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INNLEDNING
I fantastiske omgivelser i Rogalands fineste naturområder, mellom sjø, skog og fjell
finnere dere Hestnes FUS barnehage. Det er en privat eid barnehage, eid av Trygge
barnehage som åpnet i 2010. Den ligger perfekt plassert med tanke på utforsking av
natur og fysisk utfoldelse i Hestnes i Eigersund kommune.
Hestnes FUS barnehage er en base barnehage med 2 baser. Basene her er oppkalt etter
lokale turområder i vårt nærmiljø: Myntevik og Mikkelstoppen.
Myntevik er en base for barn mellom 3-6 år. Mikkelstoppen har barn i alderen 1-3 år.
I tillegg til gode turmuligheter har barnehagen ett stort og romslig uteområde med
aktivitetsområder som omfavner ulike aldersgrupper.
I Hestnes FUS barnehage får ditt barn oppleve voksne med stort fokus på lekens egenverdi hvor den blir et utgangspunkt for læring og utvikling. Gjennom leken skal barna
opplever inkludering, de skaper gode relasjoner og sterke vennskapsbånd, noe som
gjør dagen meningsfull og spennende for barna. God leke kompetanse mener vi er
viktig for barns psykiske helse.

LITT OM BASENE VÅRE
MIKKELSTOPPEN 0-3 ÅR
På Mikkelstoppen går de minste barna i barnehagen vår. Her skal barna først og fremst
oppleve en hverdag som er fylt med omsorg og trygghet. Det er viktig for oss at de får
en god tilknytning til personalet på basen så vi setter av god tid til tilvenning. Etter hvert
som de er trygge i barnehagen skal de også oppleve lek, læring og utforsking. Småbarns
tiden er en viktig epoke i menneskets liv og dette tar vi i Hestnes FUS på alvor. I løpet
av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskap og ferdigheter i et tempo som
overgår det meste som skjer senere i livet. Personalet skal gjennom refleksjon over
egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det
enkelte barns utvikling på best mulig måte. På denne basen blir barnegruppen delt i 2
slik at det blir færre barn på hver gruppe i de ulike hverdagsaktivitetene, noe som gjør
at de voksne ser barnet mer og kan tilrettelegge for den enkelte på en god måte.
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MYNTEVIK 3-6 ÅR
Inne på Myntevik starter barna opp høsten det året de fyller 3. Her blir barna delt inn
i 2 aldersblandet grupper med barn mellom 3-6 år. Dette fordi det også er viktig for de
litt større barna skal få muligheten til å bli bedre sett og hørt. Å være i gruppe med
barn som er større eller mindre en seg selv kan gi gode muligheter for læring. Tema de
jobber med blir tilrettelegges rundt gruppens behov. De har en fast dags og ukesrytme
med turdager og ulike opplegg noe som gir god forutsigbarhet for barna.

FØRSKOLEBARNA
Inne på Myntevik går alle førskolebarna våre. Det er spennende å være eldst i barnehagen. Dette er det siste året de har i barnehagen og nå skal de rystes til å bli klar til
å «gå videre». I Hestnes FUS barnehage har førskolebarna ett eget opplegg de kaller
«Trampolineklubben» dette siste året. Vi ønsker at deres siste år i barnehagen skal
være godt og spennende. Derfor er det mange ulike og spennende opplegg for dem
dette siste året. Barna skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve
sammenhengen i overgangen mellom barnehage og skole.
Litt om trampolineklubben:
ett opplegg kun for førskolebarn
treffes en gang pr uke
legger vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språk og begrepsforståelse
jobber med et tema hefte med ulike tema
fokus på sosialkompetanse
utforsker nærmiljøets lokale tradisjoner, bedrifter og institusjoner
fokus på trafikk sikkerhet
vanntilvenning en gang hver 14.dag med instruktør
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Her i Hestnes FUS barnehage skal vi utruste barna med evner og kunnskap som de
skal ta med seg videre på skolen og resten av livet. Det er en enorm oppgave og for å
lykkes med dette er vi helt avhengig av ett godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
Vi ønsker en åpen og god dialog med dere som foreldre og håper dere kommer med
innspill, ris og ros.

LITT FAKTA OM BARNEHAGEN:
åpningstider 06:30-17:00
holder åpent hele sommeren
Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltider
Varmmat 1 dag i uken med fokus på variert og sunn mat
vanntilvenning med instruktør for «førskolebarna» i basseng
bruker den digitale kommunikasjonsportal «mykid»

KONTAKT INFO:
Daglig leder:

Baser:

Toril Larsen
dl.hestnes@bhg.no
Tlf: 415 60 577

Myntevik 3-6år:
Tlf: 940 04 855

Mikkelstoppen 0-3 år:
Tlf: 940 04 856
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ÅRSPLANENS FUNKSJON
Det er viktig for oss å utarbeide en god årsplan. Den er først og fremst er arbeidsredskap for personalet men en årsplan har flere funksjoner:
D
 en er et arbeidsredskap for barnehagens personalet for å styrke virksomheten
i en bevist uttalt retning.
D
 en er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen
Den er et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
D
 en gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere,
kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.
Barnehagens årsplan er skrevet med grunnlag i våre styringsdokumenter

STYRINGSDOMUMENTER
BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF
§ Formål
«Barnehagen skal i samarbeide og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagens skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».
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RAMMEPLANEN
Barnehageloven presiserer at utfyllende rammer om innhold og oppgaver i barnehagen skal tydeliggjøres i forskrift om Rammeplan.
Verdigrunnlaget til barnehagen
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal
ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i
samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg og
danning skal ses i sammenheng» (hentet fra Rammeplanen)
Rammeplanen er et viktig arbeidsverktøy og sier noe om hvordan vi i barnehagen skal jobbe med blant annet:
Barns medvirkning
Samarbeid mellom hjem og barnehage
Overganger internt i barnehagen, andre barnehager og skole
Hvordan vi skal være en pedagogisk virksomhet
Hvilke arbeidsmetoder vi har
Fagområdene
Arbeidsområder, temaer og arbeidsmåter fra rammeplanen utdypes i de ulike
styringsdokumentene til barnehagen, i månedsplaner, progresjonsplaner og kompetanseplanen.

