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FORORD
Velkommen til nytt barnehageår i Tommeliten FUS barnehage 2018—19.
Et barn har hundre språk
Vi vil dette kommende barnehageåret jobbe videre med demokrati som satsningsområde med vekt på demokratiske verdier.
” Barns 100 blikk på nærmiljøet ”

Et barn er skapt i og av hundre
Barnet har hundre språk, hundre hender
hundre tanker, hundre måter å tenke på

Vi vil jobbe med nærmiljøet, rommet og materialer hvordan det kan fremme lek og

å leke på, å snakke på,

vennskap i barnehagen, og synliggjøre de syv fagområdene gjennom leken , det

Hundre—alltid hundre,

fysiske miljøet og materialer. Satsning spesielt på fagområdene; Kommunikasjon,

måter å lytte på,

språk og tekst, samt Livsmestring og helse.
Gjennom leken knytter barna vennskap og vi vil at de skal utvikle gode egenledelsesfunksjoner i leken for å fremme læring og samarbeid på en positiv måte.
Verdsette ulikhet som en styrke for fellesskapet for å bekjempe mobbing.
I FUS skoleres alle ansatte i tema om lek.
Vi vil jobbe med relasjonskompetanse hvor det legges vekt på gode relasjoner
mellom barna og barn – voksne.
Reggio Emilia filosofien legger vekt på demokrati og at barna gjennom kreative prosesser samarbeider med hverandre gjennom undring og refleksjon.
Det er prosessene og det som skjer underveis i løpet av barnehagedagen som er
spennende, og som gjør at både barn og voksne utvikler seg videre.
Kommunikasjon, språk og tekst er et fagområde vi vil jobbe med.
SmartMat— FUS sin satsning på sunn mat i barnehagen som er viktig for barns
utvikling , lek og læring.

å overraske på og elske på,
hundre gleder, for å synge og forstå,
hundre verdener, å oppdage
Hundre å finne opp,
Hundre verdener, å drømme
Barnet har hundre språk,
men har blitt frarøvet nittini
Skolen og kulturen, skiller hodet fra kroppen
Barnet blir fortalt å tenke uten hender,
å tenke uten hode, å lytte uten å snakke,
å forstå uten glede, og elske å bli fortryllet bare til jul og
påske
De blir fortalt å oppdage en verden som allerede finnes,
og av hundre blir de frarøvet nittini
De blir fortalt at glede og arbeide, vitenskap og forestillings-

Årsplanen sier noe om barnehagens verdigrunnlag og innhold med utgangspunkt i
Lov om barnehager og rammeplanen.

evne,
himmel og jord, fornuft og drøm,

Årsplanen er godkjent av SU.
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Om Tommeliten FUS barnehage
Tommeliten FUS Barnehage er eid og drevet av
FUS Barnehager AS.
Barnehagen ble bygd i 1990 og var foreldreeid
frem til juni 2010.

Kontaktinformasjon
Daglig leder
Mailadresse:
Hjemmeside:
Facebook:

Tlf 70 14 58 05 /984 56 131
dl.tommeliten@bhg.no
www. tommeliten.bhg.no
Tommeliten FUS barnehage

Barnehagen ligger i Spjelkavik sentrum. Det er et Avd.Askeladden mob: 916 53 207
Mailadresse:
askeladden.tommeliten@gmail.com
rikt nærmiljø rundt barnehagen med butikker,
skoler, servicebedrifter, brannstasjon, svømmeAvd. Blåmann mob: 916 53 206
hall, kino og bibliotek.
Mailadresse: blaamann.tommeliten@gmail.com
Vi har mange muligheter til turer i nærmiljøet både til skog, fjell, vann og sjø. Ved å bruke nærmiljøet aktivt vil barnehagen bidra til at barna
utvikler respekt for og tilhørighet til mennesker,
natur og nærmiljø.
Miljøet er en kilde til lek, utforskning og
opplevelser.

Avd. Veslefrikk mob: 916 53 205
Mailadresse:
veslefrikk.tommeliten@gmail.com
Generell forespørsel om drift:
kontakt@tryggebarnehager.no

Åpningstider
Åpningstid kl. 07—17.00
Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.
Humor og glede skal prege barnehagen, og vi vil Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokka 12.00.
legge til rette for undring, lek, kreativitet og vennskap i hverdagen. Hvert barn skal bli sett og hørt. Hjemmeside
På hjemmesida vår http://tommeliten.bhg.no kan du
opprette brukerkonto.
Vi vil legge vekt på et godt samarbeid og god
Under lukket område legger vi ut planer, nyheter, bardialog med foreldrene.
Både små og store skal trives i Tommeliten FUS nehagen sin HMS med mer
barnehage.

Småbarnsavdelingen Askeladden, 14 plasser
Storbarnsavdelingene, Blåmann og Veslefrikk,
20 plasser hver.

Bilder av barna henges opp i hver garderobe og på
avdelingene, samt at hvert barn har sin egen perm.
Planleggingdager
Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret da barnehagen er stengt.
21.sept
22.okt
jan/feb
31.mai
17.juni

Hva betyr egentlig FUS?
FUS er ingen forkorting, men et uttrykk fra østlandet som
betyr ” det å være først ” , viktigst osv.
For å beskrive FUS – barnehagene har vi valgt å klippe ut
en tekst fra FUS – barnehagene sin hjemmeside,
www.fus.bhg.no:

” I FUS har vi gitt barnehagealderen en egen status: Den
har en unik verdi og vil berike barndommen til hvert enkeltbarn. I FUS barnehagene er barna alltid i fokus – det er
fus! Barna sin hverdag er preget av FUS verdier med et
glødende personale, de har en skapende hverdag og at
barnehagen sine ansatte er tilstede for dem ”
FUS gruppa består av over 171 barnehager i mer enn 60
kommuner. FUS er Norge sin største barnehageaktør.
Tommeliten FUS barnehage er i nettverk med:
Ikornnes FUS Barnehage og
Nymarkbakken FUS Barnehage, Langevåg.
Lande FUS Barnehage, Sjøholt

Alle holder hender
Her er vi venner
FUS leker mest
Alle barn er best
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Årsplanen et styringsdokument

Vurdering

Årsplanen skal fungere som informasjon for
foresatte, eier, tilsynsmyndighet, for andre
samarbeidspartnere, og er et viktig arbeidsredskap for
personalet i barnehagen.

Vurdering er en viktig del av barnehagens kvalitetssikring i
forhold til det enkelte barns trivsel og utvikling.

Glødende, skapende og tilstedeværende

Ved å observere, dokumentere, tolke og reflektere over det
Årsplanen er med på å styre virksomheten i en bevisst og som skjer i barnehagen tilegner vi oss nyttig kunnskap til å
uttalt retning og er et utgangspunkt for foresattes mulighet forbedre vårt arbeid.
til å kunne påvirke innholdet i barnehagehverdagen.
Vurdering er en støtte for personalet i videre planlegging av
arbeidet. Dette er en kontinuerlig prosess.
Arbeidet i barnehagen er forankret i:

Lov om barnehager
Faste vurderingsrutiner ved Tommeliten FUS barnehage:
se http://odin.no/kd/ og søk på barnehageloven

rammeplan for barnehager

Pedagogisk dokumentasjon
se http://odin.no/kd og søk på rammeplan

Barnas medvirkning på barnehagens innhold og prak
Vedtektene våre
sis
se http: //www.tommeliten.bhg.no

