
TOLLMOEN BARNEHAGE 

Tollmoen barnehage ligger flott til i sentrum av Meråker, med utsikt mot 

Fonnfjellet.  Vi har et barnehagelokale som er godt tilrettelagt for å skape ro og 

trygghet i form av avdelingsvis inndeling, noe vi mener er en fin forutsetning for 

trygghet, lek og læring. Barnehagens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. For 

de største barna er også «hytta» i Svedalen et attraktivt sted å være.   

 

HOVEDMÅL 

Våre barn skal oppleve trygghet og omsorg som 

fører til vekst og utvikling.  

For å nå målet mener vi det er viktig å ha fokus 

på: 

- Relasjoner og relasjonskompetanse blant barn og ansatte 

(relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger 

som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom 

mennesker). 

- Sosial kompetanse (handler om å kunne kommunisere og samhandle 

godt med andre i ulike situasjoner). Denne kompetansen er sentral for at 

enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som 

venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIGRUNNLAG 

I Tollmoen barnehage skal barna bli møtt med 

trygghet og omsorg, og sammen skal vi undre 

oss. Med dette mener vi at barna skal få 

oppleve den gleden det er å utforske verden 

rundt seg. For oss er det viktig at barna skal få 

oppleve mestringsglede, positivt fellesskap og 

ha innflytelse på egen hverdag. Vi skal vise 

respekt overfor barn, foreldre og medarbeidere. Vi skal se løsninger og ha fokus 

på det «lille ekstra». 

Glede og humor – å ha det «arti», det å kunne glede seg sammen og skape 

«gyldne øyeblikk» hvor tid og sted forsvinner. Verden er en annen når vi er glade! 

Undring – for barn er det naturlig å være nysgjerrig og spørre «koffor det?». For 

oss er det viktig at den medfødte undringen ikke blir borte på veien! 

ÆRER er en «rød tråd» i vårt daglige virke: 

o Ærlighet er viktig for å skape tillit. 

o Respekt for andre gir uttrykk for en holdning som 

viser anerkjennelse. 

o Engasjement – iver og entusiasme i form av å 

være bevisst på hvordan vi møter det enkelte barns 

behov for omsorg og trygghet, nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær.  

o Raushet – handler om å være snill! Handler om å 

lytte til andre, unne andre suksess, ikke dømme 

andre, sette grenser med vennlighet, våge å feile 

og tilgi (oss selv og andre). 

 

 

Årsplanen er godkjent av samarbeidsutvalget  

i Tollmoen barnehage 20.06.22 
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TOLLMOEN BARNEHAGE 

ER DET GODT Å VÆRE, 

HER KAN VI LEKE OG LÆRE! 

 

 
 

 

 

 

 



 

VERDT Å MERKE SEG: 

MÅNED: TEMA TRADISJONER FORELDRE- 

SAMARBEID 

Aug. «Her er 
jeg» 

Oppstart nye 
avdelinger. 

Bli kjent! 

Sept. «Jeg, du, 
vi» 

Brannvernuke i uke 38 Foreldremøte 6/9-
22 

Okt.  Foreldre-samtaler 
Basar v/skole-
starterne 

Nov. Eventyr. 
 
 

«Jul» 

Skolestarterne deltar i 
FORUT-aksjon 

Des. Adventssamling 
Lucia 
Kirkebesøk for de 
største barna 
Julebord 
Nissefest 

 
Julefrokost 1/12-22 

Jan. «Nytt år, 
nye 
mulighet
er» me 
fokus på 
barns 
medvirkni
ng. 

  
 
 
Foreldrekaffe 

Feb. Markering av 
samefolkets dag. 
 
 
Karneval 
 

Mars «Det 
spirer og 
gror» 

Ski/akedag 
Påske 

Påskefrokost 
April  

Foreldre- 
samtaler Mai «17-mai» Avslutningsaktiviteter for 

skolestarterne. 
Juni  

 
Sommeravslutning. Avslutningsaktiviteter for 
skolestarterne. 
 

Juli  Feriestengt i uke 28/29/30 

 

 

 

FOKUSOMRÅDE = UTETID/UTELEIK

For oss er det viktig at uterommet 

blir en god læringsarena hvor barna opplever glede, 

fellesskap og mestring.  

 

 

 

INFORMASJON 

Vi har åpent fra kl. 6.30 til kl. 16.30.  

Oversikt over fridager barnehageåret 2022/2023 

• Ons. 17. aug. -22 (planleggingsdag) 

• Ons. 30. nov. -22 (planleggingsdag) 

• Man. 26. des. -22 – 1. jan.-23 

• Man.  2. jan. -23 (planleggingsdag) 

• Fre. 17. mars -23 (planleggingsdag) 

• Man, 3. april t.o.m. mandag 10. april -23 (påske) 

• Man. 1. mai -22 (off.høytidsdag) 

• Ons. 17. mai -23 (grunnlovsdag) 

• Tors. 18 mai -23 (kr.himmelfartsdag) 

• Fre. 19. mai -23 (planleggingsdag) 

• Man. 29. mai -23 (pinse) 

• Feriestengt 2023 uke 28/29/30 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 

for barnehagen og består av to representanter fra foreldre, to representanter fra 

ansatte og to representanter fra eier. Det er samarbeidsutvalget som har godkjent 

virksomhetsplanen og årsplanen. 

 

Samarbeidsutvalgets medlemmer bhg-året 2022-2023 

o Foreldrerepresentanter:  

o Ida Beitland 
o Tine Ringen 

Vara: 
o Rebecca Adelen Jacobsen 
o Sarah Børstad                              

o Mari Dalsnes og Murisa Isic er repr. for ansatte, Linda M. Ervik er vara. 

o Bente Kristin Kristensen er eiers repr. (Meråker kommune). 

o Siv Hege Nytrø (sekretær og styrer). 

 

 

 
 

 

 

 

AVDELINGER (med forbehold om endringer): 

Molta  
barn født  

2021 og 2022  

Tyttebæra 
barn født 
2020 

 

Blåbæra 

barn 
født 2018 og  

2019 

Bringebæra  
barn født 2017 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON: 

Adresse: 

Tollmoen barnehage 

Tollmoveien 45 

7530  MERÅKER 

Mail: 

tollmoen.bhg@meraker.kommune.no 

Telefon: 

74 81 33 75 

Direkte til avdelingene: 

 

Blåbæra 97 48 22 44 

Bringebæra 48 86 39 23 

Molta 48 86 39 22 

Tyttebæra 98 83 53 68 

Siv Hege 40 84 02 95 

mailto:tollmoen.bhg@meraker.kommune.no