FN KONVENSJONEN
Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989, og er tatt med i norsk lov i 2003. Punkt
12 i konvensjonen sier følgende:
«Å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt somvedrører det og
barnets meninger skal vektlegges»
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ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Barnehagens vedtekter
Serviceerklæringen
Etiske retningslinjer
Progresjonsplan for fagområdene
Månedsplaner
Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing, Egersund kommune
Plan for overgang barnehage-skole, Egersund kommune
De dokumentene som årsplanen ikke sier noe om publiseres på hjemmesiden og/
eller på mykid

BARNET
FØRST!
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FUS SINE MÅL, VISJON OG VERDIER
FUS SINE MÅL
Alle FUS barnehagene har fire hovedmål felles
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn har det gøy i barnehagen
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US barn gleder seg til «resten av livet». De vet at de har påvirkningsmuligheter
og at innspillene deres teller.
I FUS barnehagene har vi gitt barnehagealderen en egen status; den har en unik verdi
og vi vil berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS barnehagene er barna alltid
i fokus- de er fus!
Barnas hverdag skal preges av Fus sine verdier met et glødende og engasjert personal,
de har en skapende hverdag og at barnehagens ansatte er tilstedeværende for dem.
Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve
mestring og få nye utfordringer. Barnehage alderen har en unik verdi og i FUS skal
barndommen til hvert enkelt barn berikes. I FUS barnehagen skal alltid barna være i
fokus.
Vi skal bygge vennskap
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel,
utvikling og læring
Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og
ivaretatt
Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barna seg
kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først
Vi skal finne hverdagsmagi
 Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som
oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont
Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn
mestringsfølelse og anerkjennelse
10

FUS SIN VISJON
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For oss i Hestnes FUS barnehage betyr dette:
At vi må jobbe målrettet med visjonen hver dag. Vi skal alltid bruke den i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av vårt pedagogiske arbeid. Dette året har
vi fokus på leken som utgangspunkt for læring, utvikling og vennskapsbygging.

FUS SINE VERDIER
Personalet er:

GLØDENDE når de viser glede og interesse for opplevelser sammen med barna,

undrer seg sammen med dem over hverdags mysterier, er engasjerte og lyttende,
deltar i barns lek og samspill og lar barna medvirke ved å følge barnas initiativ

SKAPENDE

når de legger til rette for nye opplevelser og er aktive bidragsytere
til lekens muligheter. Når de sammen med barna undrer seg og bearbeider inntrykk
og opplevelser. Når de gir barna gode barndomsminner ved å legge til rette for turer,
aktiviteter og gode leke og samspillsmuligheter. Når de sørger for at alle barn inkluderes og når nære relasjoner skapes.

TILSTEDEVÆRENDE når de har fokus på barns ønsker og behov. Når de er lyt-

tende og nære. Når de viser barna respekt ved å være gode veileder for den enkelte.
Når de gir ros og positive tilbakemeldinger for å styrke barnets selvfølelse. Når de
deltar sammen med barna i gode samtaler. Når de er både fysisk og mentalt tilstede.
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FUS SIN SERVICEERKLÆRING OG FORVENTNINGER TIL DERE
FORESATTE
Dette kan barn og foresatte forvente i en FUS barnehage:
Slik skal det være for barn i FUS
Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen.
I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset seg selv. Måltidene er
preget av ro og at det er nok tid til å spise. Barnet lek og lærer i et miljø preget av
varme og glede, og er ute minst 2 timer hver dag. De møter ansatte som er genuint
opptatt av hvert enkelt barn, og som vet at «alle barn er best».
God kommunikasjon er forutsetningen for ett godt samarbeid mellom hjem og
barnehage. Vi forventer derfor at foresatte:
Gir
 viktig informasjon om barnet til barnehagen og fir beskjed hvis barnet ikke
kommer i barnehagen
Leser informasjon fra barnehagen
Gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og når barnet blir hentet
Gir beskjed til ansatte om andre en foresatte henter barnet
Kjenne til og har underskrevet barnehagens vedtekter
Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet
Svarer på brukerundersøkelsen
Møter til foreldresamtaler mellom foresatte og barnehagen
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VÅRT SATSNINGSOMRÅDE 2019-2020
LEK
Dette året ønsker vi å fortsette å ha fokus på leken. Rammeplanen sier at
leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en
viktig del av barnekulturen. Vi ønsker derfor å bruke leken som metode for
læring og utvikling, for utvikling av språk og for å skape gode relasjoner slik
at alle i barnehagen opplever å ha venner å leke med. Leken er barns arbeid
og derfor det viktigste de foretar seg i løpet av dagen. For å kunne være en
god leke venn trenger barna utvikle god sosial kompetanse hvor de lærer å
utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt
samspill. Vi vil ha fokus på å legge til rette for variert lek hvor barna opplever
felleskap, inkludering, trivsel og livsglede. Lek er barnas univers og derfor
er det viktig for oss at alle barn skal oppleve verdien av å leke. Personalet
skal legge godt til rette for organisert lek og de skal skape nok rom for fri lek
hver dag. De skal også ha fokus på ulike tema innenfor sosialkompetanse
slik at barna har gode forutsetninger for å være en god lekevenn. Gjennom
«egenledelse i lek» kurset skal alle ansatte settes inn i deres viktige rolle i
forhold til å legge til rette for lek.
Våre mål for satsningsområde:
Alle barn skal bli inkludert i lek
Alle barn skal vite hvordan man er en god lekevenn
Tiltak for å nå målene:
Alle i personalet skal ha kurs i «egenledelse i lek» i løpet av høsten
p
 ersonalet skal skape ett spennende og innbydende lekemiljø for alle
barn
ha god tilgang av lekemateriell hver dag
nok lekemateriell til at mange kan være med i leken
hver måned knyttes månedens tema opp mot lek
voksne som er tett på og klar til å utvide lek
organiserte aktiviteter/leker ute hver dag som har fokus på inkludering
jobbe med ulike tema innenfor sosialkompetanse
13
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TEMA BARNA SKAL BLI KJENT MED INNENFOR
SOSIAL KOMPETANSE
Mikkelstoppen 0-3 år:

