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DAGLIG LEDER HAR ORDET….
Å starte i barnehage er en stor forandring for både barn og foreldre.
Fra å være hjemme med få mennesker rundt seg, til å ha kanskje 15 – 20 barn og
ansatte, er en endring som krever en viss tilvenning.
Det er mange nye inntrykk og lyder - men også mange nye muligheter som åpner
seg.
Barn er en fantastisk skapning, de har en enorm vilje til læring og tilpasser seg
ut fra de muligheter de får.
Vår oppgave er å utruste deres barn med evner og kunnskap som blir tatt med
videre inn i skolealder og resten av livet. Dette er en enorm oppgave. Den
utviklingen som skjer med deres barn i løpet av barnehagealderen er
grunnleggende for alt, – livet ut.
For å kunne lykkes i denne oppgaven, krever det et tett samarbeid mellom
hjemmet og barnehagen.
Vi er ikke, og skal heller ikke være, foreldre-erstattere.
Vi er profesjonelle, og vi har sett mange barn og mange typer adferd og kan
derfor hjelpe og veilede i utfordringer dere måtte ha med deres håpefulle på
hjemmebane.
Og dere kan hjelpe oss med utfordringer vi måtte få i barnehagen.
Den pedagogiske planen er et arbeidsredskap for de ansatte. Samtidig er det
også en mulighet for deg, som forelder, til å lese hvordan vi arbeider og hvilke
tanker som ligger bak.
Vi ønsker en åpen og god dialog med deg som forelder og håper du kommer med
innspill – ris og ros – i hverdagen.
Velkommen til Storafjellet FUS barnehage !
Alex Markwick
Daglig leder
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LITT OM STORAFJELLET FUS BARNEHAGE.
Storafjellet FUS barnehage er en privat barnehage som åpnet 26. mai 2008.
Barnehagen er bygget av Tryggebarnehager og driftes av FUS as.
Som FUS barnehage har vi et tett samarbeid med 170 barnehager fordelt rundt
i Norge. Vi har felles serviceerklæring og verdigrunnlag, slik at dere som
foresatte vil oppleve samme grunnelementer uansett hvilken FUS barnehage
dere måtte velge.
Storafjellet FUS barnehage er plassert med utmark, skog og fjell som
nærmeste nabo, med gå avstand til Vikeså skole, biblioteket og Bjerkreimshallen.
Barnehagen er organisert med 2 grupper. 1 gruppe for 0-2 åringer og 1 gruppe
for 3-6 åringer.
Vi serverer 2 måltider samt et frukt/grønnsak/knekkebrød måltid i løpet av
barnehagedagen.
Barnehagen tilbyr plasser på 100%, 80%, 60%
Personalet er en blanding av unge, spreke, rutinerte kvinner og menn.
Det blir holdt et foreldremøte på høsten og et på våren.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.
Barnehagen har da stengt.
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VERDIGRUNNLAG FOR FUS BARNEHAGENE
Sammen gir vi barndommen verdi:
lek og glede, hverdagsmagi
og vennegaranti.
Som FUS barnehage er vårt mål å være tilstedeværende for barna, gi de
mulighet for en god utvikling og styrking av ferdigheter for den enkelte.
Vårt arbeid med visjonen vises igjen i hverdagen blant annet gjennom leken, hvor
barna får mulighet for å utfolde seg og utvikle leken i samspill med hverandre og
veiledning fra de ansatte.
Barna får kjennskap til opplegget rundt «hva er en god venn» hvor vennskap og
samhandling/respekt er et gjennomgående tema. Opplegget har som mål å
forebygge mobbing og utestengelse, samt knytte vennskapsbånd.
Barnehagen bruker aktivt bildeskjermen i garderoben for å gi dere foresatte et
innblikk i de magiske opplevelsene vi har med barna. Det er også daglig
informasjon rundt de forskjellige aktiviteter b.la. gjennom vår lukket FaceBook
side der er forbeholdt foresatte og personale. Dette gir også dere et godt
grunnlag for den videre samtalen med barnet.
For å sikre at visjonen «lever», er vi avhengige av tilbakemeldinger enten det er
direkte til personalet, foreldresamtaler eller gjennom spørreundersøkelsen som
kommer ut hvert år i mars/april måned.
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VERDIORD FOR FUS BARNEHAGENE.

Glødende, skapende og
Tilstedeværende.

De 3 verdiordene ligge som en rød tråd gjennom alt samspill i barnehagen.
Glødende
Vi er glødende når vi blir engasjert, når vi bruker oss selv og alle vår individuelle
egenskaper. Vi gløder når vi trives og er en del av et miljø det er godt å være i.
Gløder vi, gløder vi gjennom barna.
Skapende
Vi skaper gode situasjoner der læring og lek faller naturlig. Vi skaper magiske
øyeblikk som barna husker resten av livet.
Tilstedeværende
Vi er tilstedeværende når vi klarer å slippe oss løs i lek og aktiviteter sammen
med barna, når vi klarer å legge fra oss alle oppgaver vi tror vi må gjøre. Vi er
tilstedeværende når vi jobber for å se hvert enkelt barn. Vi er tilstedeværende
når vi har barnet i fokus.

Storafjellet FUS barnehage – pedagogisk plan

5

HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE.
FUS har nedfelt 4 hovedmål for sine barnehager. Her er beskrevet litt om
hvordan vi jobber for å oppfylle disse målene.
FUS barn har et positivt selvbilde:
 Vi vil bekrefte og anerkjenne barna for den de er gjennom ros og
oppmuntring.
 Barna får prøve seg selv i ulike arenaer sammen med tilstedeværende
voksne.
 Vi har tid og rom for å gi barna mestringsfølelse gjennom aktiviteter som
er tilpasset alder og utvikling.
 Hvert barn blir sett og hørt.
FUS





barna er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse:
Personalet skaper trygghet og forutsigbarhet for barna.
Vi støtter og bygger opp under barns nysgjerrighet og interesser.
Personalet er tilstedeværende og er deltakende i lek.
Vi har fokus på sosialkompetanse.

FUS barna gleder seg til resten av livet for de vet de har
påvirkningsmulighet:
 Vi har fokus på barns medvirkning og tar barnas innspill på alvor.
 Vi tilbyr valg innenfor rammene som er gitt.
 Vi er gode rollemodeller som fokuserer på det positive.
 Vi har fokus på sosiale relasjoner og relasjonsbygging.
FUS





barna har det gøy i barnehagen:
Vi er deltakende i leken
Vi legger til rette for spontane aktiviteter
Vi legger til rette for størst mulig medvirkning fra barna.
Vi vil gi de magiske opplevelser de snakker om resten av dagen og ser
tilbake på senere i livet.
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VÅRE 4 KUNDELØFTER.
I FUS barnehagene jobber vi ut fra våre 4 kundeløft.

God Kommunikasjon.
Barna skal få utfolde seg og bli trygge.
Gjennom samtaler og det å stille åpne spørsmål skal fortellerlysten komme i
fokus slik barna kan formidle det som de er opptatt av.

