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Hestnes FUS barnehage 

1. Årsplanens funksjoner 

Barnehagen har utarbeidet en årsplan. I tillegg utarbeides planer for kortere og 

lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap 

for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Den 

skal gi foreldrene både innsyn i og mulighet til å påvirke barnehagens innhold. 

Årsplanen er et dokument som tilsynsmyndigheter og øvrig offentlighet legger til 

grunn ved tilsyn av barnehagen. 

 

2. Informasjon om barnehagen 

Hestnes FUS barnehage er en privat barnehage og vi holder til i Hestnes, Egersund 

kommune. Barnehagen ligger i et naturområde med skog, fjell og sjø som nærmeste 

naboer.  

Åpningstider er mandag til fredag kl.06.30 til 17.00, og vi har åpent året rundt unntatt 

helligdager og planleggingsdager.   

Barnehagen er en basebarnehage med to baseområder, og med et kjøkken/allrom i 

midten. Uteområdet er stort og romslig og har aktivitetsområder for de ulike 

aldersgrupper.  

Personalet har fokus på barnas lek og dens betydning, og leken har sterkt fokus i alle 

aktiviteter som tilrettelegges gjennom dagen. I Hestnes FUS barnehage er 

arbeidsformen åpen og personalgruppa jobber tett sammen. Basene er delt inn i 

Mikkelstoppen og Myntevik. Tilbudet tilrettelegges uansett alder både i forhold til det 

enkelte barn og gruppens behov. Vi har ulike gruppeinndelinger som for eksempel 

språk grupper og aldersadekvate grupper på tvers. På den måten skaper vi 

muligheter for å tilrettelegge i forhold barnas behov og egenart, uansett alder.  

Vennskap og sosial kompetanse gjennom lek er fokusområde i barnehagen. Leken 

har stor betydning for det enkelte barns trivsel. I barnehagen får barna oppleve 

lekens egenverdi og lek som et viktig grunnlag for læring og utvikling. Gjennom 

deltagelse i leken dannes relasjoner og sterke vennskapsbånd, dette gjør dagen 

meningsfull og spennende for det enkelte barn. 
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2.1 Når barnet begynner i barnehagen 

I samarbeide med foreldrene legges det til rette for at barnet skal få en trygg og god 

start i barnehagen. Rutiner, tid og rom organiseres og tilpasses barnet slik at barnet 

får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Personalet sørger for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever 

tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. 

2.2 Mikkelstoppen 

Er for barn fra 0 – 3 år. 

I aktiviteter som lek, tur og ulike samlinger blir barna delt inn i mindre grupper. Det 

tilrettelegges aldersadekvate grupper på tvers av gruppene, hvor temaene blant 

annet er sosial kompetanse, vennskap og språk. 

2.3 Overgang fra Mikkelstoppen til Myntevik 

Høsten det året barnet fyller 3 år blir de flyttet fra Mikkelstoppen til Myntevik. 

Gjennom nær kontakt basene seg imellom, sikres det at barna gjennom året blir godt 

kjent på huset og har kjennskap til de voksne uansett hvilken base de er på.  På 

våren starter en mer intensiv forberedelse til overgangen til ny base.  Det 

tilrettelegges for felles turer og aktiviteter på tvers av basene for disse barna. Målet 

er at den nye basen skal være kjent og forutsigbar når barna starter opp neste høst. 

2.4 Myntevik 

Er for barn fra 3 - 6 år. Her er det to aldersblanda grupper i 3-5 år.  Disse to 

aldersblandede gruppene har flere fellestrekk i sin organisering av tilbudet, men 

tilbudet tilrettelegges rundt gruppens behov.  

Skolegruppen er barnegruppen som har sitt siste år i barnehagen før overgang til 

skolen. Denne gruppen har også tilhørighet til Myntevik. De har et eget tilrettelagt 

tilbud gjennom hele året med aldersadekvate grupper på tvers av gruppene, hvor 

temaene blant annet er sosial kompetanse, vennskap og språk.  

2.5 Overgang fra barnehage til skole 

Skolegruppen starter allerede ved oppstarten av nytt barnehageår med aktiviteter og 

avslutter først i juni mnd. Fokuset er mestring gjennom lek og nye erfaringer, sosial 

tilhørighet i gruppen, vennskap, empati og barnets egen identitet. Nærmiljøet er 

arenaen som brukes og det tilrettelegges for nye opplevelser gjennom erfaringer og 

aktiv lek.  
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3. Styringsdokument  

Lov om barnehager regulerer drift av barnehage. Lovens hensikt er å sikre at barn 

under opplæringspliktig alder får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal 

sikres gjennom en pedagogisk tilrettelegging av barnehagens tilbud.  

” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for 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” 

(barnehagelovens § 1, jmf.) 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er hjemlet i Lov om barnehager 

og er en forskrift til loven. Den definerer barnehagens samfunnsmandat og styrer 

rammene for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Barnehagen defineres som en lærende organisasjon og personalet forpliktes til å 

skape et stimulerende miljø som skal gi alle barn et kvalitativt godt tilbud tilpasset det 

enkelte barns forutsetninger og behov. Barnehagens tilbud skal bygge på et helhetlig 

læringssyn.  

 

FN-konvensjonen om barns rettigheter 

Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989, og 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 som vedrører det 

og barnets meninger skal tillegges vekt.» 
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Serviceerklæringen for FUS barnehagene 

Barn og foresatte kan forvente i FUS barnehagene:  
 
¤ Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen.  
¤ I løpet dagen i barnehagen får barnet søvn og hvile tilpasset seg selv. 
¤ Måltidene er preget av ro og det er nok tid til å spise.  
¤ Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og er ute minst to 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 et godt samarbeide mellom hjem og 

barnehage. Vi forventer derfor at foresatte: 

¤ Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen og gir 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 hvis andre en foresatte skal hente barnet.  
¤ Kjenner til og har underskrevet barnehagens vedtekter.  
¤ Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet.  
¤ Svarer på bruker undersøkelsen.  
¤ Møter til foreldresamtaler mellom foresatte og barnehagelærer.  
 

 

4. Vårt Barnesyn 

Vi har definert et sett med budskap som konkretiserer for foresatte hva som gir verdi 

for barna i FUS barnehagene, og som oppsummerer, hva foresatte kan forvente: 

Alle barn skal ha en venn. Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er 

grunnlaget for trivsel, utvikling og læring. 

Vi skal være profesjonelle og gode 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 barn 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. 
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Vi skal se det beste i hvert barn. Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som 

gir hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse.  

Alle barn er unike og de har sitt særpreg og sin egenart. De skal møtes med respekt 

og anerkjennelse og de skal tas på alvor. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt, og få 

komme til uttrykke med sine tanker og meninger uavhengig kjønn og alder. De skal 

oppmuntres og roses, og de skal få en sterk opplevelse av å være betydningsfull.  

I Hestnes FUS barnehage kommer barnet først!     

 

Andre styringsdokumenter av betydning: 

-Overordnet FUS-pedagogplan: en plan som legges til grunn for barnehagens 

årsplan. 

-Etiske retningslinjer: hele personalet forplikter seg i forhold disse retningslinjer. 

-Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing, Egersund kommune 

-Plan for overgang barnehage-skole, Egersund kommune 

 

5. Hovedmål for FUS barnehagene 

Barn i FUS har et positivt selvbilde. Barna er trygge og forskende, trives i lek og har 

vennekompetanse. De gleder seg til resten av livet, de vet at de har 

påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller. Barna har det gøy i barnehagen. 

I FUS barnehagen skal vi gi barnehagealderen en egen status. Den har en unik verdi 

og vi vil berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS barnehagen skal det vær 

moro å være liten. Derfor skal vi sørge for at tiden i FUS barnehagen skal gi barna 

glitrende barndomsminner som verdifull ballast for livet. Barnas lek skal få stor plass. 

Barnas hverdag skal preges av FUS verdier med et glødende engasjert personale 

som vil være med å skape et spennende tilbud for dem, og som er tilstede for barna. 

Vi skal ha en barnehage med stor takhøyde, med rom for ulikhet og likhet og preges 

av positivitet og mye varme. 
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6. Visjon og verdier for FUS 

” Sammen gir vi barndommen verdi lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”. 

Verdiord: 

Glødende, Skapende, Tilstedeværende 

Personalet skal være:  

Glødende ved å: Vise glede og interesse for opplevelser sammen med barna, undre 

seg sammen med dem over hverdagens mysterier, være engasjert og lyttende, delta 

i barnas lek og samspill, la barna få medvirke ved å følge barnas initiativ.  

Skapende ved å: Legge til rette for nye opplevelser og aktivt være bidragsytere til 

lekens muligheter, sammen med barna undre seg og bearbeide inntrykk og 

opplevelser, gi barna gode barndomsminner ved å tilrettelegge for turer, aktiviteter og 

gode leke og samspillsmuligheter, sørge for at alle barna inkluderes og at nære 

relasjoner oppstår. 

 

Tilstedeværende ved å: Ha fokus på barnas behov og ønsker, være lyttende og 

nære, vise barna respekt ved å være gode veiledere for den enkelte, gi ros og 

positive tilbakemeldinger for å styrke barnets selvfølelse, delta sammen med barna i 

gode samtaler, være tilstede både fysisk og mentalt. 