Hvordan:

Følelsene: glad, sint, lei og redd

• voksen som setter ord på følelser og
handlinger i hverdagssituasjoner

Å dele
Å glede andre
Å vente på tur
Omsorg
Vennskap

• voksne som motiverer til å hjelpe og å dele
• se på bilder
• lese bøker om aktuelle tema
• skape noe sammen

Myntevik 3-6 år:

Hvordan:

Samarbeid

• voksen som setter ord på følelser og
handlinger i hverdagssituasjoner

Følelser
Spre glede
Dele
Rettferdighet, bli enige
Modighet
Empati
Vente på tur
Si stopp

• alle barn får delta i små samtalegrupper hvor
de reflekterer rundt ulike tema.
• lese vennebøkene
• lage venneplakat/venneregler
• dramatisering/rollespill
• sanger
• spille spill
• ha lekegrupper
• spre glede i nærmiljø
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BARNS MEDVIRKNING
Rammeplanen sier at barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge
til rette for å oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet.
Slik arbeider vi for å ivareta barns rett til medvirkning i Hestnes FUS
barnehage:
Vi er lydhøre og lyttende voksne
Vi er voksne som tar barnas innspill på alvor
Vi støtter barna i å uttrykke seg selv, ved å sette ord på følelser.
Førskolegruppa er med i planleggingskomiteer som 17.mai planlegging
Vi setter av tid til samtaler med hvert enkelt barn i hverdagen

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
I følge rammeplanen skal barnehagens innhold være variert og allsidig og tilpasset
enkeltbarn og barnegruppe. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial
kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra
til barns allsidige utvikling. Rammeplanen har mål for personalets arbeid innen alle
disse områdene.
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNS BEHOV FOR OMSORG
Personalet skal:
ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
s ørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
m
 øte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert
enkelt barn
v
 ære lydhøre for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med
sensitivitet
s tøtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta
imot omsorg med sensitivitet
s tøtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta
imot omsorg
bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre
Slik arbeider vi her i Hestnes for å ivareta barns behov for omsorg:
A
 lle barn og foresatte skal oppleve å bli møt på en god måte ved levering om
morgenen
Alle barn skal ha en primærkontakt og en primærgruppe
A
 lle barn skal bli møtt av en lydhør voksen som gir omsorg og setter trygge
grenser
Alle barn skal møte tilstedeværende, skapende og glødende voksne
A
 lle barn skal bli møtt av voksne som støtter dem og hjelper dem til å reflektere over egne og andres følelser.
Alle barn skal få tilbud om hvile/rolige aktiviteter hver dag
Alle barn og foresatte skal oppleve raushet i møte med personalet i barnehagen
A
 lle barn skal oppleve å bli veiledet og oppleve grensesetting når de ikke klarer
det selv
A
 lle barn og foresatte skal bli møtt av personalet som fremhever barns mestring og positive egenskaper
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK
Personalet skal:
organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
b
 idra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for
utvikling av leketemaer
fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
være bevist på og vurdere egen rolle og deltagelse i barnas lek
ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle barn kommer inn i lek
Slik arbeider vi her i Hestnes FUS barnehage for å ivare ta barns behov for lek:
alle barn skal oppleve å få rom til frilek både ute og inne hver dag
a lle barn skal oppleve å komme til ett klargjort og innbydende lekemiljø hver
morgen
alle barn skal oppleve rikelig med tilgjengelig lekemateriell til bruk i lek
alle barn skal få tilbud om organisert lek i løpet av barnehagehverdagen
basene er delt inn i lekesoner som tilbyr ulik type lek
b
 arn som strever med å komme inn i leken skal oppleve å få støtte og veiledning av en voksen
a lle barn skal oppleve glødende, tilstedeværende og skapende voksne som kan
bidra til å videreutvikle lek
h
 ele personalet jobber med og får kompetanseheving i «egenledelse i lek» på
personal møter iløpet av høsten
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
Personalet skal:
tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitesutvikling og
positive selvforståelse
støtte barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i felleskapet
synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i felleskapet
leggemerke til, anerkjenne og følge opp barns perspektiv og handlinger
utfordre barns tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
s ynliggjøre og fremheve mangfold og ulikheter som grunnlag for opplevelser,
utforsking og læring
Slik arbeider vi for å fremme danning her i Hestnes FUS barnehage:
vi er engasjerte og tilstedeværende voksne
v
 i gir barna innsikt i hverandres kulturer, gjennom å markere nasjonaldagene til
de ulike nasjonalitetene vi har i barnehagene
vi markerer 17.mai og FN dagen
v
 i har musikksamlinger arrangert av kommunen hvor vi lærer regler og sanger
på de ulike språkene vi har i barnehagen
Barna får delta i turplanlegging og matlaging
Førskolegruppa planlegger opplegget til 17.mai feiringen vi har i barnehagen
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BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
Personalet skal:
s ørge for et inkluderende felleskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen
og andres læring
legge til rette for helhetlig læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og
allsidige utvikling
v
 ære oppmerksom på barnas interesser og engasjement og legge til rette for
læring i ulike situasjoner og aktiviteter
s tøtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og
tiltro til egne evner
u
 tvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens
innhold
s tøtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape
forsåelse og mening sammen med dem
s ørge for at alle barn har muligheten til å få rike og varierte opplevelser og
erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser
Slik arbeider vi for å fremme læring i Hestnes FUS barnehage:
p
 ersonalet er oppmerksomme og lydhøre over for hva barna interesserer seg for
og deres initiativ
p
 ersonalet tar tak i barns interesser hvor de legge til rette for hverdagsaktiviteter
og prosjekter ut fra dette
v
 i har egne progresjons planer for lek, språk, sosialkompetanse og de
7 fagområdene som personalet bruker i planleggingen
personalet er undrende/stiller åpne spørsmål i dialog med barna
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BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESKAP
Personalet skal:
s tøtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle skal få leke med andre,
oppleve vennskap og lære å beholde venner
s amtale om normer for samhandling og invitere barna til å utformer normer for
samhandling i felleskap
s tøtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere sider og reflektere over
enge og andres følelser, opplevelser og meninger
s tøtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne
løsninger i konfliktsituasjoner
forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing,
krenkelse og uheldige samspillsmønstre
Slik arbeider vi med å fremme vennskap og felleskap i Hestnes FUS barnehage:
3
 -6 års basen lager sammen med barna en «plakat» med normer for hvordan
de ønsker å ha det sammen på basen
barn skal oppleve å være en del av ett felleskap
barna skal oppleve å ha tilhørighet i en mindre gruppe
barna skal oppleve å få leke på tvers av alder, gruppe og base
b
 arna skal oppleve tilstedeværende voksene som er aktivt med i lek eller som
observerer leken
barnehagen har progresjonsplan for sosialkompetanse
P
 edagogisk materiell som «steg for steg», «vennebøkene» «førskolebarn»
blir brukt i samlingsstunder og som støtte i hverdagssituasjoner
p
 ersonalet er kjent med kommunen sin handlings plan for mobbing og
krenkelser
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BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Personalet i barnehagen skal:
a nerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og
støtte deres språkutvikling.
s timulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at
alle barn involveres i samspill og i samtaler.
s ørge for at alle barn får variert og positive erfaringer med å bruke språk som
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne
tanker og følelser.
v
 ære bevisst på sin egen rolle som språklig forbilde og være lydhøre i
kommunikasjon med alle barn.
følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som
har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språkaktive, eller som
har sen språkutvikling.
b
 idra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte
flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle
norsk/samiskspråklig kompetanse.