Relasjonskompetanse—autoritative voksne

Serviceerklæringen for FUS barnehagene

Vurdering av prosjekt både underveis og i ettertid

FN ’ s barnekonvensjon

Observasjon, refleksjon og endring av praksis er

Etiske retningslinjer for FUS organisasjonen
gjennomgående

Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og

Brukerundersøkelse blant foreldre
skoler
Dette året vil vi legge vekt på å vurdere:
Gå gjerne inn på nettet og se hva du finner under linkene,
kom gjerne med ideer eller still spørsmål til barnehagen.
* Hvert enkelt barns utvikling og trivsel
* Demokrati og danningsprosesser:
Med foreldra på laget; forslag, innspill, ris og ros,
samtaler og refleksjon
vil vi få barnehagehverdagen ekstra god og mulighet til å
utvikle oss på en god måte.
* Prosjektarbeid ” Barns 100 blikk på nærmiljøet ”

Innholdet i denne årsplanen gjelder for
barnehageåret
2018—2019
Det pedagogiske innholdet
og arbeidsmåtene vil være likt.
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Serviceerklæring for FUS Barnehagene
Slik skal det være for barna i FUS

FUS kundeforventninger

Serviceerklæringen i hverdagen

Barnet skal bli møtt og tatt hyggelig i mot av en ansatt

Vi har definert et sett med budskap som konkretiserer for

Formål med FUS barnehagene

når det kommer til barnehagen. I løpet av barnehage-

foresatte hva som gir verdi for barna i FUS barnehagene, og opp- Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

dagen får barnet søvn og hvile tilpasset seg selv.

summerer hva foresatte kan forvente i alle FUS barnehager:

Måltidene er preget av ro og at det er nok tid til å
spise. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme

barnas hjem ( Lov om barnehager 2003 )

Alle barn skal ha en venn

og glede , og er ute minst to timer hver dag. De møter

Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for
ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og trivsel, utvikling og læring.
som vet at ” Alle barn er best” .

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller

Samarbeid mellom hjem og
FUS – barnehagen

utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med

FUS barnehagene skal kjennetegnes ved:


FUS barn har et positivt selvbilde



FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har

Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli
forstått og ivaretatt.

vennekompetanse



Vi skal ha lekekompetanse

FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet at de har
påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller

God kommunikasjon er forutsetningen for et godt sam- I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn 
arbeid mellom hjem og barnehagen. Vi forventer derfor seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først.

FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede
og fryd

at foresatte:

Vi skal finne hverdagsmagi

Forbedring av tilbudet til FUS barnehagene:



gir viktig informasjon om barnet til barnehagen

Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for de magisk

Dersom du mener at vi ikke lever opp til servicen slik vi besk-



gir beskjed hvis det ikke kommer i barnehagen

øyeblikkene som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og

river den her, vil vi gjerne høre fra deg.



leser informasjon fra barnehagen

utvider sin horisont.

Ta kontakt med barnehagen sin daglige leder



gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og

Vi skal se det beste i hvert barn

Så vil vi:

når blir hentet

Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn



Sjekke egne rutiner

gir beskjed til en ansatt hvis andre enn

mestringsfølelse og anerkjennelse.



Korrigere praksis



Gi deg tilbakemelding



foresatte skal hente barnet
Kjenner til og har underskrevet barnehagens

Forbedring av tilbudet i FUS barnehagene:

Samarbeidsutvalget ( SU )

vedtekter

Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet,

Samarbeidsutvalget er sammensatt av valgte representanter



gir tilbakemelding på barnehagetilbudet

ber vi deg kontakte daglig leder eller pedagogisk leder på

fra foreldre, de ansatte og eier ( FUS Barnehager AS )



svarer på brukerundersøkelsen

avdelingen. Vi skal : sjekke egne rutiner, vurdere behov for

Kritikkverdige forhold kan også bli behandla i SU.



møter til foreldresamtale mellom foresatte og

endring, gi deg tilbakemelding.



barnehagelærer
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Tilvenning

Livsmestring og helse

For at barnet skal få det best mulig i barnehagen, er det viktig at den første tiden
er positiv.

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen

Å begynne i barnehagen innebærer at barnet må løsrive seg fra foreldre, bli trygge

skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og fore-

på de nye voksne og ukjente barn, og tilpasse seg livet i en barnegruppe.

bygge krenkelser og mobbing. ( rammeplanen side 6 )

For en del barn går det lett, mens andre må ha en lengre tilvenningsperiode.

Dette er det mest grunnleggende arbeidet vi kan gjøre i jobben vår; at hvert

Det er viktig at nye barn får den tiden de trenger slik at starten blir mest mulig

enkelt barn opplever å være betydningsfullt for den det er og for fellesskapet.

positiv. Anbefaler inntil 5 dager.

I møte med andre, både barn og voksne utvikle gode relasjoner og selvtillit.

Barnet vil bli tatt i mot av en fast voksen de første dagene, og den vil være kon-

Vi vil jobbe med å være autoritative voksne; varm, stiller krav, er tydelig slik at

taktperson til barnet. Dette er viktig for en trygg og god tilknytning. Vi legger vekt

det fremmer positiv atferd hos barna.

på at de skal bli kjent med både voksne, andre barn og rutinene. Kontaktpersonen

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle mat-

er ikke alltid til stede. Ved å snakke positivt om alle voksne, bidrar du til at det blir

glede og sunne helsevaner. ( rammeplanen – 17 )

enklere for barnet å bli trygg på mer enn bare en. Er det none du ser barnet ikke er

FUS ønsker gjennom prosjektet SmartMat å ha fokus på maten som serveres i

trygg på, så ta kontakt med barnehagen og fortell hva som er vanskelig og

barnehagen. Maten som serveres skal gi barna energi til lek og læring og legge

hvordan du å ha det. Ring eller avtal at personalet ringer for å si fra om hvordan

grunnlagte for et sunt kosthold resten av livet.

det går.

Prosjektet knytter seg opp mot FUS sin satsning på lek og læring. Helt grunn-

Kan være lurt å prioritere god tid med barnet på ettermiddag og kveld

leggende for at barna skal vær i stand til å opprettholde god lek over tid, er at

Daglige rutiner

de får i seg næringsrik og nok mat som sikrer at hjernen og kroppen fungerer

Gi beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen ved sykdom eller skal ha

optimalt.

fri via MyKid eller ring barnehagen.

I vår barnehage serveres alle måltider. Vi er opptatt av at måltidene skal være



Si fra til personalet når du/ dere er kommet for å hente barnet

næringsrike og varierende; brød, kornprodukter, varm og kald mat og vi serve-



Vi har ingen fast kjernetid i barnehagen, men en del aktiviteter begynner

rer grønnsaker til de fleste måltidene ,og vann brukes som tørstedrikk.

mellom kl.09.30/10.00, så det er en fordel om barnet er i barnehagen til den

SmartMat prosjektet legger vekt på at en skal bruke de ressursene som er

tid

tilgjengelig i dag, men samtidig bli bevisst på hvilke næringsstoffer som er vik-



Barna bør ha minst et klesskift liggende i barnehagen. Merk alle klær.

tig at barna får i seg for å gi kroppen de rette byggeklossene. Det enkle er ofte



Bestilling av merkelapper kan fås i barnehagen

det er ofte det beste !