Eventyrlyst.
I barnehagen har vi engasjerte og tilstedeværende ansatte som tør by på seg
selv.
Sammen med barna opplever vi eventyrlysten i de magiske øyeblikkene vi skaper
sammen.
Vi vil støtte og bygge opp det barna er opptatt av gjennom blant annet leken.

Vennegaranti.
Vi ønsker og arbeider aktivt for at alle barn skal ha en venn i barnehagen.
Barna skal føle seg savnet dersom de har vært borte fra barnehagen.
Som ansatt er vår viktigste oppgave å hjelpe barna til å knytte bånd med
hverandre og legge til rette for nye bekjentskaper og vennskap.
Vi vil være observante, engasjerte og delaktivt i barna lek.

Lekekompetanse.
Gjennom leken lærer og utvikler barn blant annet evnen til å ha felles
oppmerksomhet, regulere følelser og imitere handlinger. Gjennom leken utvikler
barn en sammensatt kompetanse.
Vi skal skape og bruke mulighetene for å utvikle og videreutvikle leken barna tar
initiativ til, slik barna får stadig nye erfaringer der kan brukes senere i livet.
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SERVICEERKLÆRINGEN
(Forventninger til barnehagen og fra barnehagen)
I Storafjellet FUS barnehage skal dere bli møtt av et profesjonelt, smilende
personal som er glade for å treffe gullet deres – og dere.
Om dere blir møtt i garderoben, eller dere må ta turen inn på gruppene, så skal
dere virkelig føle at barnet deres er ønsket hos oss. Dere skal forlate
barnehagen med en trygghet om at barnet får den omsorgen som kreves.
Skulle dette ikke være tilfellet, ønsker vi å vite om det!
For å kunne opprettholde et godt tilbud til barnet deres ved ferier og sykdom,
er vi avhengige av vikarer. Vi sikrer at minst en fast ansatt kommer tidlig og går
sent slik at det ved behov vil være mulig å snakke med en kjent person.
Dere skal vite at mens barna er i barnehagen er de i trygge hender og dere vil få
beskjed hvis noe spesielt har hendt i løpet av dagen.
Vi er en barnehage som bevisst har valgt en lav faktor av nedskrevne aktiviteter
som gjennomføres i løpet av en dag.
Dette betyr ikke, at det er færre aktiviteter hos oss, men det gir oss
muligheten å handle impulsivt ut ifra barnas ønsker og interesser her og nå.
Serviceerklæringen, som dere får utlevert ved oppstart, er en beskrivelse av
hva dere kan forvente av barnehagen, men også hva vi forventer av dere som
foreldre. Avklaring av forventninger er grunnelementet for et godt samarbeid
mellom hjem og barnehage.
Punktene i serviceerklæringen vil vise igjen i hverdagen hva enten der er i leken
ute eller under måltidene.
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GRUPPENE.
Vi er som nevnt delt inn i 2 grupper. To grupper med hver sin måte å gjøre ting
på. Dette er et viktig element for barna å se, at det kan være flere måter å løse
samme utfordring på.
Selv om vi som ansatte arbeider forskjellig, har vi samme mål. Denne planen er
et resultat av det.
Vi er opptatt av å la barna bevege seg fritt mellom gruppene slik at de har
mulighet til å leke med hverandre på tvers av grupperingene.

OVERGANG FRA HUNNABERGET
TIL KODLEBERGET
Siden barna beveger seg på tvers av huset, vil overgangen fra ”småbarns
gruppen” til ”de store” være enkelt og problemfritt. Barna kjenner allerede
ansatte og rom på huset.
Vi vil ca. et halvt år før den offisielle overgang ta ”de største av de minste” med
på aktiviteter som er forbeholdt 3 - 6 åringene.
Den siste merkbare endringen for overgangen er at barnet får ny
garderobeplass.
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE.
Fra høsten og frem til våren vil vi arbeid mer rettet mot at de eldste barna skal
få en god overgang fra barnehage til skole.
De eldste barna har egen gruppesamling en eller to ganger i uken, –
førskolegruppen, – hvor det er mer fokus på skoleforberedende aktiviteter, men
gjennom lek som læring.
Førskolegruppen er IKKE en «mini skole» hvor barna skal lære å lese, skrive, ha
rett blyantgrep og regne.
Vi har fokus på de sosiale egenskaper/samspill, som vi mener er viktige
elementer for at barna skal få en god skolegang.
Bjerkreim kommune har et systematisk og forpliktende samarbeid mellom
barnehagene og skolene, som skal sikre trygghet for barn, foreldre og personal.
Hovedmålet for samarbeidet er å sikre en sammenheng i utvikling og læring hos
barna, og bygge videre på barnets sin positive iver mot skolestart.
En detaljert plan for overgang barnehage – skole finnes på barnehagens
hjemmeside under pedagogikk.
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MÅLTID.
Måltidene i Storafjellet FUS barnehage er
en viktig del av vårt pedagogiske tilbud. Vi
ønsker at måltidene skal bli en positiv
opplevelse der målsettingen er å gi barna
gode kostvaner, samt utvikle deres
forståelse for mat og måltider. Maten skal
gi barna en allsidig, sunn og sansemessig
opplevelse. I samarbeid med dere foreldre ønsker vi at gode kostvaner kan bli en
felles sak.
FUS SmartMat
Som FUS barnehage satser vi på «FUS Smartmat» konseptet, der kort går ut på
å fremme matgleden hos barn ved å bruke mest mulig rent kjøtt/fisk og alltid
grønnsaker til måltidene.
Barn bruker mye energi på lek og utforskning i løpet av dagen, derfor er
næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» en
forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det
bør ikke gå mer enn 3 timer mellom hvert måltid.
Vi er så heldige å ha egen kjøkkensjef her i barnehagen. Kjøkkenet er
barnehagens «hjerte», og ofte er ivrige barnehender med og forbereder maten.
En gang i uken serveres varm lunsj.
Felles frokost blir servert inne på kjøkkenet, mens lunsj- og fruktmåltidene
spiser barna på den avdelingen de går på. Er været bra spiser vi gjerne ute, eller
smører med niste når vi går på tur.
Matvareintoleranse/allergi
For å ivareta barn med matvareintoleranse/allergi trenger barnehagen nøyaktig
informasjon om hva barnet reagerer på, grad av sensitivitet, symptomer og
behandling. Det kreves en god dialog mellom barnehage og foreldre.
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SPRÅK.
Aktivt bruk av språket, både non-verbalt og verbalt, er svært viktig for å utvikle
et godt muntlig språk. De voksne rundt barna er rollemodeller!
Språkutviklingen skjer gjennom mange ulike språklige aktiviteter.
I barnehagen øver vi på språket på følgende måter:
bl.a. sang, drama, høytlesing, pekebøker, eventyr, fortellinger, telling, turtaking,
ellinger, rim og regler, data, språkgrupper, rolleleker, konstruksjonsleker,
sangleker, turopplevelser m.m.
De voksne er tydelige og konkrete, de setter ord på det barna ser, på det barna
gjør og på det de tror barna føler/ opplever. Dette vil gi barna gode
forutsetninger for å tilegne seg begrepsforståelse og et godt talespråk, og det
gir også barnet større kunnskap om seg selv og trygghet på seg selv.
I barnehagen oppfordrer vi hele tiden barna til å bruke språket aktivt, det være
seg alt fra babling og lyder til de mest avanserte ord og setninger, og de voksne
lytter til barna og responderer. Dette gir mening til barnas følelser og
opplevelser og det skaper en gjensidig kommunikasjon.
De voksne irettesetter ikke barn som snakker ”feil”, men gjentar lyder, ord og
setninger riktig for på den måten å modellere språket for dem.
Vi i barnehagen vil hele tiden gå aktivt inn for å utvide barnas ordforråd og
skape større forståelse. Her bruker vi alle hverdagssituasjoner; påkledning,
bleieskift, måltider, lekesituasjoner, turer, aktiviteter, opplevelser og
erfaringer vi får.
I barnehagen er det barn og foreldre som er fra andre plasser og andre land. Vi
viser interesse for deres dialekt eller språk, og vil fange opp mangfoldet.
Morsmålet til et barn er svært viktig, det er et grunnlag når et nytt språk skal
læres.
Flerspråklige barn har en ekstra utfordring med å lære seg to (el. flere) sett
med språk/ grammatikk. Dette krever mye av barnet, det er avansert og det tar
tid!
Det er vanlig at et flerspråklig barn kommer litt senere i gang med det norske
språket, og det er også normalt at barnet i perioder blander språkene det skal
lære. Barnet har mye ”å holde styr på”, men etter hvert faller det på plass!
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DANNING
Danning er et begrep som i nyere tid har erstattet oppdragelse i
barnehagelovens formålsparagraf og rammeplan. Danning er et vidt begrep som
blant annet innebefatter barnehagens visjoner og satsningsområder, kristne og
humanistiske grunnverdier, menneskeverd, sosial samhandling omsorg og respekt.
Det kan minne om det gode gamle begrepet «folkeskikk».
Danning er en livslang prosess, og utvikles best gjennom mellommenneskelig
samhandling. Her utvikler barna evne til å reflektere over egne handlinger og
væremåte, og de får erfaringer og kunnskaper til å handle omsorgsfullt og gjøre
etisk begrunnede valg.
I vår barnehage er danningsbegrepet forankret i barnehagens pedagogiske plan
gjennom visjonen, grunnverdiene, satsningsområdet, etiske retningslinjer og vårt
barnesyn.