BARNET
FØRST!
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Slik arbeider vi med å fremme kommunikasjon og språk i Hestnes FUS
barnehage:
voksne som undrer seg i samtaler med dem
voksne som utvidere samtalene
vi har fokus på gode hverdagssamtaler gjennom dagen
v
 i bruker fagkortene aktivt, disse gir tips og ideer til aktiviteter knyttet til språk
og som støtter opp om rammeplanen
vi setter ord på det vi gjør gjennom dagen
vi har stort fokus på å være språklige rollemodeller
vi støtter barna i å sette ord på tanker og følelser
vi støtter barna i å fortelle til foreldrene hva de har gjort i dag når de blir hentet
vi har alltid ett godt utvalg av bøker tilgjengelig for barna
vi lar alle barn få delt i høytlesning i mindre grupper
stort fokus på språk under måltidene
vi markerer bokas dag
vi har månedens sang og måneds regle
på stor base får barna delt i refleksjonsgrupper hver måned
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og
oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Rammeplanen
konkretiserer verdigrunnlaget ved å løfte noen områder som skal prege
barnehagens arbeid gjennomgående. Disse er: demokrati, mangfold og gjensidig
respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse.
Slik arbeider vi med barnehagens verdigrunnlag her i Hestnes FUS barnehag :
a lle barn uavhengig av alder og funksjonsnivå skal ha mulighet for å ytre sine
meninger
a lle barn skal møte voksne som lytter til det de har å si
voksne skal ta barns ytringer på alvor og vise at de hører på dem
b
 arnehagen har fokus på mangfoldet i barnehagen ved å markere de ulike
nasjonalitetene i barnehagen på deres nasjonaldager
v
 oksne skal sammen med barna undre seg over å være nysgjerrige på likheter
og ulikheter
vi markerer jule- og påskehøytiden i barnehagen
vi fremhever ulike språk gjennom sang og regler
barnehagen har fokus på variert og sunn mat
Vi har fokus på mye utelek og turer i variert terreng for alle barnegruppene
Vi har hver dag organisert uteaktiviteter med fokus på felleskap
V
 i legger til rette for det enkelte barn slik at det føler inkludering og mestring
sammen med andre barn uavhengig av funksjonsevne og bakgrunn.
b
 arna lærer å ta vare på naturen gjennom kildesortering og ryddedager i regi
av kommunen
G
 jennom tema «gleding» lærer barna å gjøre noe godt for andre og neste
kjærlighet
barnehagen bruker kommunens handlingsplan mot krenkelse og mobbing
personalet som er oppmerksomme på barn som trenger ekstra oppfølging
b
 arnehagen har samarbeid med barnevernet og ppt hvor vi kan søke råd og
veiledning
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KULTUR OG VERDIFORMIDLING
Kultur- og verdiformidling er en overlevering som foregår i samspillet
mellom voksne og barn, og gjennom hverdag og fest i barnehagen.
Kulturell identitet er først og fremst en følelse av tilhørighet til felleskapet
som igjen er en viktig faktor i barnas identitetsutvikling. Barna skal oppleve
at det er fokus på deres bakgrunn, landet de kommer fra og deres kultur.
Dette for å styrke tilhørighet og identitet.
Barna skal møte respekt og anerkjennelse gjennom våre holdninger og
verdier som formidles. Barnehagen skal sørge for at de kulturer som er
representert hos oss til enhver tid, møtes med åpenhet, toleranse og respekt.
Her i Hestnes FUS barnehage:
m
 arkerer vi høytider eller merkedager til alle land som er representert
hos oss til enhver tid.
vi får kjennskap til ulike språk gjennom sang og musikk
v
 i får kjennskap til likheter og ulikheter og viser respekt, anerkjennelse
og toleranse over for dette.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen har definert 7 fagområder som personalet skal jobbe med og som
barna skal utvikle kunnskap og ferdighet innenfor gjennom undring, utforsking og
skapende aktivitet. Fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens
innhold og alle fagområdene skal sees i en sammenheng. Barnehagens verdigrunnlag
og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til
medvirkning skal ivaretas.
De 7 Fagområdene er:
kommunikasjon, språk og tekst
kropp, bevegelse, mat og helse
kunst, kultur og kreativitet
natur, miljø og teknologi
antall, rom og form
etikk, religion og filosofi
nærmiljø og samfunn

