
 

 

 

                   Stranda Kommune 

          Helstad barnehage 
Fellesskap og nye opplevelser er vårt fokus !  

Helstad barnehage er en kommunal barnehage som ligger i vakre Strandadalen. 

Det er svært nær det lokale industriområdet, Norsk Sjømat AS, Orkla Foods AS, 

Langlo AS, Rent Nordvest AS, Norsk Scania AS og Stålvarer AS. 

 Barnehagen er åpen fra mandag til fredag 06.45-16.15 

 

 

 
 

 

 

                         

Helstad barnehage ble bygget i 1994. Sommeren 2012 ble skulen stengt. Som et 

resultat fikk vi hele området for oss selv. Så nå har vi mye plass inne og ute. 

Barnehagen har 46 plasser fordelt på 10 måneder til 6 år. Vi deler de inn i grupper små 

barn som heter Raudrevane og store barn heter Blårevane. Om morgenen og når vi 

er ute er vi alle sammen, også på forskjellige arrangementer. På uteområdet vårt har 

vi en ballbinge, vi har også en stor hage, en stor asfaltert plass som barna kan bruke 

sykler og traktorer til å sykle på, og inne har vi vår egen gymsal. Vi er så heldige som 

har så mye plass inne med ulike aktivitetsrom som, bilrom, dukkerom, puterom og 

formingsrom og mye mer......   (se oss på YouTube). 

 

 

 

 

 



 

 

Hva har Helstad barnehage å tilby? 
Helstad kan tilby en faglig dyktig personalgruppe med lang erfaring som er 

engasjerte og trives i jobben sin. Vi har en god blanding av pedagoger, 

fagarbeidere og assistenter. Noen av pedagogene har videreutdanning 

innen språk og en med master i barnehage og samfunn. Vi har også 

pedagog med Litauisk bakgrunn og tospråklig assistent. 

1. Du kan søke om barnehageplass hele året, men vi har hovudopptak 

1.mars. Søker dere innen 1.mars det året barnet fyller 1 år før 1.des har 

barnet en rett på bhg plass. 

2. Som kommunal barnehage har vi ikke påkrevd Dugnad  

3. Vi har brukertilfredshet på 4,8 av 5 mulige (som er noen av de høyeste 

poengsummene i landet).  

4. Vi er veldig heldige og stolte av vårt inne- og uteområde som er det 

største her på Stranda  

5. Vi har egen gymsal 

6. Vi har utflukt hver uke, på noen av utfluktene besøker vi geitene og 

hestene som er vår nærmeste nabo. 

7. Vi har også et fantastisk område som heter «Lempen», det er ikke langt 

fra Helstad så vi kan gå. Hele området er inngjerdet. Vi har gapahuk, 

benker og bord slik at vi kan sitte og spise.    

 

 

  

 

 



 

 

Vårt fokusområde er språk og sosial kompetanse: 

For å styrke kompetansen til de ansatte deltar vi i et utviklingsarbeid som skal vare 

gjennom hele barnehageåret 2022-2024. Utviklingsarbeidet tar utgangspunkt i 

språkutvikling og språkvansker.  Målet er å hjelpe vår barnehage til å utvikle vår 

pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, samt styrke 

personalets språkferdigheter. Med dette som utgangspunkt har vi i Helstad valgt å 

fokusere på:  

Hvordan kan vi forbedre språkmiljøet i barnehagen? 

Språk og sosial kompetanse omfatter kunnskaper og ferdigheter som utvikles gjennom 

sosialt samspill og er en viktig forutsetning for å kunne fungere i selskap med andre. 

Gjennom vårt nye utviklingsarbeid vil vi bli enda flinkere til å støtte barna gjennom 

dialog og samspill. Vi ønsker å bidra til å utvikle språket, nysgjerrigheten og 

bevisstheten, samtidig som barna mestrer balansen mellom å ta vare på hverandre 

og andres behov. For å få til dette er det viktig at barna får god plass og tid til å leke. 

Leken er den beste arenaen for utvikling av språk og sosial kompetanse. Ved å leke vil 

alle barn få god språkstimulering gjennom dagen, de vil delta på ulike aktiviteter og 

temaer som fremmer kommunikasjon og språkutvikling.  For å hjelpe oss i hverdagen 

bruker vi ASK. 

ASK:   

Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles for alternativ og 

supplerende kommunikasjon (ASK). Gjennom hele dagen bruker vi ASK som en støtte 

for språket for alle barna i barnehagen. Barnet presenteres for ordet visuelt ved å se 

et symbol. Desse er tilgjengelig gjennom hele barnehagedagen, og de voksne 

formidler ordene muntlig. Barnet får mulighet til å formidle ved å peke på 

bilde/symbolet, dette kan bidra til mindre frustrasjon i hverdagen. 

                                                                                

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vil du vite mer om barnehagen vår? 

www.stranda.kommune.no  

Helstad barnehage 

 

 

 

 

 

Ring oss hvis du ønsker å komme på besøk eller ønsker mer 

informasjon 

Tlf: 464 111 30 

Du kan også søke oss opp på Instagram, Facebook eller YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=LZQHcb0Iros&t=21s 

Epost: Helstad.barnehage@stranda.kommune.no 

Følg oss gjerne på:              

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZQHcb0Iros&t=21s
mailto:Helstad.barnehage@stranda.kommune.no
https://www.facebook.com/TINEHandel
https://www.instagram.com/tine_sa/