VÅRT BARNESYN.
Vi i Storafjellet FUS barnehage mener at barndommen er en livsfase med
egenverdi lik alle andre faser i livet. Den viktigste delen av barndommens
særpreg er leken. Barna er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres lek
gjennom blant annet leken. Samspill med andre mennesker er avgjørende for
barna utvikling og læring. Vårt barnesyn ses igjen i hverdagen gjennom:
-

Vi har god tid og er opptatt av barnet i her og nå situasjoner. Vi bygger
videre på deres interesser og ønske om mer kunnskap om ulike temaer som
de er opptatt av her og nå. Det kan være gjennom å lese bøker, søke på
internett, gå på turer for å studere det de er opptatt av nærmere

-

Gi barna rom, anledning og tid til å prøve, mestre og til å feile

-

Alle barna skal bli sett og hørt og ha medbestemmelse over egen hverdag

Alle barna skal bli møtt med respekt og likeverd!
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OMSORG.
Omsorg skal prege alle situasjoner gjennom dagen. Omsorgsevne er en stor og
viktig del av jobben i barnehagen.
Vi er opptatt av å skape positive relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn,
dette krever ansatte som har evnen til å vise nærhet og innlevelse.
De ansatte må ha evnen til sensitiv og stimulerende omsorg da dette betyr mest
for barns utvikling. Vi må kunne gi tilstrekkelig voksenkontakt spesielt jo yngre
barna er.
Barnehagens omsorgsmiljø har stor betydning for hvert enkelt barns trivsel og
utvikling.
Omsorg i barnehagen handler både om samspillet mellom barna og de voksne og
om samspillet mellom barna. Når barna lærer å ta hensyn og vise omsorg for
hverandre, legges det viktig grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.
Søvn for de minste og hvile mulighet for de eldre, gir barna et pusterom fra en
barnehagehverdag fylt med inntrykk og opplevelser.
Enkelte barn har behov for mer hvile enn andre, dette er individuelt fra barn til
barn. Enkelte barn trenger å «hvile» hjernen i løpet av dagen for å bearbeide
inntrykkene den har fått.
På Hunnaberget tilrettelegger vi ut fra det enkelte barns behov. Noen trenger
èn hvil til dagen, andre trenger flere. Behovet vil endre seg over tid og vi tar
alltid utgangspunkt i barnets behov og i samarbeid med foreldrene.
Kodleberget legger til rette for at barna kan få en rolig stund enten ved å ha
med seg en voksen for å lese en bok, gjøre formingsaktiviteter eller muligheten
for å «gjemme seg bort» på en av de små rommene.

Storafjellet FUS barnehage – pedagogisk plan

14

TILKNYTNING FOR 1 ÅRINGER.
Vi i Storafjellet barnehage ønsker at 1. åringer som kommer til oss skal få en
best mulig start på den nye epoken som barnehagebarn.
Den viktigste tilknytningen barnet har er til sine foreldre. Den danner den
viktigste rammen rundt barnets utvikling. Etter hvert som barnet begynner i
barnehagen, kommer den tilknytningen det opplever der på en god andre plass
for mange.
For et lite barn kommer trygghet foran alt. Menneskebarnet kommer til verden
med et innebygget og automatisk «program» for å søke trygghet og beskyttelse.
Barnet trenger å motta omsorg og vi voksne må gi barnet den omsorgen det
trenger.
Trygghetssirkelen er en god modell som viser barnets behov for tilknytning og
en trygg havn, samtidig som barnet har et behov for å utforske, erobre og
mestre verden. Samtidig som barnet utforsker kan det ha behov for å komme
tilbake til en trygg base.

Vi vil ha stor fokus på trygghetssirkelen i vårt arbeid med de minste barna i
barnehagen. Gjennom en god forståelse av denne mener vi at barnet møter gode
og omsorgsfulle voksne som ønsker å bygge en god tilknytning til barnet.
Storafjellet FUS barnehage – pedagogisk plan
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Hos oss tilbyr vi:
-

Tilvenning
Tilvenningsperioden varer så lenge du/dere selv ønsker. Vi begrenser ikke
til 3-5 dager. En rolig start med korte dager er å anbefale, og vi ser på
det som et pluss at mor/far er med som den trygge basen de er så lenge
det er behov for dette.