PROGRESJONSPLAN I FORHOLD TIL FAGOMRÅDENE
For å sikre at personalet jobber seg igjennom fagområdene med barna har vi laget
aldersbestemte progresjonsplaner for hvert fagområde. I tillegg bruker vi fagkort fra
Inped som er utviklet for alle fagområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet
med å omsette rammeplanens føringer over til god praksis.
Fagområdene i rammeplanen dekker et vidt fagfelt og de vil sjelden opptre isolert.
Arbeidsmåtene i Hestnes FUS barnehage er tverrfaglige og helthetlige og ser de ulike
delene i rammeplanen i sammenheng.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Både den nonverbale og den verbale utviklingen er viktig for å utvikle et godt muntlig
språk. Å samtale om gode opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling
av et rikt språk. Tekst er både muntlig og skriftlige fortellinger, rim, sanger osv.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområde kunne:
0-3 år

3-6 år

• Bruke kroppsspråk til å uttrykke egne ønsker og behov • Kunne gi uttrykk for egne følelser og behov
gjennom språk
• Peke og vise
• Begynne å stille enkle spørsmål

• Kunne lytte til andre
• Kunne stille spørsmål

• Navngi og sette ord på ting

• Fortelle om egne opplevelser

• Leke med lyder og rytme

• Kunne gjenfortelle enkle hendelser/noe fra en bok

• kunne spørre en voksen om hjelp

• Løse konflikter med språket

• få mulighet til å delta i samling

• Ta ordet i samling

• bruke språk i lek
• Ha tilgang til enkle peke/bilde bøker

• Ha god tilgang til bildebøker og faktabøker

• Bli lest for av en voksen

• Bli lest for flere ganger i måneden

• Bli kjent med enkle eventyr, sanger, rim og regler

• Bli kjent med flere ulike eventyr
• Bli kjent med kjente barnesanger
• leke med rim, regler og bokstaver
• lek med språk i ulike rolleleker
• Øve på å skrive navnet sitt
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gjennom å være gode rollemodeller og beviste 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 god helse.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet kunne:
0-3 år

3-6 år

• oppleve trivsel og glede ved å bruke kroppen grov
motorisk

• Barna har et godt forhold til seg selv og et positivt
syn på egen kropp

• lære navn på kroppsdeler
• få utforske ulike leker
• mulighet for en god blanding av finmotoriske og grov
motoriske aktiviteter hver dag.
• få servert sunn og god mat ved hvert måltid.
• lære å vaske hender før mat

• Ha mulighet for å velge mellom ulike typer sunn og
god mat

• lære å spise å drikke selv

• Få kjennskap til viktigheten av å spise sunn mat

• mulighet for å prøve å smøre maten sin selv

• Oppleve god tid og ro rundt måltidene

• begynne å prøve å kle på seg selv
• oppleve at stell er enn god opplevelse

• lek og bevegelse ute hver dag

• bruke grunnbevegelsene sine som rulle, krabbe

• lek og utforsking i ulent terreng

• kunne imitere bevegelse

• få mulighet til ro og hvile i hverdagen

• Mulighet for fysisk utfoldelse ute hver dag
• Lek i variert terreng som utfordrer ulike
grunnbevegelser
• øve på finmotoriske aktiviteter som klippe med saks,
blyantgrep, puzzlespill
• være selvstendig i ulike hverdagsaktiviteter som
smøremåltid, dogåing og påkledning
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Å være sammen om kulturelle begivenheter og å gjøre eller skape noe i ett fellesskap bidrar til samhørighet i barnehagen. Barna skal få erfaringer med kunst,
kultur og estetikk. De skal få ett mangfold av muligheter slik at de kan oppleve,
eksperimentere, skape, fantasere, leke og kommunisere.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet:
0-3 år

3-6 år

• få kjennskap til ulike materialer som kitt,
fargeblyanter, maling, perler, lim, naturmaterialer osv

• lære ulike teknikker og hvordan en bruker de ulike
formingsmaterialene

• bli inspirert til dans og bevegelse gjennom musikk

• bli kjent med ulike teksturer

• få kjennskap til ulike instrumenter

• bruke naturmaterialer til å skape med

• mulighet for å delta i dramatisering av eventyr

• få muligheten til å dramatisere eventyr

• få kjennskap til eventyr med bruk av konkreter

• rikelig utvalg at utkledningsklær slik at eventyr og
bøker kan lekes

• leke eventyr med konkreter

• bli kjent med ulike sangleker
• få kjennskap til at naturmaterialer kan brukes til
forming
• få lage egne instrumenter
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• bli kjent med lokale tradisjoner innenfor kunst og
kultur
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, årstider og vær. De skal
oppleve glede ved å være ute og undre seg over naturlige og fysiske fenomener.
Barna skal få en begynnende forståelse for kildesortering.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet:
0-3 år

3-6 år

• få rikelig med varierte opplevelser ute

• bli kjent med hva som skjer i de ulike årstidene
gjennom samling og erfaring

• blir kjent med natur og årstider gjennom utelek,
turer, bøker og samlinger
• Få mulighet til å bruke sansene og undre seg

• få kjennskap til hvorfor det er viktig å ta vare på
naturen
• delta i søppelsortering
• delta på rusken dagen
• få kjennskap til internett som informasjonskanal

• få kjennskap til det som spirer og gror

• bli kjent med hvor maten kommer fra

• få kjennskap til kildesortering

• få kjennskap til menneskets livssyklus

• delta på ryddedagen
• delta på rusken dagen
• få kjennskap til ulike dyr

• delta på ulike natur og fysikk eksperimenter
• undre seg over naturlig og fysiske fenomener
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barna skal sammen med voksne reflektere og respektere ulike kulturer og religioner.
De skal kunne tilegne seg samfunnets normer og verdier. De skal kunne ta andres
perspektiv og vise empati. De skal bli kjent med tradisjoner og høytider.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet:
0-3 år

3-6 år

• få kjennskap til ulike religiøse merkedager/høytider
gjennom sang og samling

• delta i markeringer av merkedager fra ulikeland som
er representert i barnehagen

