoler. Dette betyr at vi fortsatt skal tilby mer fisk i hverdagen, både til pålegg, i 

hverdagsretter og varme middagsretter. Vi lager varme måltid, bestående av fisk, 

flere ganger i måneden. I tillegg er vi med i Mer - frukt. Det betyr at vi tilbyr mer 

frukt og grønnsaker i hverdagen. Vi skjærer opp frukt og grønt til måltidene våre, 

slik at vi har mer å tilby også utenom fruktmåltidet. Ved at det blir oppskjært og 

lagt opp innbydende, gjør at det også er lettere å smake. 



 

 

Barnehagedagen 

I mars hvert år markerer alle barnehager over hele landet denne dagen. Målet er 

at vi skal få markedsført noe av det vi jobber med og vist oss litt fram. Dere får 

vite mer når tema er bestemt på nyåret. Vi markerer på vår egen måte og etter de 

fastlagte temaene. Målet er å vise fram barnehagen på en god måte og være stolt 

av det vi får til i barnehagen. 

 

Permer til nye barn 

Noe av dokumentasjonen vi lager, setter vi inn i en perm til hvert barn. Der samler 

vi noen historier, bilder og tegninger for hvert år. Denne får barna med seg når de 

slutter. 

Vi ordner med perm, plastlommer og bilder. Dette blir en viktig del av 

dokumentasjonsarbeidet i barnehagen og den brukes i hverdagen sammen med 

barna per avdeling. Permen har stor verdi når barna blir større og de vil huske 

tilbake fra den viktige tiden de hadde sammen med barn og ansatte. 

 

Bilder  

Dere må skrive under en samtykkeerklæring på bildebehandling i barnehagen. 

Bilder vises på hjemmesiden (passord beskyttet) på de aktuelle avdelingene, på 

pc, som dokumentasjon og i barnas perm. Bilder kan også komme i lokalavisa. 

Viktig at dere fyller ut samtykke presist. Husk at bilder kun er et lite utvalg av 

helheten. Dersom ditt barn ikke er på så mange av bildene, kan det være at 

vedkommende har sagt nei til å være med. Og det må vi respektere.  

 

Hjemmeside og info 

Barnehagen har en aktiv hjemmeside. Den er i bruk og oppdateres, slik at dere 

kan bruke den jevnlig. Dere kan abonnere på det dere ønsker av informasjon. Da 

vil dere få beskjed når det legges ut ny informasjon på siden. Det forventes at alle 

foresatte følger med på denne siden jevnlig, ellers vil man gå glipp av viktig 

informasjon. Si ifra dersom dere ikke har tilgang til nett. Da får dere egne skriv. 

Vi regner med at dere følger med på informasjonen, dersom vi ikke får annen 

beskjed. 

 Adressen er: www.minbarnehage.no/furuheim 

 

 

Skogen – lavvo 

Alle avdelingene kan bruke lavvoen og skogsområdet rundt, men bruken vil 

variere veldig fra Tuss til Troll. Det er allerede utbedret med bedre oppbevaring i 

lavvoen. En fantastisk flott lavvo med ordentlig lavvo–ovn og fine sitteplasser. 

Den er unik i sitt utseende. 2015 gjengen er der fast på torsdagene.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spretten 

Er det huset som ligger for seg selv mot Røyskattlia. Her har vi samlet alle 

madrasser, baller, puter, balanseutstyr og her har vi klatrevegg.  

Dette huset bruker vi til grovmotorisk lek og begrepstrening med små grupper av 

barn fra alle avdelinger. Den beste måten å trene på preposisjoner på som over, 

under, bak, på, mellom og så videre, skjer ved å gjøre det fysisk med egen kropp. 

Barna får da brukt de grunnleggende naturlige bevegelsene sine som f. eks rulle, 

krabbe, hoppe, klatre, kaste og lignende. De matematiske begrepene læres best 

ved fysisk utprøving. 

Alle avdelingene skal bruke dette rommet aktivt og barna elsker det! 

 

 

 
 

 

Dagsrytme 

 

06.30/06.45    Barnehagen åpner. Lek inne/ute 

Ca 09.00       Avdelingene spiser frokost   

     Utelek i hovedsak 

Ca 13.00       Avdelingene spiser lunsj   

                     Lek / Aktiviteter inne og ute 

Ca 14.30    Frukt / grønnsaker serveres 

16.45/ 17.00   Barnehagen stenger 



Klubben 

Blir i år på torsdager fra kl.09.00 – 11.30. Det er Tone og Hanne som har ansvar 

for klubben og våre 6 femåringer. Klubben vil jobbe med skoleforberedende 

aktiviteter som digitale verktøy, blyantgrep, bokstavlyder, Sirkus Salaby, 

bokstaver, tall og former, eksperimenter med mer. Tarkus kommer innom for å 

lære oss om trafikken. Han er et sjarmerende beltedyr, som barna skal bli godt 

kjent med. Barna har bestemt at klubben skal hete Tarkusklubben i år! 