Samarbeidspartner i prosjektet er Berit Nordstrand.
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Barnehagens verdigrunnlag

5 hovedmål i FUS
1. FUS barn har et positivt selvbilde

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-

holdning. Det positive i hvert barn skal brukes og synliggjøres.

med dine farge-

Voksne skal oppmuntre og hjelpe barna til å tro på seg selv, gi

stifter
For verden er

verdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,

ditt lerret

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike

Mal regnbuen

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ( Barnehagelove §1, formål 1.ledd )
Vi ønsker at barnehagens verdigrunnlag skal komme til syne i
hverdagen gjennom det pedagogiske arbeidet. At vi voksne
reflekterer over hva som skaper verdi for barna og setter det på
dagsorden

som forener
himmel og jord
Ja, lille barn mal
verden god
å leve i
Dans gjennom

læring i et demokratisk perspektiv hvor vennskap knyttes og

livet med din

andres ideer uten å miste sin identitet. At vi kan bruke våre
ulikheter som en ressurs i hverdagen i samtaler og handlinger.
Legge vekt på likestilling mellom kjønnene som bygger på
prinsippet at alle skal ha like muligheter til å bidra og delta i
barnehagens fellesskap.
Vi voksne har ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis slik at det legges et grunnlag for gode verdier og
holdninger hos hvert enkelt barn.

dem mestringsfølelse og stå på egne bein.
2. FUS barn er trygge og forskende i lek og har
vennekompetanse
Barna skal utvikle gode egenskaper gjennom å leke og finne gleden ved å utforske og leke ved å bruke ulik type materialer og
samarbeide med andre på en positiv måte.
Vi skal være forskende og stille åpne, undrende spørsmål slik at
barnas tanker og uttrykk kommer frem.
Alle barn skal ha venner og noen å leke med.
3. FUS barn gleder seg til ” r esten av livet ” , de vet at de har
påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller

Barna skal utvikle positive relasjoner til andre gjennom lek og
de lærer å lytte til andre, kunne endre seg, være mottakelig for

Hvert barn skal bli sett og hørt hver dag, og bli møtt med positiv

Lille barn kom nå

fargestift
Og mal et smil på
sorgens fjes og
et glis rundt
skammens munn
Lille barn, mal
livet godt

Barna skal oppleve at de har innvirkning på hverdagen sin, og
opplever at de får være med å bestemme innenfor gitte rammer.
Voksne er interessert å barnas synspunkt på ulike ting.
4. FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd
Gi barna et positivt selvbilde og gode holdninger som de kan ta
med seg videre i livet. At vi legger til rette for lek og vennskap.
At de møter positive voksne som tar dem på alvor; har tid til å
lytte, vise anerkjennelse og være støttende.
5. FUS barn får et variert og sunt kosthold
Helt grunnleggende for at barna skal vær i stand til å opprettholde god lek over tid, er at de får i seg næringsrik og nok mat som
sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt.
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Danning gjennom omsorg, lek og læring

Reggio Emilia filosofien

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og

Barna vil møte utfordringer hele livet; ved å gjøre

anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til

dem trygge på seg selv slik at de utvikler et godt

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og

selvbilde, er viktig. De vil gjøre erfaringer på for-

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal

skjellige områder hele livet. Å legge et godt

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former grunnlag allerede når de er små, er vesentlig.
Danning i hverdagen i barnehagen;
for diskriminering. ( Barnehageloven §1 tredje ledd )
* Legg til rette for lek og vennskap
I følge rammeplanen forstås danning som: ” i barneha-

* Ha fokus på samarbeid

gen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og

* Skape møteplasser for samtaler, undring og

voksne i lek og læring og hensynet til hverandre

refleksjon

forutsetninger for barnets danning ”

* Se hvert enkelt barn

Det at danning skjer i samspill med omgivelsene er av

* La hvert barn føle tilhørighet til gruppen,

betydning for hvordan barnet utvikler et positivt forhold til
andre og seg selv.
Gode relasjoner bygger på at vi har kjennskap til hverandre og viser forståelse for den du er. Som nevnt
ovenfor skjer danning i samspill med omgivelsene, og noe
av det viktigste vi gjør er å hjelpe barn inn i positive
relasjoner med andre; både barn og voksne.
Barna skal oppleve at andre bryr seg om dem, at de har
noen av være sammen med.
Hvordan vi snakker til hverandre på; snakke på en fin
måte fremmer bedre relasjoner.
Felles opplevelser skaper samhørighet noe barnehagehverdagen gi rike muligheter til gjennom lek, prosjekt,
turer og rutiner.

verdsette ulikheter
* Legge vekt på likeverd

Vi er inspirert av den pedagogiske filosofien fra Reggio
Emilia. Filosofien har sitt utspring fra byen Reggio
Emilia i Nord Italia. De legger stor vekt på demokratiske
prosesser.
Barn er kompetente—de har et medfødt behov for å
lære og utvikle seg, og lærer best når de er aktive i forhold til egen læring. Barns medvirkning er en viktig del
av hverdagen. Det å få ta aktivt del i eget og andres liv
og egne og andres læreprosesser er verdier som bør
vektlegges.
Vi ønsker å se på hvert barn som et unikt møte.
Vi skal ha respekt for barnet og dets iboende evner slik
at det selv stoler på at det kan og mestrer.
Barna skal møte positive voksne som ser hva barna
kan, ikke hva de mangler. Voksne som er nysgjerrige
på barna og deres kompetanse. At barna blir sett, hørt
og lyttet til slik at de kan utvikle selvstendighet, kreativitet og gode relasjoner til andre.
Hvert barn skal oppleve å være en del av fellesskapet i
barnehagen.
Ved å dokumentere og reflektere rundt det som skjer i
barnehagehverdagen, og bruke det fysiske miljøet
aktivt for tilrettelegging for læring, nye erfaringer og
samhandlinger.
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Barnehagens satsningsområde
Leken
Lek er det naturligste i verden for barn! Den er på liksom, og den er en viktig
forutsetning for kreativitet og fantasi, kunne ta andres perspektiv.
Vi vil legge vekt på at det skapes gode relasjoner mellom barna, fremme positiv
sosial kompetanse.
Leken rommer hverdagsmagi og knytter vennskapsbånd mellom barna, noe
som er i tråd med FUS sin visjon og verdier.
Derfor er det viktig at leken gis stor plass i barnehagehverdagen.
Leken er satsningsområdet til FUS de neste årene med vekt på egen-

I rolleleken tenker og planlegger barna hva de skal leke og hvordan ( planlegging ) ,
de organiserer og strukturerer leken ( organisering ) de kan huske det de har lært
tidligere og bruker det inn mot leken ( arbeidshukommelse ) . Barna tar initiativ og
setter i gang lek ( igangsettelse ) , de er fleksible og har evne til å skifte tenkemåte
eller perspektiv i leken ( fleksibilitet ) . Når barnet har evne til å kontrollere egne
handlinger, språk, tanker og følelser, da regulerer det seg selv ( selvregulering ) , og
det følger med på hvordan egne handlinger virker på andre, og hvordan andres
atferd virker på seg selv ( selvmonotorering ) .
Alt dette øver barna seg på under lek. Alle barn kan ikke dette automatisk. Noen
mestrer mye, mens andre trenger tilrettelegging og veiledning på enkelte områder.
Derfor er det viktig med lek for lekens del og på barnas premisser der de er.

ledelse i lek og læring med hovedvekt på rolleleken.