• få kjennskap til ulike merkedager fra ulike land som
er representert i barnehagen

• forstå verdien av ulikheter

• bli kjent med følelsene glad, sint, lei og redd
gjennom voksne som bekrefter følelser

• få kjennskap til FNs barnekonvensjon

• gjenkjenne følelser hos andre
• tilegne seg vaner for enkle bord manerer
• undre seg sammen om ting i hverdagen
• ha voksne rundt seg som viser respekt over for
mennesker, natur og dyr

• få kjennskap til andres kulturer og religioner
• lære at egne handlinger kan påvirke andre
• bidra med å gjøre noe godt for andre
• bidra med å gi uten å få tilbake
• lære å vise respekt for mennesker, natur og dyr

• lære å dele

• lære å vente på tur

• lære å hjelpe andre

• inkludere andre barn i lek

• oppleve glede med å leke sammen med andre

• lære forskjellen på rett og galt
• lære å håndtere konflikter
• forstå hva det vil si å være en god venn
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Personalet i barnehagen skal bidra til at barna møter verdenen utenfor hjemmet
med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal gi dem kunnskap og tilknytning til
lokalmiljøet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet:
0-3 år

3-6 år

• bli trygg i barnehagen

• oppleve personale som tilstedeværende og
interesserte i hvert enkelt barn

• oppleve personal som virkelig byr seg om at akkurat
«du» er viktig
• oppleve å være en del av ett felleskap

• barna opplever at de får bli med å medvirke i egen
hverdag

• oppleve at deres følelser, kroppslige uttrykk har
betydning

• lære hva demokrati er

• oppleve voksne som tar uttrykkene deres på alvor,
medvirkning

• lære hvorfor vi feirer 17.mai

• oppleve rikelig med oppdagelsesturer rundt i
lokalmiljøet. Skog, fjell, lekeplasser osv

• Bli kjent med lokalmiljøet ved å besøke ulike
bedrifter, skoler og institusjoner. På fayance museet
og sjokolade fabrikken får barna oppleve noe av
byens lokale kunst og tradisjoner.

• delta på 17.mai feiring og andre tradisjonelle feiringer
i barnehagen

• oppleve demokrati i barnehagen
• delta på luciafeiring

• Turer til kulturskolen og svømmehallen.
• Barna skal få oppleve naturen og turområdene rundt
barnehagen.
• bidra i planlegging av ulike arrangementer som blir
markert i barnehagen
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ANTALL, ROM OG FORM
Barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering
og hverdagsaktiviteter. Personalet har ansvar for å oppmuntre barnas utforsking og
legge til rett for tidlig og god stimulering
I Hestnes FUS barnehage skal barna gjennom dette fagområdet:
• 0-3 år

• 3-6 år

• få kjennskap til rom/basen gjennom sansene og sin
egen kropp

• kjenne barnehagens inne og uteområde

• få utforske barnehagens uteområde

• kunne kjenne igjen ulike geometriske former

• få leke med ulike former

• kunne telle til 10

• bli kjent med tallremsen

• kan de vanligste fargenavnene

• lære begynnende peketelling

• bli kjent med brettspill og regelleker

• lære å sortere leker på plass i ulike kategorier

• forstå ulike preposisjoner som over, under, bak,
foran, vedsiden av

• kunne skille mellom stor og liten, kort og lang
• bli kjent med sammenligning av former gjennom
bøker og konkreter

• kunne skille mellom trekant, firkant og sirkel

• kjenne igjen enkle tallbilder
• få kjennskap til og erfare vekt, mengde og måling
gjennom ulike aktiviteter
• delta i bord dekking med fokus på antall og telling
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
I følge rammeplanen skal barnehagen være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene.
Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet er å gi barna et tilrettelagt tilbud
i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen
være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i
barnehageloven og rammeplanen.

PLANLEGGING
Hver base utarbeider egne månedsplaner ut i fra rammeplanen, årsplanen og satsningsområdene til barnehagen. De planlegger mål for måneden ut i fra de ulike
temaene de jobber med.
Slik sikrer vi planleggingstiden i Hestnes FUS barnehage:
5 planleggingsdager i året
Personalmøter hver måned
Basemøter
Ledermøter
Veiledningsgrupper
Egne komiteegrupper for ulike arrangementer/markeringer
Utviklingssamtaler med personalet med utviklingsmål
Medarbeiderundersøkelse
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DOKUMENTASJON
Dokumentasjon skal synliggjøre hvordan vi arbeider med å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon skal synligjør vår egen praksis og den
hjelper oss til å reflektere over barns læring. Dokumentasjon er også viktig for barnehagens utviklingsarbeid.
Vi dokumenterer gjennom:
månedsplaner
bilder som oppslag på avdelingen, mykid eller facebook
gjennom det barn skaper
personalets evalueringer av arbeidet de gjør
kartleggingsverktøyet «alle med» og «tras» for å dokumentere barns utvikling

VURDERING
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens
planer.
Hele personalgruppen skal delta i vurderingsarbeidet. Vi vurderer arbeidet vår
sammen med andre på personalmøter, basemøter og planleggingsdager og vi vurder
for oss selv, eget arbeid. Når vi vurderer bruker vi evalueringsskjema for de ulike
planene våre hvor vi vurderer:
Hva som går bra og hvorfor?
Hva kunne vært bedre og hvordan?
Vi vurderer for å lære av egen praksis, noe som vil kunne være nyttig for planlegging
av ny årsplan og utvikling av barnehagen som en pedagogisk virksomhet.
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MYKID
Gjennom det digitale verktøyet «Mykid» har FUS en digital plattform for planlegging
og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for kommunikasjon med
foresatte. Foresatte får blant annet tilgang til bilder fra barnet hverdag her i Hestnes
FUS barnehage. Her legges også månedsbrev og planer ut hver måned. Gjennom dette
digitale kan foresatte enkelt registrere ferier, fravær eller send beskjeder. «Mykid» er
kun ett supplement til kommunikasjon med foresatte, ikke en erstatning. App kan lett
lastet ned på ulike typer mobiltelefoner.