 

7. Progresjon 

Progresjon innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle 

barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal 

legge til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter. Personalet skal oppdage, følge opp og utvide det barna allerede 

er opptatt av. Barnehagen legger til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Utfordringer får 

barna tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
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8. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER: 

Fagområdene henger sammen og de er representert i de ulike aktiviteter i 

barnehagen. De er tilstede i hverdagsaktiviteter, temagrupper/samlinger, på turer, i 

leken osv. Gjennomgående for alle fagområdene er et overordnet fokus for å 

tilrettelegge ut ifra barnets alder og behov. Aktivitetene skal tilrettelegges slik at det 

enkelte barn opplever god mestring og nye utfordringer. 

Det ligger en progresjons plan for vårt arbeid med de 7 fagområdene. Planen er et 

viktig styringsverktøy for de ansatte i arbeidet med å tilrettelegge et godt tilbud og en 

god pedagogisk arena. 

 

Progresjonsplan for fagområdene: 

1.  

Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 
barna: 
¤ Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 
¤ Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 
¤ Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. 
¤ Leker, improviserer og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord. 
¤ Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. 
¤ Opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale. 
¤ Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, 
tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 
 

Personalet skal: 
¤ Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke 
språk og kommunisere med andre. 
¤ Synliggjørespråklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 
identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. 
¤ Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 
reflektere og stille spørsmål. 
¤ Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme. 
¤ Støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. 
¤Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 
uttrykksformer. 
¤Inkludere alle barna i spare stimulerende aktiviteter. 
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2.  

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: 
¤ Opplever trivsel glede, mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, 
året rundt. 
¤ Bli kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode 
vaner for hygiene og et variert kosthold. 
¤ Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper. 
¤ Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. 
¤ Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med 
egne følelser. 
¤ Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser. 
¤ Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til 
måltid. 

Personalet skal: 
¤ Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek 
og anerkjenne barnets mestring. 
¤ Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 
hygiene aktivitet og hvile. 
¤ Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser 
og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet. 
¤ Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen 
kropp og respekt for andres grenser. 
¤ Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, 
samtaler og fellesskapsfølelser hos barna. 
¤ Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende 
tiltak som gjelder barn. 
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3.  

Kunst, kultur og kreativitet 

Gjennom arbeide med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at 
barna: 
¤ Har tilgang til ting, rom, og materialer som støtter opp om deres lekende og 
etiske uttrykksformer. 
¤ Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. 
¤ Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 
skapende virksomhet ute og inne. 
¤ Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og 
deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. 
¤ Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi ti å uttrykke seg estetisk. 
¤ Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

 
Personalet skal: 
¤Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
¤ Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur. 
¤ Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og 
barnekultur. 
¤ Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt 
for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske 
områdene. 
¤ Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 
skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer. 
¤ Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom. 
¤ Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 
kulturuttrykk fra fortid og samtid. 
¤ Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.   
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4.  

Natur, miljø og teknologi 

Gjennom arbeide med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna: 
¤ Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold. 
¤ Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 
¤ Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover. 
¤ Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 
respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 
¤ Får kunnskap om dyr og dyreliv. 
¤ Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 
redskaper og teknologi. 
¤Får kjennskap til menneskets livssyklus. 
 

Personalet skal: 
¤ Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for 
lek, undring, utforsking og læring. 
¤ Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer 
på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. 
¤ Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med 
barna. 

 

 

5. 

Etikk, religion og filosofi 

Gjennom arbeide med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: 
¤ Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon 
og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 
¤ Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. 
¤ Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier. 
¤ Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve 
sammen på. 
¤ Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og 
ulikheter i et fellesskap. 

Personalet skal: 
¤ Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og 
tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer. 
¤ Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og 
filosofiske spørsmål sammen med barna. 
¤ Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for 
mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. 
¤ Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den 
kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i 
barnehagen. 
¤ Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan 
egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenking. 
¤ Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og 
holdninger og ha ett bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet 
med barna. 
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6. 

Nærmiljø og samfunn 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: 
¤ Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i 
samfunnet. 
¤ Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. 
Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer 
å orientere seg og ferdes trygt. 
¤ Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner. 
¤ Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer. 
Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. 
¤ Får kjennskap til nasjonale minoriteter. 

 
Personalet skal: 
¤ Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen 
både for dem selv og for andre. 
¤ Introdusere barna for personer, steder og sammfunnsinstitusjoner i nærmiljøet 
for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt. 
¤ Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, 
fordommer, stereotyper og rasisme. 
Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, 
nåtidig og fremtidig sammenheng. 
¤ Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske 
perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner. 
¤ Gi barna begynnende kjennskap til betydning av menneskerettighetene spesielt 
barnekonvensjonen. 
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7.     