-

Barnet bruker lang tid på å knytte seg til nye omsorgspersoner, vi tilbyr
derfor forutsigbarhet i forhold til hvem som blir barnets omsorgsperson i
barnehagen. Barnet får en primærkontakt som vil være nær barnet hele
tiden den første tiden. Dere som foreldre vil få innsyn i
primærkontaktens arbeidstider slik at det blir mulig å planlegge i forhold
til henting og levering.

-

Barnets rutiner og behov er viktigere enn barnehagens. Vi vil hele tiden
legge til rette for individuelle behov for mat, hvile og omsorg. Vi har ikke
en månedsplan vi må følge, heller ikke fastlåste spise- og hviletider. Vi vil
legge til rette for hvert enkelt barn.

-

Vi vet at små barn er tjent med å være i mindre grupper både i forhold til
stimuli, trygghet og forutsigbarhet. Vi legger derfor til rette for lek,
turer, måltid o.a i mindre og tilrettelagte grupper med kvalifiserte voksne.

-

Kompetanse – Vi som jobber i Storafjellet er genuint interesserte i ditt
barn. Vi videreutdanner oss, kurser oss og har jevnlige faglige samtaler
rundt vår praksis. Dette er for å kunne skape en så god hverdag for
1.åringen din som mulig.
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SOSIALKOMPETANSE.
Sosial kompetanse handler i korte trekk om å mestre mellommenneskelig
samspill, samt å ha evnen til å forstå og innrette seg etter den sosiale
situasjonen man er i.
Utviklingen av sosiale ferdigheter ble tidligere betraktet som naturlige
prosesser som utvikler seg i fritt samspill med andre.
Nyere forskning innen områdene atferdsvansker og sosial læring viser at det er
nødvendig å ha et mer aktivt forhold til barns sosiale samspill. Det er mer fokus
på voksenrollen og på hvordan vi som jobber i barnehage kan bidra til læring
gjennom god lek.
Barna skal lære seg viktige sosiale ferdigheter som selvregulering, fleksibilitet,
igangsetting, selv-monitorering og planlegging. I tillegg skal barna mestre
balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Høres det enkelt ut?
Det finnes mange flotte kommersielle «verktøy» som skal gjøre denne læring
lettere. Vi mener sosial kompetanse utvikles i enhver situasjon, hvert sekund
man er i samspill med andre, og mener i utgangspunktet ikke det er behov for å
sette av tilrettelagte økter for dette. Unntaket er dersom vi ser behovet for å
jobbe med sosiale ferdigheter i en større eller mindre barnegruppe.
Utviklingen av sosial kompetanse er evigvarende og basert på livserfaring.
5 år er en brøkdel av livet, men samtidig er de første leveårene de viktigste når
det gjelder utvikling av basale sosiale ferdigheter.
Gjennom voksne som gode rollemodeller, og at vi griper inn i konflikter barna selv
ikke klarer å løse, vil vi formidle de gode sosiale ferdighetene som vi ønsker at
barna tar med seg videre.
Sosial kompetanse er viktig for å motvirke problematferd som diskriminering og
mobbing.
Vi tolererer ikke bevisst utestengelse eller mobbing i barnehagen! Alle skal være
trygge og ha noen å leke med.
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BARNS MEDVIRKNING.
I barnehagelovens § 3 Barns rett til medvirkning står det:
” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.
Begrepet medvirkning er synonymt med å bidra, delta, hjelpe, influere. I
barnehagesammenheng kan det forklares med at barn har rett til å erfare at
deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet.
Alle barn har rett til medvirkning i egen hverdag, barnets synspunkter skal
tillegges vekt i samsvar med alderen. Barna kan gi uttrykk for sine meninger
verbalt og nonverbalt.
I Storafjellet FUS barnehage gir vi barna rett til medvirkning gjennom:


Mye tid til lek i hverdagen, leken er barnas arena og skal respekteres.



Tid til den gode samtalen. Barna får opplevelse av å være interessant
og der blir lyttet til deres ytringer.



Ingen månedsplan som styrer vår dag, vi griper fatt i det barna er
interessert i og er spontane.



Barna blir tatt på alvor og vi voksne har en holdning om at alle barn er
kompetente. Å se de rolige barna og la dem, på lik linje med de som står
på sitt og krever, ha like mye innflytelse i egen hverdag.
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BARNDOMMENS EGENVERDI
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det:
Barnehagen skal anerkjenne og verne om egenverdien til barndommen. Å
bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom som er
preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt (KD, 2017, s. 8).
Å anerkjenne barndommens egenverdi handler om “å se barnet som subjekt”
(Berit Bae). Det vil si å se barnet slik som det er her og nå slik det framtrer for
oss, og når det er seg selv.
Barnet skal møtes med respekt for sin opplevelsesverden, og det at barn og
voksne er likeverdige, er fundamentalt.
I det å anerkjenne at barndommen har egenverdi, ligger det også en forståelse
av at alle barn er kompetente. De er iboende nysgjerrige og utforskende, det
ligger i barns natur å undersøke, mestre og lære nye ting.
Erfaringer, opplevelser og relasjoner de har fått i livet sitt, har også gitt dem
kunnskap/ kompetanse av ulike slag. Selv om barnet ikke alltid kan gi uttrykk for
denne kunnskapen, ”vet kroppen det.”
Å anerkjenne barnet styrker dets selvfølelse og mentale helse, og virker i følge
forskning, forebyggende i forhold til mobbeproblematikk og alvorlige
voldshendelser senere i livet.
Den første rammeplanen fra 1995 understreket at barndommen er en livsfase
med egenverdi. Den kan ikke forseres og den kan ikke tas igjen. Dette
perspektivet peker på hvilke kvaliteter barnehagen skal ha. Den skal ikke først
og fremst være en forberedelse til skolen, men en periode i livet der barna
opplever glede og humor, lek, sosialt samspill og vennskap.
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I Storafjellet FUS barnehage anerkjenner vi barndommens egenverdi slik:


ved å “se barna med det gode blikk”!
Det innebærer at personalet har en åpen og positiv holdning og væremåte
i forhold til alle barn i barnehagen.



ved å være nærværende voksne både fysisk og mentalt!
Det innebærer at personalet er aktive deltakere i alle situasjoner i
barnehagen. Dette legger grunnlaget for konstruktive, menneskelige
relasjoner og vennskap, i- og gjennom lek, både i barnehagen og andre
steder.



ved at barna får medvirke i sin barnehagehverdag!
Det innebærer at personalet lar barnas mange ideer og innspill blir tatt på
alvor og anerkjent, og at barnet opplever å få påvirke sin dag i
barnehagen. Så langt det er mulig og forsvarlig sier vi JA! til innspill,
spontanitet og kreativitet!



ved å bidra til at alle barn føler at de blir sett og anerkjent for den de er!
Det innebærer at personalet ikke gjøre forskjell eller favoriserer barn,
men synliggjør hvert enkelt barns viktige plass og verdi i fellesskapet.