Egenledelse i lek og læring
Leken skal ha stor plass hos oss. Det betyr at vi må legge til rette for lek både
når det gjelder tid og rom. I leken øver barna seg til resten av livet ved at de
samhandler med andre, løser problem, stimulerer ulike utviklingsområder,
styrker identiteten og selvfølelsen.
Vi vil at barna skal utvikle gode egenledelsesferdigheter i leken hvor de lærer å
utforske ulike væremåter, motta korrigeringer fra andre og justere atferden ut i
fra det for å legge et godt grunnlag for sosiale ferdigheter og knytte vennskap.
God egenledelse er avgjørende for at barnet skal fungere godt sammen med
andre barn og få utnyttet eget potensial og egne ferdigheter på best mulig måte.
Rolleleken er den arenaen hvor barna best utvikler egenledelsesferdighetene
da den innebærer to funksjoner; å imitere og late som. Den stimulerer på den

For at leken skal blomstre i barnehagen trenger barna både inspirasjon, tid og plass
til å leke.
Vi må tilrettelegge for lek ved å observere/dokumentere hva barna leker, men også gi
barna inspirasjon eller ideer til leketema og støtte dem i å utvikle leken videre, være
stillas for utvikling av leken.
Ved å legge vekt på rolleleken vil vi at den skal danne grunnlaget for arbeidet med de
syv fagområdene og flette dem inn i leken. Noe vi tror vil skape en helhetlig sammenheng både for barna og de voksne.
Forskning viser at når barna får holde på med indremotiverte aktiviteter, lærer de
mer, de lærer bedre, blir mer engasjerte og kan vise større utholdenhet i aktiviteten.
Leken skal ikke være noe som kommer på toppen av det vi gjør i barnehagen, men
en naturlig del av det som skjer i barnehagen.

måten forestillingsevnen hos barna, noe som igjen er viktig for sosiale ferdigheter og konfliktløsning.
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” Barnas 100 blikk på nærmiljøet ”

Temaarbeid

Prosjektarbeidet i barnehagen de neste tre årene vil handle om barnas blikk på

I temaarbeid jobber vi med et tema over tid . Hver enkelt barn skal

nærmiljøet.

oppleve seg selv som viktig for fellesskapet hvor det blir lyttet til, får være

Vi har laget et årshjul for prosjektarbeidet med en undersøkelsesfase, fordypningsfase og

delaktig og ulikhet blir sett på som en ressurs.

avslutning.
I temagruppene arbeider vi med:
Som en Reggio Emilia inspirert barnehage, der vi tar utgangspunkt i de tre pedagogene:



barna er med i undersøkelses - og fordypningsfasen

den voksne, barnet og det fysiske miljøet når vi jobber med prosjekt. Vi er opptatt av å la



barnas innspill og forslag i prosessen er viktig

barnas opplevelse og uttrykk drive prosjektet fremover, og vi jobber prosessbasert.



bruker tid på temaet

Undersøkelsesfasen varer over lengre tid slik at en har et grunnlag før en går over i



arbeider i små grupper etter alder

fordypningsfasen og på bakgrunn fra undersøkelsesfasen velges hva en skal fordype



vi ønsker å utfordre i stedet for å undervise

seg i.



dokumenterer prosessene



vi vil ha god kommunikasjon med barna, være aktiv lyttende



vi reflekterer sammen med andre voksne rundt temaarbeidet

I arbeidet med Barnas 100 blikk på nærmiljøet ønsker vi at barna skal bli bedre kjent
med nærmiljøet sitt ut i fra alder. Her tenker vi progresjon er en naturlig del av
prosjektarbeidet. Barna er inndelt i grupper både etter alder og område er tilpasset
aldersgruppen.
Hva barna kommer til å undersøke og hvordan , er det som gjør prosjektet spennende.
Vi voksne skal følge barnas undring og nysgjerrighet ved å ta bilder, skrive ned det de
sier , viser med kroppen og hva de gjør. Og så jobbe videre med det i barnehagen
sammen med barna.
Hva den enkelte temagruppe vil fordype seg i vet vi ikke ennå . Veien blir til mens vi går
den sammen; barn og voksne.
Gjennom prosjektet skal det legges vekt på lek, vennskap, samarbeid, kreativitet og
mangfold .
Barna skal få uttrykke seg på mange forskjellige måter .
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Bærekraftig utvikling

Barns medvirkning

Barna skal lære å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen har derfor en

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige

viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig

virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og

samfunn. ( rammeplanen side 5 )

vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet ( Barnehageloven § 1.5. Barnehagens inn-

Gjennom prosjektet om Barnas 100 blikk på nærmiljøet, vil opplevelse og det å ta
vare på naturen stå sentralt. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være i
naturen og samtidig lære å ta vare på den.
Vi legger vekt på å bruke udefinerbart—og naturmateriale til både lek og kreativitet.
Både personalet, barn og foreldre bidrar til et rikt utvalg gjennom å sortere både
hjemme og i barnehagen.
Det er utrolig hvor mye lek barna har med denne type materialer, og et viktig
perspektiv er at materialene fremmer likeverd og kreativitet. Barna leker på tvers av
alder og kjønn, de er kreative og bruker fantasien i møte med ulike materialer.
Det fysiske miljøet i barnehagen, både inne og ute er preget av udefinerbart
materiale som skaper gode møteplasser for barna til lek og læring.
Vi vil i større grad legge vekt på hvorfor det er så viktig å ta vare på naturen og
gjenbruke ulik materiale.

hold )
Barns medvirkning innebærer at barn har rett til å si sin mening, bli sett og hørt,
og møte barna med respekt.
Vi vil legge vekt på:


samtaler og uttrykk i hverdagen, rutinesituasjoner



innspill fra barna i forhold til hva de er opptatt av, både små og store



prosjektarbeid



det fysiske miljøet

Vi ønsker å være en fremtidsrettet barnehage hvor barna og de voksne samhandler. Tilbakemelding fra barna på det som foregår i barnehagen er viktig for
å være i utvikling som barnehage, og kunne endre på praksis.
Samtidig er det viktig å forklare overfor barna hvorfor de ikke alltid kan få det
slik de ønsker.
I barnehagen er de en del av fellesskapet , og må lære å ta hensyn til andre.
Barns medvirkning er en væremåte, ikke en metode, noe som krever bevisstgjøring hos de voksne, og det er en kontinuerlig prosess.
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FØRSKOLEGRUPPA

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET

Vi har et eget opplegg for førskolegruppa. Den samles tre ganger pr uke hvor de vil

I FUS har vi egen kompetanseplan på ulike nivå. De fleste kurs foregår gjennom

jobbe med prosjekt to dager, og en fast turdag.

FUS skolen. FUS skolen bidrar til at hele personalgruppen kan omsette service-

Fokus er på selvstendighet, kunne ta imot beskjeder, passe på egen sekk på turer,

erklæringen i praksis, den samordner, tilrettelegger og organiserer opplæringstil-

utvikle vennskap i gruppa, legge vekt på sosial kompetanse og gode samtaler.

tak for alle ansatte.

Barna ble spurt om hva de ønsker å holde på med i førskolegruppa, og de svarte at

I regi av FUS vil pedagogene kurses i veiledning.

de ønsker å leke. Det vil vi ta hensyn til.

Egenledelse i lek og læring, som har vært satsningsområde til FUS noen år, er

Vi vil også bruke iPad som et hjelpemiddel og til dokumentasjon på turer og i gruppe. fortsatt en del av kompetansehevingen i personalguppa.
Turer i nærmiljøet, men også til byen for å bli bedre kjent med den.

En innføring av den nye rammeplanen både lokalt og nasjonalt er et

Egen plan og foreldremøte for førskolebarna i løpet av høsten.

satsningsområde. Den er barnehagens styringsdokument og vi vil bruke tid på
den internt.