Antall, rom og form. 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at 
barna: 
¤ Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger. 
¤ Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. 
¤ Leker og eksprimenter med tall, mengde og telling og får erfaring med 
ulike måter å uttrykke dette på. 
¤ Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse. 
¤ Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse. 
¤ Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på 
forskjellige måter. 
¤ Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og 
opplever matematikkglede. 

Personalet skal: 
¤ Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. 
¤Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og 
utstyr for å inspirere barna til matematisk tenking. 
¤ Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for 
matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer. 
¤ Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek 
og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler. 
¤ Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 
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9. Barnehagens satsningsområde 

Glede og humor skal prege vår hverdag sammen med barna. I barnehagen skal alle 

barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill 

med barn og voksne. I Hestnes FUS barnehage legger vi aktivt til rette for utvikling 

av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de 

skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 

andres behov. 

Barnas initiativ til samspill støttes og det bidras til at alle kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner. Personalet skal forebygge, stoppe og 

følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillsmønstre. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å ta andres perspektiv, 

se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser 

og meninger.   

Barna skal få likeverdige muligheter til å delta i sosiale situasjoner hvor mestring, 

utvikling, vennskap og fellesskap står sentralt. De skal få oppleve trygghet og 

nærhet, oppleve virkningen av å ha venner, føle seg akseptert og respektert.  

Barna skal oppmuntres til å løse sine konflikter og uenigheter ved å kommunisere 

sammen og den voksne skal være aktiv støttespiller og hjelpe til med å finne gode 

løsninger. Vi tolererer ikke bevisst utestengelse eller mobbing i barnehagen! Alle skal 

oppleve anerkjennelse og ha noen å leke med. 

Leken skal ha en framtredende plass i barnets liv og barnehagen har et stort ansvar 

for sikre at det skjer. Betydningen av lekens tilstedeværelse er viktig i barnets 

utvikling fordi leken har en viktig egenverdi og er en grunnleggende livs- og 

læringsform.  Den har mange uttrykksformer.  Det er på lekens arena at barna 

etablerer de sterkeste relasjonene til hverandre, vennskap skapes på tvers av alder, 

språklig og kulturell likhet og ulikhet, nye erfaringer og gjøres og ny kunnskap 

etableres.  Lek med andre barn krever at barna behersker ferdigheter som turtaking, 

samarbeid, kompromiss, hjelpe, dele, hevde egne meninger, fantasi osv. Gjennom 

leken tilegner barnet seg blant annet kompetanse om å mestre og ivareta det sosiale 

samspillet. Det er gjennom leken hjernen utvikler seg og modnes. I leken bearbeides 

opplevelser, inntrykk og ny kunnskap etableres. 

Den pedagogiske tenkning rundt lek og dens betydning preger vårt tilbud. Vi har et 

sterkt fokus på barnas lek og dens viktige rolle i hverdagen. Barna har medvirkning i 

aktivitetene som tilrettelegges og styrer sin lekende aktivitet ved å skape og forme 

leken. I leken erfarer barna ny mestring som igjen øker deres selvbilde og selvtillit. 

De voksne skal være tilstedeværende i leken og være bevisst sin rolle. Vi skal tilby et 

godt fysisk tilrettelagt miljø både inne og ute. Sørge for mulighet for ulike typer lek og 

tilpasse mulighetene i forhold behov og alder. Vi skal følge opp leken gjennom å 
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være barnas støttespillere ved å gjenkjenne barnas signaler og behov, både for å 

videreutvikle leken og for å gi det enkelte barn mulighet til mestring. Det skal gis god 

tid og stort rom for leken i barnehages hverdag.  Det tilrettelegges for ulike typer lek 

som for eksempel konstruksjonslek, rollelek og funksjonslek. Her er det barnas 

behov og interesser som styrer.  

I leken skal barna spesielt møte god tilrettelegging for nye motoriske utfordringer. 

Den voksne skal hjelpe det enkelte barn til å søke utfordringer og være støttende slik 

at barnet klarer etter hvert å sette egne grenser. I leken får barna mulighet til å utvikle 

seg i sitt tempo og kjenne den gode følelsen ved hver ny mestring.  

Det tilrettelegges for store og små grupper for å styrke barnas mulighet for å tilegne 

seg gode evner innen sosial kompetanse. Det gis stort rom for især rolleleken. Her 

lærer barn sosiale spilleregler, utvikler sitt sosiale språk og tilegner seg forståelse for 

sosiale normer. 

Barna skal få mulighet til å utvikle nærhet og forståelse for naturen og være i samspill 

med naturen. Dette er noe vi sterkt ønsker å tilrettelegge for, fordi det gir barn en 

grunnleggende og viktig verdi som vil prege dem også senere i livet. Det er også et 

naturlig fokus for oss fordi naturen som er vårt nærområde, preger vår hverdag. 