ved å legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiv og
handlinger!
Det innebærer blant annet at personalet tar barn ”på fersken” i å gjøre
noe fint eller godt mot eller for andre, og gir dem ros og tilbakemeldinger.



ved å støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet.
Det innebærer bevisste og nærværende voksne som ser barnet og gir
oppmuntring, veiledning, trøst, applaus mm.
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LEKENS VERDI
I Storafjellet FUS barnehage ønsker vi å ha fokus på lek. Vi mener det er viktig
å sette av rom og tid til leken.
Lek er barns arbeid og det viktigste de foretar seg i løpet av sin hverdag.
Gjennom leken får barnet utviklet seg på alle områder.
Leken er en viktig del av sosialiseringen. Her skapes relasjoner, vennskap og
barnet lærer seg viktige sosiale koder.
Den stimulerer språkutviklingen og barnet får brukt fantasien og kreativiteten.
Barnet er motorisk aktivt gjennom leken, og i tillegg utvikles barnets intelligens
ved at det planlegger, diskuterer og må forstå andre som det leker sammen med.
Leken har en egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Gjennom leken gir
barna uttrykk for sine inntrykk fra omverdenen. De leker ut følelser, skaper
vennskap og lærer om verden og mellommenneskelige forhold.
Utelek og uteaktiviteter er også en del av barnekulturen og må tas vare på
uavhengig av klima og geografiske forhold.

«Leken er en viktig del av sosialiseringen, den stimulerer
språkutviklingen, barna får brukt fantasien og
kreativiteten...»
Når vi deltar i lek med barnet er det viktig å lytte til det de sier og tenker. Vi
sier med andre ord at det barnet gjør er betydningsfullt og viktig.
Når barna får se at voksne setter pris på det de foretar seg, er dette med på å
bygge opp selvfølelsen.
Det er her vi vil få fram at leken har en så stor egenverdi at vi voksne skal
respektere den fullt ut og la barna få tid og rom til å leke.
For å kunne gi barna tid til lek har vi gjort noe med dagsrytmen.
Vi vurderer at leken er mer verd enn det vi bestemmer at barnet skal gjøre. Med
tanke på tid og respekt for leken ønsker vi ikke at leken skal brytes av
unødvendig.
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Vi ønsker derfor at det skal være mulighet for at ting kan utsettes litt eller
kuttes ut dersom en ser at barna er i gang med fin lek.
Gruppene er innredet med tanke på at barna skal ha mulighet til mest mulig
uforstyrret lek.
Barnehageloven §2 sier at

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
(Kunnskapsdepartementet 2006)

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og
er nært sammenvevd med lek (Kunnskapsdepartementet 2006).
Vi i Storafjellet FUS barnehage har stor fokus på lek og mener at i leken skjer
det læring, og at leken er den beste arenaen for læring.
Barn lærer gjennom egne oppdagelser og problemløsninger. Vi voksne kan gå inn i
leken og delta på barnas premisser og overføre viktige ferdigheter mens barnet
er i lek. Vi støtter opp om og «pirrer» barnets nysgjerrighet ved å stille
spørsmål og undre oss sammen med barnet.
Vi kan legge til litt mer avanserte elementer i leken og dermed utfordre barnet
litt.
Leken er lystbetont og læring vil derfor skje lett. Vi ønsker å ta utgangspunkt i
barnets interesser slik at vi sammen med barnet kan undersøke, stille spørsmål
og sammen finne svar som barnet kan være tilfreds med.
Rammeplanen sier at formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget
for nye spørsmål og søken etter viten (Kunnskapsdepartementet 2006).
Alle syv fagområdene kan trekkes inn i en lek dersom man ser nøye etter.
En lek i garderoben, hvor barnet leker med skoene eller en rollelek som foregår i
kjøkkenkroken, kan inneholde alle fagområdene.
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Egenledelse i lek og læring
Egenledelse i lek og læring er en teori som vi ønsker å ha fokus på i barnehagen
vår.
Egenledelse er et samlebegrep på de prosessene som analyserer, setter i gang,
styrer og regulerer atferden vår i en gitt situasjon (Høyskoleforlaget 2012).
Barnets egenledelse kommer til uttrykk gjennom barnets atferd, ved måten det
verbaliserer, resonnerer, planlegger og strukturerer sin egen atferd på, og
deretter gjennomfører løsningen på en utfordring i hverdagen (Ibid).
Det som avgjør om en egenledelsesfunksjon fungerer godt eller dårlig, er hvor
effektiv og godt barnet løser de utfordringene det møter i hverdagen, og
spesielt helt nye utfordringer (Høyskoleforlaget 2012).
Egenledelse betraktes som syv forskjellige funksjoner som man må se på som en
helhet. De er planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting,
fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering.
Planlegging vil si å sette seg et mål og å kunne lage en effektiv strategi for å nå
målet.
Organisering handler om ferdigheten til å skape orden på informasjon og
aktiviteter.
Evnen til å huske og tenke samtidig er arbeidshukommelse. Vi må lete i
arbeidsminnet vårt samtidig som noen stiller oss et spørsmål.
Igangsetting er evnen til å ta initiativ og å komme i gang med aktiviteten man har
tenkt å gjennomføre.
Fleksibilitet vil si evne til å skifte oppmerksomhet og tenkemåte.
Selvregulering er evnen til å regulere og kontrollere egne handlinger, og
selvmonitorering vil si barnets ferdigheter når det gjelder å følge med på de
løpende reaksjonene dets egne handlinger og væremåte skaper hos andre
(Høyskoleforlaget 2012).
Nyere hjerneforskning og nevrologisk kunnskap understreker hjernens
mottakelighet og kapasitet for læring i småbarnsalder (Høyskoleforlaget 2012).
Med dette i tankene kan vi si at rolleleken har en sentral rolle når det gjelder
egenledelse i lek og læring. Rollelek handler om imitasjon og evnen til å «late
som».

Storafjellet FUS barnehage – pedagogisk plan

23

I rollelek blir alle disse syv funksjonene brukt av barnet.
Gjennom rollelek kan vi voksne observere og se hvor godt
egenledelsesfunksjonene til barnet er utviklet.
Vi må se de verdiene og mulighetene som ligger i denne type lek. Vi kan gå inn i
leken der vi mener det trengs og bevisst stimulere og hjelpe barnet videre slik
at disse funksjonene utvikler seg.
Rollelek og stimuli av egenledelsesfunksjonene vil hjelpe barnet i senere tid og
ikke minst i voksen alder.

EGENLEDELSESHJULET

Selvregulering

Barnets prosesser i lek og læring
(Figur 3.1 fra «Egenledelse i lek og læring»)
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TURER
Storafjellet FUS barnehage har et allsidig og variert nærmiljø.
Naturen og nærliggende områder rundt barnehagen blir aktivt brukt av de ulike
turgruppene.

«Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av
motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø
gir mange muligheter»
(Rammeplanen, 2006)
Vi ønsker at barna skal få gode turopplevelser. At de skal oppleve mestring og
utvikle god kroppsbeherskelse, samt få gode felles opplevelser i lag med
jevnaldrende.
Vi bruker god tid på turene, og er det noe som fanger barnas interesse langs
veien så blir det fort gjenstand for lek og undring.
Turene kan være planlagte og knyttet til aktuelle satsningsområder som vi har
fokus på gjennom året, eller så får barna komme med innspill og påvirke hva
turene skal inneholde.

GRILLHYTTA
Denne vil vi bruke så ofte som mulig slik at vi i mindre grupper kan samarbeide,
styrke vennskap og fremme leken. Gjennom leken kan vi tilrettelegge for økt
sosial kompetanse.
Hytta vil bli brukt til ulike typer lek som f.eks. konstruksjonslek (bygge ulike
ting), rollelek, spille spill, jobbe med ulike type materiale. (maling, tegning, liming
o.s.v)
Det er muligheter for å lage mat. Dette kan barna være med på. Det vil skape
gode relasjoner samtidig som de blir kjent med ulike måter tilberede maten på.
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LIKESTILLING
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk.
Barnehagen skal tilrettelegge for at lekemateriell som lego, biler,
dukker, perler osv. er tilgjengelig for alle barna uavhengig av kjønn. Barna skal
uavhengig av kjønn delta i aktiviteter som matlaging, dekke bord, vaske bord,
sette opp lavvo, måke snø og andre praktiske gjøremål.
Barna velger selv om de vil sitte på rød eller grønn stol, om de vil ha blå eller
rosa smekke, de velger selv hvilken farge og motiv de skal ha på bursdagskronen
sin.
Det handler om at vi som pedagogisk virksomhet skal respektere barnas
interesser og personlighet i tillegg til å tilrettelegge for likestilling.

INKLUDERING OG LIKEVERD
Toleranse og respekt for mennesker uansett kjønn, kulturbakgrunn,
forutsetninger og alder er en viktig grunnverdi i vårt samfunn.
Barna utvikler en kulturell og personlig identitet. Vi vil alle barna opplever
delaktighet og stolthet over egen bakgrunn og den de er.
I Storafjellet FUS barnehage jobber vi med likeverd og åpent rundt det å ha
ulike egenskaper og at det er naturlig at vi alle er forskjellige.
Det er derfor viktig med en bevisstgjøring av holdningene blant personalet og
andre voksne som omgir barnet.
Vi arbeider aktivt for å skape rammer der alle barna gis samme mulighet for
utvikling og læring ut fra egne forutsetninger.
Barna tilegner seg holdninger og atferd ved å observere oss voksne.
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KULTUR OG VERDIFORMIDLING.
Kultur- og verdiformidling er en overlevering som foregår i samspillet mellom
voksne og barn gjennom hverdag og fest i barnehagen.
Kulturell identitet er først og fremst en følelse av tilhørighet til samfunnets
fellesskap, som igjen er en viktig faktor i barnas identitetsutvikling.
Det viktigste i kultur- og verdiformidlingen er ikke kunnskapen, men de
holdningene vi formidler til barna.
Vi vil vektlegge likheter fremfor forskjeller mellom ulike folk og kulturer. Vi vil
få fram det gjensidige ansvaret som følger med det å ha rettigheter i forhold til
kultur. Vi vil praktisere rettighet ut fra behov og ikke ut fra et prinsipp om
likhet.
Markeringen av høytider og merkedager i barnehagen må balanseres slik at de
ikke utgjør en konkurranse til den egentlige feiringen som skal foregå i barnas
hjem.
Med markering mener vi alt fra en enkel markering i samlingsstund til perioder
der markeringen vil prege de fleste aktiviteter i barnehagen.
De voksne må være aktive formidlere av våre kulturelle verdier. Barna trenger
modeller som viser klart hva de står for og hva de tror på.
De voksne må skaffe seg kunnskap om det de skal formidle, vise engasjement og
innlevelse.
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PROGRESJONSPLAN I FORHOLD TIL
FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN.
Dette er et verktøy for personalet og gir en oversikt over hvordan vi arbeider i
barnehagen uti fra punktene i Rammeplanen. Selv om vi spesifiserer et spesielt
fagområde i satsningsområdene som vi skal arbeid med, betyr ikke det at vi kun
arbeider med det fagområdet. Vårt arbeid med barna foregår hele tiden og i alle
sammenhenger. Det vil si at de forskjellige fagområdene ikke behandles ett og
ett, men flettes inn i hverdagen. Smøremåltidet kan, hvis vi strekker det
litt langt, inneholde alle fagområdene.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt
muntlig språk. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av
et rikt språk. Tekst er både muntlige og skriftlige fortellinger, rim, sanger osv.

0-2 år - tiltak
 Sette ord på ting
 Lek med lyder og rytmer
 Bruke bildebøker/pekebøker
 Fortellinger og eventyr
 Sang
 Rim og regler.
 Tid
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3-6 år - tiltak
 Sette ord på ting
 Lek med rytmen i språket
 Bruke faktabøker og bildebøker
 Fortellinger
 Rim og regler.
 tid
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gjennom å være gode rollemodeller og bevisste voksne skal barnehagen legge til
rette og organisere hverdagen slik at barna kan tilegne seg grunnleggende
motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i
hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. De voksne skal oppmuntre barna til
fysisk utfoldelse og til å søke fysiske utfordringer.
- Et godt miljø fremmer god psykisk helse0-2 år - tiltak
 Dans og bevegelse til musikk.
 Perle og klippe.
 Hinderløype.
 Turer i ulendt terreng.
 Rutiner for håndvask.
 Skape et positivt selvbilde.
 Ballbingen.
 Puterommet.
 Fokus på sunn kosthold ved FUS
SmartMat
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3-6 år - tiltak
 Bevegelse til rytme.
 Bruk av diverse
aktivitetsmateriale. til styrking av
fin- og grov motorikk.
 Turer i ulendt terreng.
 Skape interesse for å være og
bruke naturen ved ukentlige turer.
 Skape et positivt selvbilde.
 Ballbingen.
 Puterommet.
 Fokus på sunn kosthold ved FUS
SmartMat
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Å være sammen om kulturelle begivenheter og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til
samhørighet i barnehagen. Å gi barna mange erfaringer med kunst, kultur og estetikk
gjør at de får et mangfold av muligheter for opplevelser, eksperimentering, skapende
virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

0-2 år - tiltak
 Introduksjon av kitt, maling, lim,
fargeblyant og naturmaterialer
som kongler, pinner, steiner osv i
ulike sammensettninger.
 Bruke lokale, nasjonale og
internasjonale eventyr og
fortellinger.
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3-6 år - tiltak
 Bruk av ulike aktivitetsmaterialer
som maling, fargeblyant osv.
 Bruke de forskjellige
naturmaterialer der finnes.
 Få introduksjon til ulike teknikker
innenfor kunst og kreativitet.
 Bruke kulturskolens tilbud til 5
åringene.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI.
Gjennom turer og lek i naturen vil vi bidra til at barna blir kjent med og får forståelse
for planter, dyr, landskap, årstidene og været. La barna få en begynnende forståelse av
bærekraftig utvikling.