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE—SKOLE

Kommunen vil i løpet av en tre års periode legge vekt på implementering ulike

Det er laget en prosedyre for overgang barnehage – skole i regi av Ålesund

fagområder i rammeplanen med fokus på prosjektarbeid. Tema for 2019 : ”

kommune med informasjon om hva de kan forvente siste året i barnehagen, og i

Livsmestring og helse. ” Nettverk vil bli opprettet, samt fagsamlinger.

overgangen til skolen.
Barnehagen vil avholde et eget foreldremøte for førskolebarna i løpet høsten hvor

I tillegg har vi faste møter i barnehagen , både for hele personalet, avdelingsvis

det pedagogiske opplegget for førskolegruppa vil bli presentert.

og for pedagogene. Faste planleggingsdager i året. Og vi deltar på ulike kurs

Det avholdes møter med skole, foreldre, barnehagen og PPT ved overgang til skole

gjennom året for å kunne utvikle vår kompetanse til det beste for barna.

for barn med spesielle behov eller av andre årsaker.
Innskriving i januar og innskolingsdager til våren.
Orientering til skolen om fremmedspråklige barn som trenger ekstra oppfølging i
norsk.
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Rammeplanen—hvordan vi jobber med den i barnehagen vår
Fagområde 1

Fagområde 2
Verktøy
Verktøy

Finmotorikk: ma-

Bøker

le,tegne,smøre mat

Språkposer

påkledning

Bildekort

Grovmotorikk:
Uteområdet, turområdet

0—3 år
Språkstimulering
Voksne som modeller
Mimikk og kroppsspråk
Bevegelsessanger
Få bekreftelse på nonverbale uttrykk

Kommunikasjon,

SmartMat
Sunne matvaner
Livsmestring og helse

0—3 år
Balanse – ute og inne
Kroppens muligheter
Bli trygg på seg selv og

Kropp,

sin eigen kropp
Aktivitet og hvile

bevegelse , mat

språk og tekst

og helse

Hverdagsmagi

3—6 år

Boklesing

Kommunikasjon på ulike

Musikk

områder

Allsidige bevegelser

Tekstskaping

Utfordringer – ute/inne
Ivareta kroppen
Aktivitet og pauser

Sang/ kor
Rim og regler

3—6 år

Skriftspråk
Hverdagssituasjoner

Prosjektarbeid

Samtaler om det vi gjør
Felles opplevelser
Kommunikasjon om
vennskap
Konflikthåndtering

Hverdagssituasjoner
Håndvask, stell, dotrening
Sunne matvaner
Påkledning,
Aktivitetsdag
Positiv selvoppfattelse
Fellesskapsforståelse

Hvorfor: Utvikle et godt muntlig språk og evne til å kommunisere i et sosialt
samspill. Nonverbal og verbal kommunikasjon er viktig for et rikt språk.

Hvorfor: Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal personalet bidra til
at barna skaffer seg erfaringer og utvider forståelse og respekt for egne og andre
sin kropp. Barna skal lære om sunn kost og hygiene.
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Fagområde 3

Fagområde 4
Verktøy
Kor
Kunst
Drama,musikk
Dokumentasjon

Hverdagsmagi

Verktøy
Data
Bilder/ dokumentasjon
Naturmaterialer
Naturvern
0—3 år

Prøve ut ulike materialer

Erfare ulike materialer

Få uttrykke seg på

Eget uttrykk

mange områder

Oppleve kunst og kultur

Temafester

Naturens forandringer
gjennom året

0—3 år
Fugleprosjekt
Være ute i all slags vær

” Ruskenaksjon ”

Årstidene

Opptre for andre

Natur, miljø

Kunst, kultur

og

og kreativitet

teknologi
3—6 år

Hverdagssiituasjoner

Hverdagsmagi

3—6 år

Erfare ulike materialer

Forske på ting i naturen

Fugleprosjekt , turer,

Uttrykke seg kreativt og

Gjøre spennende ting

Barna ta bilder

kunstnerisk

ute

Årstider

Besøke atelier

Fenomen i naturen

Turer
Hverdagssituasjoner

Få uttrykke seg kreativt

Undre seg over det som

Barn og voksne skape

skjer i naturen, spesielt

ting sammen gjennom

om fugler

dans,musikk,forming

Bruke naturmateriale i
lek og forming

Hvorfor: La barna oppleve skaperglede på flere områder; kunst, drama,musikk.
De er selv medskapere gjennom å lage forestillinger, kunstutstillinger.
Oppleve verdien av å skape noe både individuelt og sammen med andre.

Hvorfor: Barna skal få oppleve naturens skiftninger gjennom året. Lære seg å
sette pris på å være ute i naturen og hvordan ta vare på den.
Lytte og undre seg over barnas tanker om fenomener i naturen; ” månen har ikke
lagt seg ennå ” , sa en liten gutt en morgen på vei inn porten i barnehagen.
Dette barnehageåret vil vi ha spesielt fokus på fugler.
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Fagområde 5

Fagområde 6
Verktøy

Verktøy

Ulikheter som en res-

Turer i nærmiljøet

surs

Besøke ulike arbeids-

Respekt og toleranse for

plasser og institusjo-

alle kulturer
0—3 år
Hverdagsmagi

Lære empati

Undre og filosofere over

Dele

ulike temaer som barna

Hjelpe

er opptatt av

Se andre barns uttrykk

Høytider

Etikk, religion

ner
Hverdagsmagi

0—3 år

Fellesskap

Gruppetilhørighet

Demokrati

Trygghet

Oppleve å være be-

Oppleve å bli sett og

tydningsfull

filosofi

Vær mot andre slik du
vil at de skal være mot
deg
Synge for maten
Vennskap

hørt

og

og
- jeg kan gjøre en for3—6 år

Hverdagssituasjoner

Nærmiljø
samfunn

3—6 år

skjell

Bruke nærmiljøet

Filosofere

Likestilling

Besøke omsorg

Sosialisering

Likheter og ulikheter

senteret

Konstruktive løsninger

Mobbedokument

Den gylne regel

Hverdagssituasjoner

Legge vekt på formidling

Bli trygg på seg selv

av allmenne samfunns-

Bidra til fellesskapet

verdier;

Likeverd

nestekjærlighet og likeverd

Hvorfor: Lære respekt for hverandre på tvers av ulik kultur,religion og livssyn.
Vise respekt og toleranse for ulikheter, og verdsette dem som en ressurs.
Skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler
Voksne og barn sette pris på hverandre.

Hvorfor: Barna skal medvirke og få innsikt i hva det vil si å være delaktig i et
demokratisk samfunn.
Oppleve seg selv som betydningsfull for fellesskapet. Bli nysgjerrig på samfunnet
rundt seg.
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Fagområde 7

DOKUMENTASJON
Verktøy
Spill
IKT
Bøker
Tall og bokstaver
Lysbord
Mandalas

Hverdagsmagi
Lek og konstruksjon
Forming
Utforske,

Temadokumentasjoner:
Arbeidet i temagrupper dokumenteres av den voksne i form av bilder, tekst,
tegninger eller annet barna har laget. Vi jobber etter en prosjektplan.
På den måten vil vi følge prosessen i temaet sammen med barna, lære om
0—3 år
Telle
Romforståelse
Kjennskap til noen former
Lek

noe og vise hvordan barna tenker , og hvordan barn og voksne jobber
sammen.
Vi har faste dokumentasjonsvegger.
Hverdagsdokumentasjoner:
Disse dokumentasjonene viser hverdagslivet i barnehagen, både av enkelt-

Antall, rom

barn og i grupper med barn. Mye skjer i barnas lek og aktiviteter som vi

og form
3—6 år
Konstruksjon
Mengde
Former
Logisk tekning

Problemløsninger
Hva gjør jeg når jeg vil
ha tak i noe
når jeg vil leke med
noen
- løse ulike strategier

Hverdagssituasjoner
Rutinesituasjoner:
Måltid
Rydde, sortere
Påkledning

ønsker å fange opp.
Vi ønsker at barna skal få erfaring med bruk av digitale medier; ta bilder selv,
være med å lage dokumentasjoner, bruke iPad og datamaskin.