Ingen andre miljø gir like gode sanse- og grovmotriske utfordringer og like stort 

mangfold av muligheter som naturen gjør. Mangfoldet er vår nærmeste nabo både 

når det gjelder strand, skog og fjell, og det brukes flittig. Lek og læring har her stort 

fokus, fordi naturen er en fantastisk lekearena. 

Å være i naturen gir barna sterke og magiske minner som varer lenge. Det å gå en 

tur til sjøen, for at se på svanene eller krabber i alle størrelser, samle blåskjell eller 

flotte steiner er magiske øyeblikk i barnets hverdag. Disse opplevelsene skal vi ta 

vare på ved å gjengi dem i ulike uttrykksformer. 

Barnet skal lære å vise respekt for naturen og det vi finner der.  Vi tar alltid søppel 

med tilbake og snakker sammen med barna om hvor viktig det er å passe på dyr, 

miljø og natur. Barnet skal få kjennskap til konsekvensene det har hvis ikke en viser 

respekt for naturen. Naturen er også en arena hvor vi sette fokus på måltid og sunn 

mat ved at vi på mange turer tilbereder og spiser våre måltid. 
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10. Læring, omsorg og danning 

Læring. Det skal tilrettelegges for spennende og lærende muligheter på alle 

områder, og leken er den viktigste arenaen. Barnets nysgjerrighet skal stimuleres og 

tid til undring og refleksjon skal det gis stort rom for. Anerkjennelse av at barna skal 

få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt 

er en selvklarhet i barnehagen.  

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 

og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 

andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den 

hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen legger aktivt til rette for omsorgsfulle 

relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna. Dette som grunnlag for 

trivsel, glede og mestring. Barnas behov for ro og hvile skal ivaretas, inkludert fysisk 

omsorg.  

Danning er en livslang prosess som skal sette barnet i stand til å tenke selv, etablere 

kunnskap, reflektere over egne væremåter, stille spørsmål og tilegne seg erfaring 

som gir læring. Det handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger ved å være 

i samspill med andre.  Det er viktig at barna tilegner seg en god selvfølelse og at de 

utvikler empati og omsorg for andre. 

Personalet skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas 

identitetsutvikling og positive selvforståelse. Barna utfordres til tenking og inviteres 

inn i utforskende samtaler. Personalet anerkjenner, legge merke til og følger opp 

barnas perspektiver og handlinger. Barna blir da delaktige i beslutningsprosesser og 

støttes i å uttrykke synspunkter for den verden de er en del av.  
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11. Barns medvirkning 

Alle barna har rett til medvirkning i egen hverdag. Barnets synspunkter, interesser og 

behov skal tillegges vekt i samsvar med alderen, funksjonsnivå, pedagogisk mål og 

sosial sammenheng og være viktige innspill for planer som legges og aktiviteter som 

tilbys. Barna skal få gi uttrykk for sine meninger verbalt og nonverbalt og de skal tas 

på alvor ved at de voksne viser en lyttende og undersøkende holdning i sin 

tilnærmelse. 

Barna har medvirkning på ulike områder i løpet av dagen. De får være med på å 

bestemme hvor turen går hen, de kan ofte velge hvem de vil leke med, hva og hvor, 

hvis de har lyst kan de spise sammen med en annen gruppe eller besøke den andre 

basen. De voksne skaper rom og tid til lek og samtaler, lar barna få valg innenfor 

faste rammer, viser respekt for barna og deres valg og ytringer, ser og støtter opp 

omkring barnas ressurser og interesser. De ser alle barn – både de stille og de 

høylytte og tar utgangspunkt i deres ulike behov når aktiviteter tilrettelegges.  

Barnas synspunkter vektlegges både i det barna uttrykker impulsivt her og nå, og i 

tilrettelagte situasjoner for medvirkning.  

 

12. Språk 

Barnets språk styrkes i et stimulerende språkmiljø, hvor det er fokus på begrep og 

setninger. Barnehagen gir barna støtte til å uttrykke sine følelser og behov. Det 

sosiale språket skal få stort rom slik at barnet mestrer lek og samhandling med 

andre. 

Personalet er bevisst på at språket og barnas allmenne utvikling henger nøye 

sammen, at den motoriske utvikling påvirker hjernes og dermed språkets utvikling. 

Språket er nært knyttet til barnas følelser og velbefinnende – jo tryggere jo bedre 

språklig utvikling. Fra barna er ganske små kommuniserer de ved å bruke sitt 

nonverbale språk. Etter hvert kommer det muntlige språket inn og blir barnets 

viktigste verktøy i samhandling med andre rundt seg. 