0-2 år
 Få kjennskap til de ulike vær
typer.
 Bruke nærmiljøet for å iaktta og
lære om dyr.
 Gårdsbesøk for å skape innsikt i
matproduksjon.
 Hente ting fra naturen til
nærmere undring.
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3-6 år
 Vite hva slag vær vi har.
 Vite om årstidene og kunne skjelle
mellom de.
 Hente ting fra naturen for å kunne
finne fakta og fordype seg.
 Gårdbesøk for å skape innsikt i
matproduksjonen.
 Bruk av friluftsaktiviteter for å
skape interesse for naturen og de
muligheter der finns.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barna i Storafjellet FUS barnehage skal sammen med de voksne, reflektere og
respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som de
skal få med seg de etiske grunnverdiene i samfunnnet.

0-2 år - tiltak
 Oppleve seg sett, hørt og forstått
 Begynnende forståelse for mitt og
ditt
 Turtaking
 Lærer å hilse på hverandre, si hei,
ha det og takk
 Markere høytider på en enkel måte
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3-6 år - tiltak
 Vise respekt for andre ting
 Markere og gi barna kjennskap og
opplevelser knyttet til høytider og
tradisjoner.
 Øve på å vise empati og forståelse
for andre.
 Øve på å løse konflikter
 Turtaking
 Enkel formidling om hvorfor vi
feirer jul og påske.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN.
Personalet i barnehagen skal bidra til at barna møter verdenen utenfor familien
med tillit og nysgjerrighet. Dette gjør vi ved å gi dem styrket kunnskap om og
tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og
levesett.
0-2 år - tiltak
 Turer i nærmiljøet
 Bruke flagg og høre nasjonalsang i
forbindelse med 17. mai
 Gårdsbesøk for å bli kjent med
dyrene.
 Kjennskap til de forskjellige
næringer i bygda

3-6 år – tiltak
 Bli kjent med nærmiljøet.
 Få kjennskap til ulike flagg
 Få erfaringer med bruk av
data/bilder.
 Kjennskap til sortering av søppel
 Bruke kulturskolens tilbud
 Kjennskap til de forskjellige
næringer i bygda
 Turer i nærmiljøet
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ANTALL, ROM OG FORM
La barna utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter. Vi voksne i barnehagen har et ansvar for å oppmuntre
barnas egne utforskninger og legge til rette for tidlig og god stimulering.

0-2 år - tiltak
 Bruke barnehagens ulike rom
 Puttebokser, enkle puslespill
 Få erfaringer med ulike former,
farger og størrelser.
 Bygge med klosser og duplo.
 Rydde og sortere
 Øve på å telle til 10
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3-6 år – tiltak
 Konstruksjonslek – lego, klosser,
bil- og togbane.
 Hjelpe til med matlaging
 Hjelpe med å dekke bord
 Spille brettspill og pusle
 Øve på å telle til ti og de ulike
fargene.
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DOKUMENTASJON OG VURDERING.
«Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og
vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra
lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksible
at det er rom for spontanitet og barns medvirkning» (Rammeplanen for
barnehagens innhold og oppgaver).
Hvert år blir det laget et årshjul der det «faste» innholdet står skrevet. Vi
utarbeider også et satsningsområde som er gjennomgående for hele
barnehageåret.
Storafjellet FUS barnehage har ulike antall prosjektperioder i løpet av
barnehageåret. Disse blir vurdert etterpå, hva som var bra/ikke fullt så bra, slik
at en kan videreutvikle og få erfaringer til neste gang.
Vi dokumenterer ved:
- å vise bilder på skjermen i garderoben.
- bruke den lukket FaceBook side forbeholdt foresatte og personale.
- gjennom foreldresamtaler
- å ha produkter av barna på veggene i barnehagen.
- at førskolebarna får med produkt eller skriv om hva de gjør på gruppene.
Det er viktig å understreke at for oss er det prosessen som er viktig, med tanke
på utvikling og læring. Ikke nødvendigvis produktet

I storafjellet FUS barnehage praktiserer vi
ikke kartlegging av hvert enkelt barn.
Vi observerer og følger opp barna individuelt og
i gruppe.
Eventuell kartlegging gjøres alltid i samarbeid
og forståelse med dere foreldre/foresatte.
Dokumentasjon og informasjon fra barnehagen
til andre instanser gis kun med samtykke av
dere foreldrene.
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Vurdering.
Vi vil fortløpende, på våre ulike planleggings- og samarbeidsmøter, systematisk
vurdere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Vi reflekterer rundt ulike hverdagssituasjoner, mål, innhold og arbeidsmåter for
å kunne utvikle og eventuelt endre innholdet i barnehagen.
Dette for å sikre at det pedagogiske arbeidet er av god kvalitet, og at det vi
holder på med gir barna glede og gode utviklingsmuligheter.
Barnegruppenes og det enkelte barns trivsel og utvikling vil bli observert og
senere vurdert på de ulike møtene.
Vi ønsker at foreldrene deltar i vurderingen gjennom daglige tilbakemeldinger,
foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser.
Vi mener at foreldrenes erfaringer og vurderinger er nødvendig i det arbeidet vi
skal utføre.
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SAMARBEIDSPARTNERE.
Det vil av forskjellige årsaker være nødvendig for personalet i barnehagen å
forholde seg til eksterne instanser, først og fremst i forhold til barn med
spesielle behov.
Dette kan være spesialpedagoger eller logopeder, fysioterapeut som vil være
innom alt fra hver dag til noen få timer i uken.
I tillegg gjennomføres helsestasjonens 4 års kontroll i barnehagen.
Disse personene vil i større eller mindre grad fungere på lik linje med personalet
i barnehagen i forhold til kontakten med barna generelt.
Et godt samarbeid er naturlig i forhold til barnas beste og vi organiserer oss slik
at vi kan gjennomføre samarbeidsmøter og informasjonsutveksling for å holde
hverandre oppdatert på barnets utvikling.
Vi inviterer også med ekstra personal på sosiale tilstelninger utenom arbeidstid
for å være inkluderende og skape et godt arbeidsmiljø.