 

 

Garderobe 

Da vi ikke har all verdens plass i våre garderober ønsker vi kun klær etter sesong. 

Vi setter pris på at dere merke barnas tøy, at det finnes skift på barnas plass i 

hylla/kurven. Rydd litt i ny og ne, ta med tegninger hjem.  

Vi har dagvask i barnehagen, så dere må sette skoene inni skapet når dere kommer 

om morgenen. Ingenting skal ligge utenfor kurven. Renholder Tove tørker støv og 

sand flere ganger i uka. Vått tøy blir lagt i barnets nett på plassen. Da ser dere hva 

barnet mangler til neste dag.   

 

 

Personalets vakter – møter 

Nå skal vi dekke opp en åpningstid på 10 til 10,5 timer. Vi går i et vaktsystem med 

tidlig, mellom og seinvakter, så det er bare midt på dagen det er fullt bemannet. 

Vi er kun 1 voksen per avdeling fra kl.06.45 – 08.15 og fra kl.15.45- 16.45. Vi er 

2 voksne per avdeling fra 08.15 – 09.15 og fra kl.14.15 – 15.45. Vi er 3 voksne 

per avdeling fra 09.15 – 14.15 (5 timer per dag) Ofte er vi kun 2 voksne hele dagen 

per avdeling på grunn av planleggingstiden for pedagogene. 

Vi har avdelingsmøter tirsdager på dagtid. Avdelingene har 1 times møte 

annenhver uke. Tiden brukes til å planlegge uka og snakke om enkeltbarns behov. 

Da har de andre avdelingene ansvar for alle barna. Tirsdag hver uke har styrer og 

de pedagogiske lederteamet møte. Da tar vi opp felles saker på huset, pedagogiske 

saker og organisatoriske saker. 

 

Foreldresamtaler 

Førsamtale. Vi vil gjerne ha en samtale med dere før barnet begynner. Da får vi 

deres inntrykk av barnet og vi får snakket om hva dere synes er viktig i 

barneoppdragelsen og forventninger til barnehagen. Vi kan evt. ta førsamtalen 

hjemme, om dere ønsker det. 

Videre gir vi tilbud om to samtaler i året en på høsten og en på våren. Her har dere 

muligheten til å ta opp ting som betyr noe for dere og deres barn. Benytt 

anledningen. 

 

 

 



Foreldremøter 

Vi pleier å ha 2 møter pr år hvor foreldrene og personalet tar opp forskjellige tema 

og diskuterer ting.  Foreldrene ønsker en times fellesmøte i august/september, med 

30 min foreldrerådsmøte i forkant. Foreldremedvirkning i forhold til årsplan kan 

skje her. Styrer innkaller. Videre ønsker de avdelingsvis møter senere på høsten, 

fordelt over ulike dager/uker, slik at det tas hensyn til søsken. Foreldre må gjerne 

melde saker i forkant, slik at styrer kan sende ut en saksliste til alle i god tid før 

fellesmøtet.  

    

 

Foreldrerådet 

Består av alle foreldrene i barnehagen. Hvert år velges to kontaktpersoner for 

barnehagen. Foreldrerådet kan komme sammen når de vil og få nøkkel til 

barnehagen.  

Valgte foreldrerepresentanter er; Silje Haukaas Eggerud og Marthe Haukaas med 

forbehold om at nye representanter kan bli valgt på foreldremøte nå i høsten.  

 

 

Samarbeidsutvalget 

Består av de to valgte foreldrerepresentantene, to fra personalet og en politiker 

SU skal være et kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ som skal 

uttale seg om barnehagens indre liv. Styrer er vanligvis sekretær med tale og 

forslagsrett. 

Personalets representanter i år er; Kjersti Beckmann og Hanne Haugen 

Politikervalgt er Lill Iren Berg. 

 

 

 

Fester / markeringer 

Vi har som tradisjon og ha julebord på dagtid, der barna pynter seg, spiser 

julemiddag også kommer nissen. 

I juni har vi sommerfest og den er det i hovedsak personalet som har ansvaret for. 

Foreldre ansvar for loddsalget, bake kaker og rydde. Vi gir beskjed om hvem som 

har ansvar for hva når det nærmer seg. Dette pleier å være utefester, og vi har god 

erfaring med dette. Vi griller pølser og hamburgere, har underholdning, salg av 



barnas produkter også gjør vi stas på våre 6 åringer som skal videre i skoleløpet! 

 

 

Barnehagens digitale praksis 

Hovedsakelig betyr dette at personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av 

digitale verktøy sammen med barna. Det skal utøves digital dømmekraft, det 

skal brukes med omhu og det skal ikke dominere som arbeidsmetode. Det skal 

være et godt supplement og hjelpemiddel i barnas læringsprosesser. 