Vi skal i barnehagen ha et levende språk i alle hverdags aktiviteter og alle ansatte 

skal ha et bevist forhold til språkets muligheter og verdi. Språkfokus skal tilpasses til 

de forskjellige aldersgrupper. Det settes fokus på ulike hverdagsbegreper og det skal 

være bevissthet rundt riktig setningsoppbygging i dialogen med barna. De voksne 

skal være sterke språklige rollemodeller for barna i sin kommunikasjon med barna og 

andre voksne. Sammen med barna øver vi oss på konfliktløsning ved å hjelpe dem 

med å sette ord på deres handling og følelser overfor det barn de er i konflikt med. 
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Gjennom leken og inspirerende lekearenaer, skal det skapes gode muligheter som 

sørger for at barna kan utvikle språket og dets nyanser. Det er i leken barna særlig 

benytter variert og komplisert tale og stimulerer sitt sosiale språk.  

Barna skal få tilbud om bøker og høytlesing, musikk skal brukes som virkemiddel for 

rim og regler, rytme og bevegelse. Barnegruppen er inndelt i ulike språkgrupper alt 

etter aldre og behov.  

Barn som trenger ekstra støtte når det gjelder språklige utfordringer, skal få spesielt 

fokus. Gjennom spesielt tilrettelagte gruppesammensetninger gis språktilbud som 

styrker og fremmer den enkeltes språkutvikling.  

Personalet støtter og er oppmerksomme på barns morsmål og er bevisst morsmålets 

betydning for barnets mulighet for å lære seg det norske språket. Barnets språklige 

bakgrunn er med på å skape deres identitet som tospråklige barn. 

Alle barn får delta i språkgrupper satt sammen ut fra alder og behov.  

Vi jobber tett sammen med logoped når enkelte barn trenger noe ekstra hjelp med 

språket. De gir oss nye verktøyer som vi bruker i vårt arbeid med barna. 

 

 

13. Barn som trenger ekstra støtte 

Barn som trenger ekstra støtte skal oppleve et likeverdig tilbud hvor det settes fokus 

på at alle skal få være aktive deltagere i hverdagsaktiviteter og temaarbeid. 

I barnehagen skal barn som trenger ekstra støtte ivaretas på en omsorgsfull måte. 

De skal gis den ekstra støtten og oppfølgingen som de trenger, slik at de får sin 

naturlige plass i felleskapet. Alle barn skal inkluderes, og barn som trenger ekstra 

støtte skal få et tilpasset tilbud ut fra sine forutsetninger og behov. De skal ha sine 

primære voksne som tilrettelegger dagen og som sikrer forutsigbare og trygge 

rammer for den enkelte. I samarbeide med Egersund kommune og URT (Utvidet 

Ressurs Team, som er den kommunale hjelpetjenesten), skal barnehagen ivareta 

barn som har spesielle behov.    

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det 

allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å 

kreve en sakkyndig vurdering om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 
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14. 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 fellesskapet 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, for styrke egen 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. En del av den etiske og 

kulturelle verdiformidlingen vil vi markere gjennom fokus på de aktuelle religiøse 

høytidene til barna. Deres nasjonale høytids- og merkedager og enkelte 

internasjonale merkedager. Markeringen av høytider og merkedager i barnehagen 

må balanseres slik at de ikke utgjør en konkurranse til den egentlige feiringen som 

foregår i barnas hjem. 

De voksne skal være aktive formidlere av de kulturelle verdier som er representert 

hos oss. 

 

 

15. Likeverd og likestilling 

Barnehagen er en viktig samspillsarena som har en unik mulighet til å bidra til 

likeverdig og likestilling. Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse 

om at alle mennesker er like mye verdt. 

Barnet skal føle seg respektert både av de andre barn og av de voksne. En respekt 

som ligger til grunn i at vi alle er forskjellige.  Vår alder og kjønn, vårt funksjonsnivå, 

kulturelle og religiøse bakgrunn, og vår oppvekst og temperament.  Alle skal ha sin 

plass i fellesskapet og det skal vises hensyn for den enkeltes egenidentitet. 

Barnehagens tilbud skal gjenspeile likeverds - og likestillingstanken, og de ulike 

behov som finnes i barnegruppen skal være med og definere rammen for vår 

aktivitet. 

 

De voksne skal være sterke støttespillere for det enkelte barn i valgene det gjør og 

oppmuntre. Der skal være stor takhøyde for de ulike personlighetene barna 

representerer. Sammen med barna skal det settes fokus på barnas egenverdi ved å 

se på likheter og ulikheter, og vise tydelig anerkjennelse for hverandre ved å vise 

interesse for hverandres bakgrunn.  
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16. Prosjekter 

Barnehagen deltar i to prosjekter: egenledelse i lek og læring og smart mat. Det er i 

FUS regi og kompetanseheving innen disse to fokusområdene sikres spesielt av 

FUS. 