URT – Hva er dette?
URT står for Utvidet Ressurs Team og består av representanter fra PPT,
Helsestasjon, Barnevern og Barnehage.
URT er etablert for å jobbe forebyggende med løsningsorienterte forslag i
forbindelse med barns behov/utvikling.
Målet med URT er å komme igang så tidlig som mulig med hjelp til barn/foreldre
som har behov for det.
Terskelen for samarbeid mellom de nevnte innstanser skal være lav.
Tidlig innsats er fornuftig innsats.
Samarbeidet i URT skal være til nytte for oss som barnehage, for dere foreldre
og ikke minst for barna.
Når barnehagen bekymrer seg for et barns utvikling eller adferd, tar vi dette
opp med foreldrene.
Hvis vi mener at vi har behov for hjelp utenfra, spør vi dere om vi kan diskutere
saken i URT. Dere kan selvsagt bli med på møtet der saken diskuteres.
Det er i utgangspunktet satt opp to møter hvert år, men ved behov kan en av
instansene kalle inn til møte dersom det er behov for det.
Som foreldre kan dere ta kontakt med oss og be oss om å kalle inn til et møte.
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KOMPETANSEPLAN.
Det kreves kunnskaper for å utvikle et variert og stimulerende miljø i
barnehagen og for å kunne veilede og støtte det enkelte barn.
Vi skal være med på å skape et godt oppvekstmiljø og en god barndom for barna.
Det er også viktig for oss å skape et godt arbeidsmiljø i barnehagen hvor
Storafjellet er et godt sted hvor man har lyst til å være.
Vi ønsker hele tiden å bli klokere og få mer kunnskap om barn.
Gjennom barnehageåret satser vi på flere faglige utviklingsarenaer for
personalet.
Alle kurs og veiledninger personalet er med på kommer hele personalgruppa til
gode, siden vi har en kultur på å dele det vi lærer.
Fokus siden 2014 og i årene fremover vil være «egenledelse i lek og læring».
De pedagogiske lederne skal gjennom en kursrekke for å øke kompetansen om
dette temaet og veilede øvrig personale i dette.
Fagarbeider og assistenter deltar også på egne kurs i egenledelse i lek og læring.
Mer om egenledelse står tidligere i dette dokumentet.
I tillegg skal det være fokus på TQM (Total Quality Management), som er et
verktøy som benyttes i FUS for å effektivisere hverdagen.
Med å effektivisere mener vi at aktiviteter vi gjør skal være verdiskapende.
Vi ønsker å jobbe for å begrense aktiviteter som ikke er verdiskapende, slik at
barna får en best mulig hverdag.
For å jobbe med dette er det behov for tid til refleksjon og bevisstgjøring
omkring hva vi driver med: Hvilke aktiviteter er verdiskapende? Hvilke kan vi
velge bort? Hvilke kan vi endre slik at de blir verdiskapende?
Utenfor arbeidstiden gjennomføres det:
- gruppemøter
- personalmøter én gang i måneden
- forskjellige kurs som er rettet mot satsningsområdene våre

Storafjellet FUS barnehage – pedagogisk plan

39

LOVER OG VEDTEKTER – FOR OSS OG DERE.
For oss…

Lov om barnehager:
Barnehageloven er det styrende dokument for barnehagene i Norge.
De siste årene har der vært stor fokus på barnehagene både i forbindelse med
læring men også i forbindelse med lovfestet rett til barnehageplass og den store
utbygging som en følge derav, samt at sikre en god kvalitet i tilbudet.
1.aug 2010 kom der en endringslov til barnehageloven, hvor retningslinjene for
formål og innhold ble mer omfattende og tydligere, samtidig som
samfunnsmandatet til barnehagen ble presisert. Rammeplanen for barnehagene”
ble implimentert som et styrende dokument for den pedagogiske virksomhet.
Det er mer forpliktende for barnehagen, og foreldre, at ivareta barnets behov
for omsorg, lek og læring gjennom samarbeid og forståelse.
Barnehageloven kan leses i fulltekst her: Barnehageloven
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RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER 01.08.2017:
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den gir en utdypende forklaring
på barnehages formål, hva verdier den pedagogiske virksomhet skal bygges på,
innhold og barnehagens samfunnsmandat.
Der er lagt stor vekt på at danning skal skje gjennom omsorg, lek og læring, at
barnehagen skal videreføre sitt helhetlige læringssyn som grunnlag for barns
allsidige utvikling.
Barn har rett på medvirkning, tilpasset alder og utviklingstrinn. Der skal være
rom for spontanitet og barns medvirkning i den daglige planlegging
Barnehagen har ansvar for formidling av grunnleggende verdier som fellesskap,
omsorg og medansvar.
Der skal skapes et miljø som bygger opp respekt for menneskeverd og retten til
å være forskjellige.
Rammeplanen beskriver 7 fagområder barna skal stifte kjennskap med i
barnehagetiden.
Fagområdene skal sikre at alle barn, uansett barnehage, får samme
grunnelementer til videre læring.
Der stilles høye krav til de ansatte som skal praktisere verdiene og sikre
implementering av fagområdene i det daglige samspill med barna og i samarbeid
med foreldrene, samtidig som dannelsesgrunnlaget skal ivaretas.
Barnehagen oppfordre alle foreldre/foresatte at lese Rammeplanen. Denne kan
leses i fulltekst ved at følge linken Rammeplanen

RAMMEPLAN
for barnehagens innhold
og oppgaver
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FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER.
Forskriften stiller en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg
for barn.
Formålet er å bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale- og
miljømessige forhold. Samt forebygger skader og sykdom.
Kommunelegen har ansvar for regelmessige tilsyn.

ETISKE RETNINGSLINJER
Personalet har, som en del av ansettelsesvilkårene, underskrevet etiske
retningslinjer, der i blant taushetsplikten.
Etiske retningslinjer er ikke et nytt fenomen, men personalet ”får på skrift” hva
etisk standard, der blir forventet i barnehagen.
Samtidig er det også ment som en veiledning for personalet, så fremt de kommer
i eventuelle etiske dilemmaer.

PEDAGOGISK PLAN
Et arbeidsredskap for personalet

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID I BARNEHAGEN.
Et dokument der er utarbeidet av alle 3 barnehager i Bjerkreim kommune.
Planen skal sikre alle barn en god og mobbefri barnehagehverdag.

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
En beskrivelse av rutiner og ansvar i forbindelse med en positiv og god overgang
fra barnehagen til skole.
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FOR DERE….
VEDTEKTER:
Vedtekter for Storafjellet FUS barnehage as.
Alle nye foresatte får kopi av vedtektene. Når foresatte takker ja til plass i
barnehagen aksepterer de samtidig vedtektene.

SERVICEERKLÆRING.
En beskrivelse av hvilke forventninger dere kan ha til barnehagen og hvilke
forventninger barnehagen har til dere.

SATSNINGSOMRÅDE.
Hver høst ved rundt oppstart av nytt barnehageår vil dere få utlevert vårt
satsningsområde.
Satsningsområdet er et grunnlagsdokument for personalet og et utgangspunkt
for samarbeidet med foreldre.
Her vil dere finne hva vi har tenkt å fokusere på kommende år, samt en oversikt
over planleggingsdagene.

PEDAGOGISK PLAN.
En introduksjon og forklaring på måten vi arbeider på i barnehagen for å oppfylle
kravene i rammeplanen.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID I BARNEHAGEN.
Et dokument der er utarbeidet av alle 3 barnehager i Bjerkreim kommune.
Planen skal sikre alle barn en god og mobbefri barnehagehverdag.

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
En beskrivelse av rutiner og ansvar i forbindelse med en positiv og god overgang
fra barnehagen til skole.
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