 

 

Trafikksikker barnehage  

I forhold til trafikksikkerhet er vi opptatt av at barna skal ha det så sikkert som 

mulig ved levering og henting. I den forbindelse skal alle ansatte og foreldre 

rygge inn på parkeringen så de står med nosen ut og vi har bedre oversikt. Ved 

henting må barna gå ut porten sammen med foresatt, da det kan være mye 

trafikk ved det tidspunktet. Vi har også egne rutiner for når vi er på tur, både til 

fots, i bil eller buss.   

 

Furuheim barnehage har en lang og spennende historie ……. 

I 1917 stod den første delen av et tuberkulosehjem klart her. I 1927 ble hjemmet 

utvidet med en bestyrerbolig, det er denne boligen som nå er avdelingen Troll.  

På 50 tallet ble tuberkulosehjemmet lagt ned og bygget ble i flere tiår brukt til 

ulike formål som bolig, trevarefabrikk og til slutt barnehage. 

5.10.87. åpnet Furuheim barnehage som den første heldagsbarnehagen i bygdene, 

den hadde den gang 18 plasser for barn mellom 0-6 år.  

I forbindelse med barnehageutbyggingen ble mesteparten av de eksisterende 

bygningene revet, det var mange og lange diskusjoner rundt dette. Mange ønsket 

at byggene skulle ivaretas slik de sto, mens andre la vekt på vedlikeholdet og 

kostnadene ved dette. 

Rominndelingen i barnehagen er stort sett bevart slik den var da dette tilbygget til 

helseheimen ble bygd i 1927. Den gang inneholdt bygget i hovedsak kjøkken og 

spisestue/stue for pasientene. Vi har mange spor etter helseheimen i, og rundt 

barnehagen. 

På grunn av økt etterspørsel ble barnehagen etter hvert utvidet med 24 plasser, 

noe som også skulle vise seg å bli for lite. Da 6-åringene begynte i skolen, høsten 

1996, fikk barnehagen flere små barn og behovet for flere plasser økte.  

Barnehageadministrasjonen, foreldre og personalet knyttet til barnehagen, jobbet 



de siste årene av nittitallet intenst med å få bygd ut Furuheim med en avdeling til 

og 1.4.00. stod endelig en helt ny småbarnsavdeling klar. Den ble umiddelbart tatt 

i bruk, og ved oppstart av nytt barnehageår 2000, var barnehagen igjen fylt opp 

med barn.  

Barnehagen består nå av tre avdelinger, etter utvidelse med 2/3 avdeling august 

2012, og nå en permanent tre avdelingsbarnehage som stod ferdig 22.9.17. Vi har 

forholdsvis stor plass. Spretten er et lite hus, i tillegg, som ligger innenfor 

barnehagens uteområde. Her er det muligheter for grov motorisk utfoldelse og 

lek, da det er innredet med ribbevegg og madrasser. Vi har og balansebrett, 

trampoline, rockerringer og puter til å bygge med i tillegg til mye mer. Vi har 

pusset opp og oppgradert Spretten sommeren 2011.  

Vi har gode muligheter for å dele barnegruppa, for at barna skal få leke uforstyrret 

og i mindre grupper.  

Barnehagen ligger fritt og rolig til. Skogen er nærmeste nabo, og den blir flittig 

brukt både i lek, til turer og ulike temaarbeider. Vi har ikke gjerde ut mot skogen 

og barna ferdes fritt i området bak barnehagen. Personalet mener nettopp at 

skogen er det mest verdifulle lekeområdet barna har, og barnehagen har ikke lagt 

vekt på å kjøpe mange lekeapparater, men heller stimulere til lek, opplevelser og 

erfaringer i skogen og områdene rundt barnehagen. 

                                                              

Vi er ute nesten hver dag, sommer som vinter, regn eller sol. Vi vet alle at barna 

har godt av litt frisk luft i løpet av dagen, men det kan være grunner som gjør at 

vi ikke kommer oss ut en dag. Men innedager kan være veldig spennende i 

barnehagen! Da har vi ekstra tid til formingsaktiviteter eller andre morsomme 

leker, som barna foretrekker. Da kan de holde på med en aktivitet over lengre tid, 

uten avbrudd av påkledning. Vi gjør allikevel vårt ytterste for at barna skal komme 

ut i løpet av dagen. Barna får andre lek, stimulerings og erfaringsopplevelser ved 

å være ute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Tlf Tuss: 417 00 379 

Tlf Troll: 417 00 378 

Tlf Småtroll: 417 00 377 

 



Tlf kontor; 35 08 27 01 

Styrer mobil; 93616204 

 

Mail styrer; 

paulina.nicander@tinn.kommune.no 

 

Mail pedagogiske ledere; 

asne.fransen@tinn.kommune.no 

                                     silje.halle-knutzen@tinn.kommune.no 

mona.runnekas@tinn.kommune.no  

tone.m.tischbein@tinn.kommune.no 
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