Egenledelse i lek og læring i regi av FUS barnehagene er et felles flerårig prosjekt 

som setter fokus på barnas evne til å være aktiv og selvstendig i ulike aktiviteter over 

tid. Egenledelse kalles hjernes dirigent og er et begrep på funksjoner i barnets hjerne 

som setter i gang det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse 

dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter 

så godt som mulig. Barnet skal tilegne seg viktig kompetanse innen egenledelse, det 

betyr tilegne seg evnen til å planlegge, ta initiativ, og til å gjennomføre aktiviteter. Det 

skal styrke sin evne til å være fleksibel og tilpasse seg de ulike situasjoner som 

danner rammen for aktivitet. Leken er arenaen hvor barnet er i sitt naturlige element 

og derfor det beste utgangspunktet for å «trene» på disse ferdighetene.   

I barnehagen tilrettelegges det for og settes av god tid til lek. Den voksnes rolle er å 

være bidragsytere til å utvikle barnas lek ved å tilby gode lekearenaer og i samspill 

med barna utvikle disse. Den voksne skal være lydhør og observerende, og bevege 

seg inn og ut av barnas lek alt etter hva barna gir uttrykk for. Noen barn trenger en 

støttespiller i samspill med andre barn. Da er det den voksnes ansvar og gå inn i 

leken som støttespiller, men likeså viktig er det å se når det er tid for å trekke seg 

tilbake slik at barnet selv overtar ansvaret for sin lek og sikre sin egenutvikling. 

Egenledelse deles inn i syv deler og vises i egenledelses hjulet: 
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Smart mat i regi av FUS er også et felles prosjekt hvor det er fokus på sunn og 

næringsrikt kosthold. Dette fordi riktig kosthold har en stor betydning for barns 

utvikling både fysisk og mentalt. Dette fokuset legges til grunn ved alle våre måltid og 

menyer. I vårt prosjekt skal vi søke ny kunnskap om riktig og sunn mat, bruke 

naturens søtningsprodukter og unngå å bruke for mye sukker, gi barna kunnskap om 

hvordan tilberede mat både hjemme og på tur, gi personalet grunnleggende ny 

kunnskap om kostholdets betydning for barnets utvikling. 

Barnet skal få kunnskap om hva sunn og næringsrik mat er og dens betydning. Dette 

skal danne et godt fundament å bygge videre på senere i livet. En naturlig del av 

hverdagen er å sette fokus på hvor maten kommer fra og gi barna spennende 

opplevelser ved å få ta et medansvar. Hovedtyngden at varme måltider skal lages fra 

bunn av med ferske råvarer.  

 

 

17. Foreldresamarbeidet  

Foreldrene har ansvar for sine barns oppdragelse. Barnehageloven viser til at 

barnehagen skal gi barna gode utviklingsmulighet gjennom lek- og 

aktivitetsmuligheter, i forståelse og i samarbeid med barnas hjem. Dette betyr for 

barnehagen at vi skal sikre en åpen og god dialog med foreldregruppen. Denne 

dialogen skal bære preg av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar 

i forhold til barna. Barnehagen skal gjennom regelmessig kontakt utveksle 

informasjon. Vårt felles ansvar skal være barnas trivsel og utvikling. 

Bringe- og hentesituasjon er den daglige naturlige arena der mye informasjon 

utveksles. Barnehagen skal sørge for at foreldrene får vite viktig informasjon som 

gjelder deres barn eller generelt barnegruppen. Det settes fokus på aktiv og god 

dialog med den enkelte familie for å sikre deres barns behov. Personalet skal være 

lyttende og imøtekommende og bidra til at foreldrene opplever trygghet og 

forutsigbarhet når de leverer og henter sine barn. 

Foreldresamtaler som barnehagen inviterer til og uformelle samtaler omkring hvert 

enkelt barn, er viktig informasjon og av stor betydning i arbeidet rundt det enkelte 

barn her i barnehagen. 

Barnehagen skal sikre et nært samarbeid med foreldrene ved aktivt samarbeide med 

SU og foreldrerådet. Ulike arrangement gjennom barnehageåret skal inkludere 

foreldrene som for eksempel foreldrekaffe. Det gjennomføres brukerundersøkelse en 

gang i året og tilbakemeldingene påvirker videre planlegging. Det arrangeres 

foreldremøter i løpet av barnehageåret hvorav et arrangeres i samarbeid med 

Foreldrerådet. 
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18. Dokumentasjon og vurdering  

Ledergruppen har barnehagens innhold og pedagogisk tilbud som fast tema på sine 

ledermøter. Det gjøres en kontinuerlig evaluering og tilbudet tilpasses ut fra de ulike 

behov som er til stede til enhver tid. 