Historiske dokumentasjoner:
Vi tar bilder av ulike begivenheter i barnehagen i løpet av året; bursdager,
fester og lignende.
Permer:
Hvert barn har sin egen perm med dokumentasjoner, både bilder, tegninger
og annet.
Den skal være tilgjengelig for barn og foreldre. Permen er et minne fra tiden i

Hvorfor: Barna lærer seg å oppdage matematiske begrep i hverdagen. Gi dem

Tommeliten FUS barnehage.

utfordringer og stimulere til å løse ulike problem gjennom lek og utforskning.
Bruke de daglige rutinene som en viktig læringsarena.
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SAMARBEIDSORGAN

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av en forelder og en ansatt
fra hver avdeling, og daglig leder som representerer
eier.
Utvalget skal uttale seg om saker som er av viktighet for
barnehagens innhold, virksomhet, forholdene til foreldrene, og se til at barnehagen drives innenfor lover, forskrifter og barnehagens vedtekter, og ha ansvar for
Barnehagen kan komme med råd og tips til hvordan løse vanske- ulike sosiale arrangement. SU fastsetter barnehagens
lige situasjoner, eller i samråd med foreldrene ta kontakt med en årsplan.
eller flere av samarbeidspartene dersom det er ønske om råd,
Eierstyret
veiledning, avlastning eller liknende.
Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og
Vi tar ikke kontakt uten samtykke fra foreldrene.
Unntaket er dersom det er mistanke om overgrep. Da har barne- skal være et kontrollorgan for barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom
hagen meldeplikt til barnevernet.
generalforsamlingene. Styret består av en representant
fra Trygge barnehager og daglig leder.
Barnehagen er til for både barna og foreldrene, husk vi har
For barnehagen er det viktig at barn og foreldre har gode dager
både i og utenfor barnehagen.
Barnehagen er like mye til for foreldrene som for barna.
Det å være foreldre er veldig kjekt, men kan også til tider være
veldig krevende.

taushetsplikt.

Formelt foreldresamarbeid
Foreldresamarbeid:
Det daglige samarbeidet er viktig, både for å lære hverandre å
kjenne og få kunnskap om det enkelte barnet. Vi ønsker et godt
og åpent forhold til foreldrene. Barnet skal bli tatt i mot av en voksen om morgenen for at det skal få en trygg start på dagen.

Kommunen
Samordnet opptak av barn for både kommunale og private barnehager. Felles
søknadsskjema, opptak og fordeling av
barn for alle barnehager. Kommunen har
tilsynsplikt overfor barnehagen.
Faglig nettverk Reggio Emilia
Vi er med i et nettverk med fem andre
barnehager; en privat og fire kommunale.
Vi har faste møter for daglig lederne,
pedagogiske lederne, nettverkskvelder for
alle ansatte og felles kursing.

Helsestasjonen
Kan gi veiledning om barnets helse, døgnrytme og kost- Nettverk FUS
hold. Samarbeider om hablitering av barn og unge med Eget nettverk for de daglige lederne i FUS
spesielle behov.
barnehagene i distriktet. Vi er tre barnehager. Her tas opp aktuelle saker i forhold til
PPT
Har et særskilt ansvar som sakkyndig instans når det
organisasjonen både faglig og administragjelder vurdering av rett til spesialundervisning og spetivt.
sialpedagogisk hjelp.
Gir god hjelp til barn med språklige eller sosiale vansker

Det avholdes to foreldremøter i året, samt en/ to foreldresamtaler.
Barnevernet
De som måtte ønske det, kan be om et møte med daglig leder
Arbeider etter lov om barnevernstjenester, og kan sette i
eller pedagogisk leder.
verk ulike tiltak avhengig av situasjoner og type
problematikk. Barnevernet skal sikre at barn og unge
Foreldrerådet:
lever i omsorgssituasjoner som ikke er skadelig for dem,
Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen.
og sikre at barn får hjelp i rett tid.
Rådet skal fremme foreldrenes felles interesser, og bidra til at
Mange familier har opplevd at de har fått god hjelp fra
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et
barnevernet i vanskelige situasjoner.
godt miljø. Barnehagen skal sørge for at saker av viktighet
Barnevernet gir foreldrerettledning.
forelegges foreldrerådet.

Styrernettverk indre bydel
Daglig leder er med i et nettverk med femten andre private barnehager. Vi tar opp
ulike saker i forhold til drift av
barnehagene, faglige saker og arrangerer
kurs for alle ansatte.
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Personal avdeling Askeladden

Personal avdeling Blåmann og Veslefrikk

Pedagogiske lederne:
Monica Kildehaug Bolseth

Pedagogiske lederne:

Ingvild Otterlei Karlsen

Mette Holsen Giske Tone Myhren Coldevin Ingvild Otterlei Karlsen, Cecilie Aimè Brevik

Assistentene:
Kathrine Fosse

Turid Bendiksen

Ida Nygård

Caroline G Sunde

glødende

Assistentene:
Maria Goncalves Gunhild Sæter

Tove Åkre

skapende

Sølvi Grytten

og
tilstedeværende

Ekstraressurs
Runa Teigen Lillebostad

Daglig leder:
Wenche Østraat Anderson
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

KOMMUNIKASJON , SPRÅK OG TEKST

” I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike
former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordyp-

” Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst
og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. ”

ning og progresjon. ”

( rammeplanen side 48 )

( rammeplanen side 50 )
Det å la barna får uttrykke seg kreativt og få erfaring med mange ulike materialer, er
en viktig prosess for å styrke hvert enkelt barns identitet og personlige uttrykk hvor
de får ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede.
Vi mener at det å skape noe sammen; både kreativt og kulturelt , hvor barna må samarbeide med hverandre, er positivt for utvikling av danning og demokrati.
Vi vil legge vekt på å la barna har tilgang til mange ulike materialer, hvor også
udefinert materiale skal være tilgjengelig i lek og forming.
Det fysiske miljøet skal også være med å stimulere og gi en estetisk dimensjon.
KOR
Vi har startet kor på barnehagen hvor barn og voksne sammen møtes annenhver fredag til korøvelse.
Det synges både tradisjonelle barnesanger og nyere sanger, med og uten bevegelser.
Vi ønsker at barna skal ha en positiv felles opplevelse for alle barna i barnehagen, og
at de får trene seg på å synge og opptre, enten alene eller sammen med flere.

” L a barna få bade i språk” , har noen uttrykt.
Den daglige kommunikasjonen med barna i lek , aktiviteter og rutiner er viktig
for barns språkutvikling.
Det å la barna fortelle , reflektere , stille spørsmål og undre seg over ting
inviterer til ulike typer samtaler.
Og oppleve språket gjennom rim og regler, sang og musikk, eventyr og
fortellinger.
Vi oppmuntrer barna til å uttrykke seg gjennom skriftspråket— kjenne igjen
bokstaven sin, skrive navnet sitt og tekst på ulike ting, samt ha bokstaver synlig
i miljøet.
Bøker er tilgjengelig for barna, og det leses høyt ved måltid hver dag, spesielt
ved fruktmåltidet.
Visuell støtte er til god hjelp i utvikling av språket. Det å bruke dagtavler, ha
bilder av rutinesituasjoner og aktiviteter, gir barna forutsigbarhet i hverdagen.
Sette ord på følelser er noe vi vil legge vekt på. Noen er gode på å uttrykke
sine følelser, mens andre trenger støtte fra voksne. Det å lage enkle tegneserier ( strektegninger ) som forklarer en situasjon, kan hjelpe barn til å uttrykke
sine tanker.
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BRANNVERN
Barnehagen er med på den nasjonale brannvernuka
som er 18.— 21. september.
Vi håper selvsagt at vi skal slippe og oppleve brann, men
må vi må være sikre på og kunne håndtere en slik
situasjon dersom det skulle oppstå.
Vi vil gjennomføre planlagt brannøvelse i løpet av uka.
I løpet av barnehageåret vil vi ha uanmeldte øvelser.
Oppfordrer dere til å snakke om hva barna skal gjøre
hjemme dersom brann oppstår,
På www.brannvernuka.no finner dere råd og tips.