TILRETTELEGGING AV DET
ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR
BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE
Rammeplanen sier at barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter
barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i
kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra
støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og /eller fysiske tilretteleggingen som er
nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal
vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.
Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i
barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.
Slik arbeider vi for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet i Hestnes
FUS barnehage:
personalgruppen er fleksibel og justerer seg etter gruppens behov
v
 i legger til rette for at alle barn blir inkludert i det pedagogiske tilbudet ved å
legge til rette for at alle skal oppleve mestring
v
 i deler barna inn i mindre grupper i kjernetiden, slik ser vi bedre hvert enkelt
barn
v
 i bruker lesegrupper og lekegrupper som metode for barn som trenger ekstra
støtte til lek og språk
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SAMARBEID
FORELDRESAMARBEID
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeid i nært
samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. Barnehageloven §1 og §4.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid. Foreldresamarbeid
skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
Slik arbeider vi for å fremme et godt samarbeid mellom hjem og
barnehage her i Hestnes FUS barnehage:
V
 i skal møte barna og ønske de velkommen med navn når de kommer
til barnehagen.
V
 i skal støtte barnet til å fortelle foreldrene hvordan de har hatt det i
barnehagen og hva de har gjort når de blir hentet.
V
 i gjennomfører 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret
Vi har 2 foreldremøter i løpet av året.
Vi arrangerer besøksdag for nye barn og foreldre før sommerferien.
V
 i gjennomfører «bli kjent» samtale med alle nye foreldre rett etter
oppstart
Vi arrangerer påskefrokost og FN-cafe
SU arrangerer lyktefest og sommerfest hvert år.
Vi har brukerundersøkelse hvert år.
V
 i har foreldreråd som består av alle foreldre. Det blir valgt 2
representanter fra foreldrerådet som sitter i SU (samarbeidsutvalget)
sammen med daglig leder og 2 ansatte fra barnehagen.
F US har en egen serviceerklæring som personalet her i Hestnes skal
forholde seg til i foreldresamarbeid

41

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (ppt) gir råd og veiledning til barnehagen i forbindelse med enkelt barn. De er sakkyndig instans for tilråding spesialpedagogisk hjelp.
Dersom barnehagen ønsker samarbeid med PPT om enkelt barn må foreldrene gi sitt
samtykke til dette. Foreldrene trekkes også aktivt inn om de skulle bli ett samarbeid
med PPT.

BARNEVERN
Barnehagen vil kunne samarbeide med barnevernet i forhold til enkelt barn.

HELSESTASJON/KOMMUNELEGE
Barnehagen bruker helsestasjon/kommunelege hvis vi har spørsmål i forbindelse
med barnesykdommer og smittevern. Helsesøster vil også kunne delta på møter
rundt enkelt barn

URT
URT er utvidet ressurs team og er en kommunal hjelpetjeneste som knyttes til barnehagen i ett fast samarbeid. Her møtes barnehagen, helsesøster, PPT og barnevern fast
for å styrke arbeidet i barnehagen og for å være en ressursgruppe for barna, foreldre
og personalet. Alle kan ta opp saker i URT, både foreldre og personal. Små og stor
bekymringer kan drøftes med flere fagfolk samtidig. På URT møtene skal foreldrene
selv være tilstede eller gi sitt samtykke om deres barn skal diskuteres med navn.
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OVERGANGER
NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Rammeplanen sier at barnehagen i samarbeid med foreldrene, skal legge til rette for
at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner
og organisere tid og rom slik at barnet tår tid til å bli kjent, etablere relasjoner og
knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal
personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

I HESTNES FUS BARNEHAGE GJENNOMFØRES OPPSTART
PÅ FØLGENDE MÅTE:
Før barnet begynner i barnehagen:
Tilbudsbrev blir sendt ut sammen med vedtektene til barnehagen
Invitasjon til besøks dag og foreldremøte sendes ut før sommeren
Informasjon om barnehagen og oppstart blir delt ut på besøksdagen
A
 lle foresatte blir invitert til en «bli kjent» samtale før/under oppstart slik at
personalet kan få opplysninger om barnet og foresatte kan spørre om ting de
lurer på.
Personalet på basen tar kontakt å avtaler oppstart dag og klokkeslett
F oresatte får utdelt «huset mitt» før sommeren slik at de kan klargjøre dette
med bilder o.l så barnet kan ha med seg i barnehagen ved oppstart. Dette
bruker vi for å gjøre overgangen lettere for barnet.
De første dagene:
E n avtalt kontaktperson/primærkontakt tar imot barnet og foresatte de første
dagene, og sørger for at barnet gradvis blir kjent med flere barn og voksne.
L engde og tidspunkt for tilvenning skal avtales og justeres i dialog med
foreldrene med bakgrunn i barnets behov. Den første dagen er der her 1,5 t.
F oresatte skal minimum være tilstede sammen med barnet i 3 dager for barn på
stor base og minimum 5 dager for barn på liten base. Dette fordi barnet trenger
de tygge voksne rundt seg for at tilknytningen til personalet skal bli tryggere.
Foresatte er tilstede i barnets lek de første dagene
F oresatte tar seg av de daglige rutinene med sitt barn i starten (mat, bleieskift,
påkledning). Personalet nærmer seg gradvis.
P
 ersonalet skal være sensitive mot barnets behov og gi barnet den støtten den
trenger.
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Personalet skal være imøtekommende.
P
 ersonalet skal sørge for god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom
fast dagsrytme og faste aktiviteter.
B
 arnehagen legger til rette for at barnet blir kjent med mindre grupper av barn
om gangen i oppstartsfasen.
Oppfølging av tilvenningsperioden:
Tilvenningsperioden vil i de fleste tilfeller regnes som avsluttet etter 2-8 uker.
Personalet holder løpende dialog med foresatte underveis i tilvenningen.
P
 ersonalet inviterer til en samtale i løpet av høsten hvor de ønsker en samtale
rundt hvordan det går og hvordan foresatte opplevde oppstarten.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Rammeplanen sier også noe om overganger innad i barnehagen. Personalet skal
sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personale når
de bytter base/barnegruppe.
I Hestnes FUS barnehage gjennomfører i overganger innad i barnehagen på
følgende måte:
D
 et året barnet fyller 3 år bytter de base fra Mikkelstoppen og over til
Myntevik.
E n trygg voksne fra basen barnet går på legger opp til flere besøk på ny base i
løpet av våren sammen med barnet slik at de får god til å bli kjent.
D
 et gjennomføres en overføringssamtale mellom basene slik at personalet på
ny base er best mulig kjent med barnet før oppstart.
B
 arnets plass skal være klargjort til barnets første dag på ny base.
Foresatte skal få god informasjon om når barnet flytter over.
D
 et skal avtales en ny primærkontakt for barnet fra første dag som gir barnet
ekstra oppfølging den første tiden på ny base.
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OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid med foresatte og skole legge til
rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuell skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbud til de eldste barna i barnehagen, ders
overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foresatte for å dele
opplysninger om enkelt barn med skolen.
I Hestnes FUS barnehage skal førskolebarna:
Oppleve tilhørighet og samspill med andre førskolebarn
De skal få ett fantastisk siste år i barnehage med hvor de skal bli rystet til livslang
læring og opplevelser.
De skal få delta i «trampoline klubben» en gang i uken hvor sosial kompetanse,
samspill og felleskap rundt skolestart står i fokus.
Får gå på vanntilvenningskurs
Har fokus på trafikk opplæring
De gjør seg godt kjent i nærmiljøet med ulike bedrifts og institusjons besøk