Barnehagen planlegger og tilrettelegger sine uker og hele personalet får et 

medansvar for å sikre god kvalitet på tilbudet. Basene dokumenterer i månedsbrev til 

foreldrene der det gjenfortelles viktige aktiviteter og opplevelser fra måneden som er 

gått og informasjon gis om hva neste måned skal inneholde. Gjennom bilder og 

informasjon på tavle i garderoben og på barnehagens hjemmeside, dokumenteres 

hverdagens innhold og aktivitet. 

"Alle med” skjema, er et strukturert materiell til bruk ved observasjon av barnas 

ferdigheter og som legges til grunn for samtaler rundt barnets utvikling. Følgende 

områder får fokus: Barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, lek, trivsel, 

hverdagsaktiviteter, sansing og motorikk og språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 24 av 26 
 

Årshjul 2018-2019 

August-18 

 
 Bli kjent 

 Meg selv og min 

familie 

September-18 
 

 Meg selv og min familie 

 Brannuke 38 

 Førstehjelp uke 39 

Oktober-18 
 

 Politiuke 40 

 Barn i verden uke 

42-46 

FN dagen 

Foreldre arrangement 

Juli-19 
 Sommerbarnehage 

med egne planer 

over aktiviteter. 

 
Avdelingene går sammen. 

2018 - 2019 

 
Hestnes FUS barnehage 

 

 

Lek  

& 

Vennskap. 

November-18 
 

 Barn i verden 

Jul 

 
16.11 Planleggingsdag 

25.11 Bosnia-nasjonaldag 
 

Juni-19 
 Småkryp og livet 

i havet 

 Vennskap og 

følelser 

Sommerfest 
06.06 Sverige-nasjonaldag 

12.06. filippinernes 

nasjonaldag 
17.06 Island-nasjonaldag 

Fiskeriets dag 

Desember-18 
 Advent og jul 

 
Nissefest for barna 
Julebord for barna 

Lucia for barna 
5.12 Thailand-nasjonaldag 

Levere svarslipp-fri i romjula 
 

Mai-19 
 Friluftsliv og mat i 

naturen 

 Vennskap og følelser 

(mikkelstoppen) 

 

03.05 Polen-nasjonaldag 

16.5-17.mai i barnehagen 

24.05 Eritrea-nasjonaldag 

31.05 Planleggingsdag 

 

Januar-19 
 Hakkebakkeskogen 

 
02.01 Planleggingsdag 

 

 

April-19 
 Nytt liv 

 Eventyr 

(mikkelstoppen) 

15.04. Frist-levere 

sommerferielappene 
Bokensdag 
FUS dagen 

14.04 Syrias nasjonaldag 

Mars-19 
 Antall, rom og form 

 Eventyr (mikkelstoppen) 
Barnehagedagen 

         07.03 planleggingsdag 

Februar-19 
 Dyr i skogen 

 
06.02 Samefolkets dag 
 Fastelavn/Karneval 

Vinterferie  
16.02 Litauen nasjonaldag 
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19. 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 Hestnes 

FUS 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. 

 

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? 

  

I en verden der bruk og kunnskap om digitale verktøy er en forventning, vil der i 

personalgruppen i årene fremover bli fokus på bruk av digital verktøy. Det er 

forventet at personalet kan bruke forskjellige typer digitale verktøy i arbeidet med 

barna. 

I 2018/19 vil fokus bli på MyKid konseptet, samtidig som barnehagen vil øke fokuset 

området for å kunne øke kunnskapen og kompetansen i personalgruppen. 

 

Utgangspunktet er ikke mest mulig bruk, men BEST mulig bruk. 

 

Barnehagen deltar og på de felles planleggingsdager i kommunen samt FUS Dalane. 
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Planleggingsdager 2018/2019 

 16. november 2018 

 02. januar 2019 

 07. mars 2019 

 31. mai 2019 

 14. august 2019 

 

 

Kontaktinformasjon 

Hestnes FUS barnehage 

Hestnesveien 255 

4372 Egersund 

 

Tlf. 51 46 71 00 

Daglig leder mobil: 902 278 08 

E-mail: dl.hestnes@bhg.no 

 

 

Myntevik 

Tlf. 940 048 55 
 

Mikkelstoppen 

Tlf. 940 048 56 

 

 

 

 

mailto:dl.hestnes@bhg.no