Hva gjør vi dersom det blir brann i
barnehagen
Varsle – Redde – Slukke
Daglig leder/ stedfortreder

Lokaliserer brannen/ sjekke om det virkelig
brenner

Informerer alle på huset

Ringer brannvesenet 110

Tar imot beskjed fra de evakuerte

Bistår brannvesenet.

Personalet

Sjekker at det er frie rømningsveier

Gir kort og rolig melding til alle om hvor de skal
gå ut, og hvor de skal samles.

Sjekker hver en krik og krok, får med seg alle
rolig ut, tar med seg avdelingsboka

Teller opp barna

Informerer daglig leder/ stedfortreder om status
Foreldre som befinner seg i bygget

hjelper til med å ta imot barna på samlingsplassene
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Kom og lek med meg

LEKENDE VENNSKAP

Jeg vil leke med deg
Vi kan begynne med å legge
puslespillet
bit for bit
Vi kan krabbe på hverandre
Jeg krabber først på deg
Etterpå kan du krabbe på meg
Vi kan utforske områder sammen
som to forskere
Grundig, både utvendig
og innvendig
Jeg vil gjerne leke med deg
hvis du vil
Jeg venter til du er klar

En god venn:
er snill
leker fint sammen
venner deler med hverandre
ja, dele med hverandre må vi gjøre
venner gir gaver
og klemmer
en venn er bare snill

Jeg er allerede klar
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AKSJONSDAGER SOS—BARNEBYER

BURSDAGSFEIRING

Vi arrangerer to aksjonsdager i løpet av året. En dag på høsten hvor vi selger

Å fylle år er en stor begivenhet. Bursdagsbarnet skal få føle seg betydningsfull den

middag, og en dag på våren med kafesalg, underholdning og

dagen.

diverse aktiviteter.

Vi henger opp flagg ute når barna har bursdag, og barna får være med å lage sin

Inntektene går til fadderbarnet vårt, Mangal Kumar fra India.

egen krone.
På Blåmann og Veslefrikk får bursdagsbarnet velge seg en aktivitet til bursdagsfeiringen; disco, stolleken, danseleken—stå helt stille når musikken stopper, ansiktsmaling ( dramatisering ) , hinderløype.
På Askeladden velger barnet sanger og det spilles musikk og barna synger og danser. Søsken blir invitert til å være med på samlingen og spise.
I selve samlingen synger vi bursdagssang, sender opp raketter etter hvor mange år
barnet blir, svinger de i bursdagsteppet.

Vi ønsker at barna skal få kjennskap til barn fra ulike kulturer, se seg selv i en

På Blåmann og Veslefrikk får de besøk av pulverkongen som legger igjen et brev på

større sammenheng, og at det finnes barn i verden som ikke har det så godt

barnets plass med en gåte i som barnet må løse for å få ” voksepulveret. ” Vi skriver

som dem selv. Snakke om hvordan vi kan hjelpe andre barn.

også ned hjerteord om bursdagsbarnet på en lapp som de får med seg hjem.
Vi har egen bursdagsstol, bursdagsfat og kopp, og de får pinneis.

Mange barn rundt samme bord,

Bursdagsbarnet kan få velge mellom forskjellig bordpynt fra bursdagsskapet.

Mange barn på samme jord,
Det er vi, det er vi
morgendagens
søsken.
Som søsken av jorden
Bror sol, søster vind, står du og jeg sammen
Med kinn i mot kinn
Jeg tar dine hender som rekkes mot meg
Du ser mine øyne som smiler mot deg.

Hurra for deg som fyller ditt år, ja
deg vil vi
gratulere.
Alle i ring omkring deg vi står, og
se nå vil vi
marsjere.
Bukke, nikke , neie snu oss omkring
Danse for deg med hopp og sprett
og spring
Ønsker deg av hjertet alle gode ting
Og si meg så hva vil du mere?
GRATULERE!

23

Lucia Feiring

Nissefest

Vi inviterer foreldre og søsken til Luciafrokost i barnehagen mellom kl.08.—09.00.
Barna går i Luciatog på uteområdet; synger
Luciasangen, og noen julesanger fra scena før vi
spiser frokost.

Vi har nissefest i barnehagen i desember felles for
hele huset.
En av avdelingene har ansvar for underholdning,
vi spiser grøt ( mandel i tallerken til en fra hver avdeling )
Besøk av nissen som har med pakker til barna...
Det skapes forventninger hos barna forut for nissebesøk. De skriver brev til nissen, lager tegninger og
diskuterer hvor han bor henne.

Førjulsgudstjeneste
Vi inviteres til å delta på en gudstjeneste for
barnehagene Spjelkavik kirke i desember.

Adventskalender
Adventskalenderen i barnehagen er at barna tar med
seg en leke eller klær hjemmefra, pakker det inn, merker
pakken med gutt/jente og alder.
Hvert barn får i løpet av adventstiden pakke opp sin
egen pakke, og vise til de andre barna hva de vil gi bort.
Det å få være med å glede andre og å gi noe bort som
andre trenger mer enn dem selv, er positivt for barna.
Pakkene gir vil til en veldedig organisasjon.

Svart senker natten
seg
I stall og stuer
Solen har gått sin vei
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys
Sancta Lucia
Sancta Lucia

På låven sitter nissen
med sin julegrøt
Så god og søt, så god og
søt.
Han nikker og han smiler
og han er så glad
For julegrøten vil han
gjerne ha,
men rundt omkring står
alle de små rotter
og de skotter, og de skotter.
De vil så gjerne ha litt
julegodter,
Og de danser ,danser
rundt i ring.

Desember er en måned full av forventinger.
I barnehagen gjør vi mye hemmelig ; )
Det viktigste er prosessen, og ikke nødvendigvis
produktene.
Gavene barna får med seg hjem skal være laga av dem
selv og ikke av de voksne.
Det blir nok mange sjarmerende gaver...
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RELASJONER
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SMARTMAT betyr at:
* Vi serverer grønnsaker til måltidene

* Vi bruker ren fisk, eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
* Vi bruker rent kjøtt, eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
* Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
* Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
* Vi bruker vann som tørstedrikk
* Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer

Rammeplanen sier :
Personalet må organisere hverdagen slik at det er en gjennomtenkt veksling mellom
perioder med ro, aktivitet og måltid, og bidra til at barna kan lære gode vaner og
holdninger og få kunnskap om kost, hygiene, aktivitet og hvile.

Kunst , kultur og kreativitet

KARNEVAL

Slå, slå, ja bare prøv å slå,
Katta ut av sekken nå
Slå
Barna synes det er kjekt med
karneval.
Vi vil velge et tema og lage kostymer i
barnehagen.

Barnehagen skal
bidra til at barna har
tilgang til ting,
rom og materialer
som støtter opp om
deres
lekende og estetiske
uttrykksformer.

Skal du/dere forandre på type plass, søke inn søsken eller
søke overflytting.
Returner skjema inne 15.februar—19

Vinterferie uke 8: 19.—23.02. 2019
Husk å krysse av på lista i garderoben
hvis barnet skal ha fri i vinterferien.
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PÅSKEFROKOST
Vi inviterer foreldre og søsken til påskefrokost i barnehagen fredagen før palmehelgen mellom
Kl. 08.00—09.00

Vi lager påskepynt og synger påskesanger, og kanskje
kommer påskeharen…?

Det blir selvbetjening der en kan forsyne seg med

Rundstykker

Variert pålegg

Frukt og grønt

Melk, kaffe og te

Egg hører selvsagt også med når det er påskefrokost.

Kling, klang , klemme
Er påskeharen
hjemme?
Hvis kan kommer
hjem i dag
Har han nok et egg
og ja.
Et påskeegg,
et påskeegg.