KOMPETANSEPLAN FOR
PERSONALET 2019-2020
Når:

Kurs:

Hvem:

• Høsten 2019

• «Tilknyttning»
• Vi har refleksjonsgrupper gjennom
hele året med utgangspunkt i kurset
«tilknyttningsbasert barnehage»

• Hele personalet

• Høsten 2019

• «Egenledelse i lek»

• Hele personalet

• 2019-2020

• «Relasjonskompetanse»
• Hele personalet
• 4 kurskvelder som er fordelt utover hele
året. 2 kvelder for ledergruppen og 2 kvelder
for hele personalet.
• Dette kurset gjennomføres sammen med de
andre FUS barnehagene i Dalane

• En ansatt i barnehagen
som tar barnehagelærer
utdanning på UIS
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ÅRSHJUL FOR HESTNES FUS
BARNEHAGE 2019-2020
SATSNINGSOMÅRDE: LEK
August 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

• Tema: Bli kjent. Meg
selv og andre

• Tema: Sikkerhet

• Tema:

• Politiuke 37

• Myntevik:
Internasjonal måned

• Tema Myntevik:
Gleding

• VELKOMMEN TIL NYTT
BARNEHAGEÅR

• Brannuke 38

• Førstehjelp uke 39
• Vi bruker måneden til å
ta imot nye barn og til Til foresatte:
å ønske «gamle barn»
• Foreldre møte
velkommen til nytt år

• Mikkelstoppen: Dyra
på gården
• FN dagen
Til foresatte:
• FN-cafe 24 oktober

• 21.11: markerer vi
Bosnia nasjonaldag
Til foresatte:
• Planleggingsdag
15.november

Desember 2019

Januar 2020

Februar 2020

Mars 2020

• Tema: Advent og
juletradisjoner

• Tema: Eventyr

• Tema:

• Tema: Påske

Til foresatte:

• Myntevik:
verdensrommet

• -Barnehagedagen

• 5.12: markerer vi
Thailand nasjonaldag

• 01.01: STENGT
1.nyttårsdag

• 5.12: Nissefest/grøtfest
• 02.01 planleggingsdag
for barna
• SU arrangerer lyktefest
• 13.12: Luciadagen
• 18.12: Julebord for
barna
Til foresatte:
• 4.12: siste frist for å
registrer juleferie på
mykid
• 24.12: STENGT julaften
• 25.12: STENGT
1.juledag
• 26.12: STENGT
2.juledag
• 31.12: STENGT
nyttårsaften
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• Tema Mikkelstoppet:
Gleding og dyra på
gården

• Mikkelstoppen:
Eventyr
• 06.02:
samefolketsdag
• 22.02: Karneval
• 16.02: Litauen
nasjonaldag
Til foresatte:
• -Registrer på mykid
om barnet skal ha
vinterferie

• 21.03: markering av
internasjonal dag for
Downs Syndrom
Til foresatte:
• 16.3: siste frist for å
registrere påskeferie på
mykid
• Planleggingsdag
• Foreldremøte

April 2020

Mai 2020

Juni 2020

Juli 2020

• Tema: Dyreliv

• Tema:

• Tema:

• 01.04: Påskevandring

• Myntevik: Naturvern

• 17.04: Syarias
nasjonaldag

• Mikkelstoppen:
Vennskap

• Myntevik: Livet i
havet

• Sommerbarnehage
med egne planer over
aktiviteter.

• Bokensdag

• 04.05: Ruskendagen i
barnehagen

• FUS dagen
Til foresatte:
• 02.04: Påskefrokost
• 09.04: STENGT
Skjærtorsdag
• 10.04: STENGT
Langfredag
• 13.04: STENGT
2.påskedag
• 15.04: siste frist for
registrere sommerferie
på mykid

• 03.05: polen sin
nasjonaldag
• Ryddedag i kommunen
• 15.05: 17 mai i
barnehagen
• 24.05 Eritrea sin
nasjonaldag
Til foresatte:

• Mikkelstoppen:
Vennskap
• -SU arrangerer
sommerfest
• -2.06 Filippinernes
nasjonaldag

• Avdelingene slår seg
sammen.

Planleggingsdager
2019-2020
• 15.november

• -Fiskerienesdag

• 02.januar

Til foresatte:

• mars

• 1.juni: STENGT
2.pinsedag

• 22.mai
• 14.august

• 1.Mai: STENGT
Offentlig høytidsdag
• 21.05: STENGT
Kristihimmelfartsdag
• 22.mai: STENGT
planleggingsdag
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Barnehagenavn
Hestnes