Husk å levere inn slippen om barnet skal være i
barnehagen eller ha fri i påskeuka.
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17.mai feiring i barnehagen
Vi lager fest i barnehagen nærmeste dag
før 17.mai.
Da øver vi oss på å gå i tog, synger
17.mai sanger,
griller pølser.
Hver avdeling underholder fra scena, vi
har mange forskjellige leker:
Potetløp
Sykkelløp
Kaste på boks
Tegne halen på grisen

Ett hurra,
to hurra,
tre hurra
Hipp, hipp hurra!

Lek ute

Barnehagen skal bidra til at
barna opplever trivsel, glede og mestring ved
allsidige
bevegelseserfaringer, inne og
ute, året rundt.

SU har ansvar for fanebæring i Spjelkavika
på 17. mai
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Om infeksjoner blant sped – og småbarn
Sykdom

Inkubasjons-

Symptom

hvor lenge det

tid
Brennkopper

1-3 dager

Smitte fare

smitter
Væskende og/ eller skorpebelagte

1-3dager etter

sår – oftest i ansiktet – hender

behandlingen

Kan en få det

Forholdsregler hos syke barn

Forholdsregler i barnehagen

flere ganger?
Nokså stor

Ja

Holde hjemme til smittefri

Ingen

Avhengig av smit- Nokså stor

Ja

Holdes hjemme 24/ 48 timer etter siste

Ved tvil kfr. Daglig leder med helsesøster

startet
Diare

0-3 dager

Gjentatte suppetynne avføringer

Omgangssyke
Falsk krupp

Fjerde barne-

testoff
Få dager

Noen dager, men

( m otsatt ved astma )

variere

Ca. 10 dager Oftest høy feber 3 dager, utslett når

sjukdommen

Forkjølelse

Besvær når barnet puster inn

10 – 15 dager

diare eller oppkast
Oftest lita

Ja

Snue – hoste – press over bihuler

Noen dager

Veldig liten

Nei

Nokså stor de

Ja

første dagene
Xx )

15 – 50

Gul i øyne, senere hud,

Noen dager før

Gulsott

dager

Mørk urin

gulfargen kommer

Epidemisk

Ingen

anvisning

feberfri

1-7 dager

Haod barnet hjemmme etter legen si

Relativt liten

Holdes hjemme 24 timer etter feber og

Kan gå i barnehage ved god allmenn til-

utslett har bleknet

stand uavhengig av utslett

Holdes hjemme 24 timer etter feber og/ eller Avhengig av personalet si mening
rikelig materie i nesen

Nei

Hold barnet hjemme etter legen si anvis-

Dersom flere tilfeller – kfr. Daglig leder med

ning – obs. god hygiene

helsesøster/ lege

og få dager sene-

Vurdere gammaglobulin til voksne

re
Halsesyke

2-3 dager

Feber – svelgsmerter hos større barn

Avhengig av smit- Moderat

Ja

Holde hjemme 24 timer etter feber

Ingen

Liten

Meget liten

Snarest råd til lege eller sjukehus

Daglig leder kontakter lege/ helsesøster

Stor

Ja

Hjemme dersom feber, utilpass

Ingen

Nei

Holdes hjemme etter lege si anvisning

Daglig leider kfr. Ved tvil med lege/ helse-

testoff
Xxx )

Høy feber – oppkast – medtatt –

1-2 døgn etter

Hjernehinne –

1-10 dager

fjern – nakkestiv – ofte små prikket

behandling har

betennelse

utslett

startet

Feber – snue – press over bihuler–

Kort tid før feber

muskelsmerter

og de første syk-

Epidemisk eller
annen
Influensa

1-3 dager

domssdagene
Kikhoste

10 – 14

Første dagene bare hoste – senere

1 uke før hoste og Stor

dager

anfall – særlig om natta m/ brek-

3-4 uker fortsatt

søster

ninger, ikke alltid kiiiking hvis vaksinert
Kusma

2-3 uker

Feber – hevelse en eller begge sider
av halsen

Fire dager før, 3-9 Nokså stor
dager etter det er

Nei

Holdes hjemme til 24 timer etter feber fri

Barn med sikker diagnose kan gå i barne-

Og hevelsen er borte

hagen 9 dager etter første tegn til hevelse
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Meslinger

8 – 13 dager Høy feber – hoste ” røde øyner ” ,
tydelig utslett og fortsatt feber

1 uke før og minst Stor

Nei

Obs. Ørebetennelse

Barn med sikker diagnose kan gå i barne-

4 dager etter

Lungebetennelse

hagen 4 dager etter utbrudd av utslett

utslett observert

Frisk etter å ha være 1 veke feberfri

Kfr. Kommunehelsetjenesten vedr. uvaksinerte ned til 9mnd.

Røde hunder

2-3 uker

1 uke før og minst 4 dager etter utslett 1 uke før og inntil
er observert

Ingen spesiell

Ingen ( obs. gravide )

4 dager etter

Nokså stor

Nei

Hindre kontakt med gravide

Vaksinasjon av personalet!

utslett observert

Hjemme til utslett har bleknet

Barn med sikker diagnose kan gå i barnehage 1 uke etter utbrudd av utslett

Skarlagensfe-

3-5 dager

Inntil behandling

Inntil behandling

Stor

Nei

ber

Bør behandles av lege

Obs. andre barn

Kan senere være i barnehagen

Hvis flire tilfeller kfr. Daglig leder med helsesøster/ lege
Kan gå i barnehage etter at behandling er
startet

Urinvegsinfek-

Uvisst

Smitter ikke

Smitter ikke

Ingen

Ja

sjon

Må behandles av lege

Ingen

Kan senere være i barnehagen

Almenntilstanden avgjør

Hjemme til siste vannkopp har tørket ut

Kan gå i barnehage når utslettet har begynt

( B lærekatarr
)
Vannkopper

2-3 uker

Feber, små væskefylte blærer – sær-

1 uke før utslett

Stor

Nei

lig kropp og hode

og 6 dager etter

å tørke inn. Dersom barn/ søsken til barn i

siste vannkopp

barnehagen har kreft el. Immunsvikt, skal

frambrudd

foreldrene til disse og kommunehelsetjenesten umiddelbart bli informert ved mistanke om vannkopper i barnehagen.

Ørebetennelse

Uvisst

Feber – evt øresmerter, natteskrik–

Smitter ikke

Ingen

Ja

verk frå ørene
Øyekatarr/

1-2 dager

Materie – røde øyner

øyebetennelse

Bør behandles av lege, men kan være i

Ingen

barnehagen dersom feberfri
Avhengig av smit- Nokså stor

Ja

testoff

Ved kraftig katarr, holdes hjemme til puss-

Ingen

dannelse har avtatt. Ved behandling, kan
gå i barnehagen dagen etterpå

Lus

1-2 uker

Kløe og luseegg i hodet

Inntil behandling

Nokså stor

Ja

Kjøp reseptfri medisin på apoteket

( h odelus )
Skabb

Kontroll ved barnehagepersonalet
Daglig leder kfr. Evt. med helsesøster

Dager eller

Kløe på kroppen – armer—bein, sær-

uke

lig i sengen

Inntil behandling

Nokså stor

Ja

Søk lege – eller ingen

Obs. andre barn

Hjemme til behandlet

kan gå i barnehage ved god allmenntilstand
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SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:
LEK OG GLEDE
HVERDAGSMAGI
OG
VENNEGARANTI

E-post: dl.tommeliten@bhg.no
Hjemmeside: http:// tommeliten.bhg.no
Besøksadresse: Liljedahlvegen 21, 6010 Ålesund
Tlf 70 14 58 05

