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ROBÅTEN FUS BARNEHAGE AS
Tilhører kjeden FUS as, mer informasjon kan leses på http://fus.no.  

Vi er en 3 avdelings barnehage som ligger sør på Eigerøy ved siden av Eigerøy skole og 
Eigerøy barnehage med fin natur like utenfor porten.

Våre adresser og telefon nummer:
Besøksadresse: Uførfjellveien 37, 4374 Egersund
Faktura adresse: PB 4970 Vika, 8608 Mo i Rana

Internett: https://robaten.bhg.no 
E-post: dl.robaten@bhg.no

Hustelefon: 51 49 31 78
Mobil Daglig leder: 94 86 94 68
Mobil til våre avdelinger: Sjøstjernå: 916 53 911, Blekkspruten: 916 53 912 og 
Havhesten: 916 53 913

Denne årsplan er et offentlig pedagogisk dokument som viser Robåten FUS barnehages 
innhold for kommende barnehageår. Som en del av kommunens tilsynsarbeid gis planen til 
Eigersund kommune ved Fagleder barnehage.
Årsplanen er også et arbeidsredskap for de ansatte som er forpliktet til å jobbe etter denne 
plan. 
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OVERORDNET STYRING

LOV OM BARNEHAGER § 1 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 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 tradisjoner, 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 utforsketrang. 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 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering.

RAMMEPLANEN

Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i 
barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Rammeplanen retter seg derfor mot 
• Barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.
• Foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning 

og medbestemmelse.
• Barnehageeiere har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk, de har juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.
• Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å føre tilsyn med at alle 

barnehagene i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar 
med lov og forskrifter
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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, læring og danning skal ses i 
sammenheng.
Planen framhever plikter for barnehagens personale og omfatter alle som arbeider i 
barnehagen. Barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne 
ivareta barnehagens oppgaver. Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet 
skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige 
rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet 
og mellom personalet og foreldre. 
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STYRINGSDOKUMENTER I 
FUS BARNEHAGENE

VISJON

«Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»

BARNET FØRST

I FUS-barnehagen skal barnet ditt føle seg trygg, ha det bra, vokse og utvikle seg. Da må det 
være mer enn bare et sted å være. Derfor har vi ikke som mål å lære barnet ditt det samme 
som skolen gjør senere. Det lærer noe mye viktigere.

Å leke, le, kommunisere, bli møkkete, klatre, falle og reise seg opp igjen. Kort sagt å være 
barn, sammen med andre barn. Mestring, vennskap og selvtillit skaper glede, og glade barn 
lærer bedre.

• 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 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.

• Vi skal se det beste i hvert barn
  Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir hvert barn mestringsfølelse og 

anerkjennelse.
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BARNET 
FØRST!

HOVED MÅL FOR FUS-BARNEHAGENE:

• FUS-barn har et positivt selvbilde
• FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
• FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller
• FUS-barn har det gøy i barnehagen
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VERDIER:

SKAPENDE
Sammen med barna er vi  

SKAPENDE når vi:

Gir dem opplevelser, kunn skaper  
og muligheter for utfoldelse

Fokuserer på empati, positiv atferd  
og gode vennskaps relasjoner

Deltar på barnas ”oppdagelsesturer” i livet
Inkluderer og roser alle sine  

innspill og ideer

GLØDENDE
Sammen med barna er vi GLØDENDE når vi:

Deltar med engasjement og entusiasme  
i felles opplevelser som ulike aktiviteter,  
turer, lek, samspill og kommunikasjon

Inspirerer til mestring og positiv  
selvfølelse hos barna

Uttrykker glede, aktiv lytting, forståelse  
for hva barnet viser og forteller

Tilrettelegger for barnas medvirkning  
i hverdagen, i planlegging  

og evaluering

TILSTEDEVÆRENDE

Sammen med barna er vi TILSTEDEVÆRENDE når vi:

Ser, lytter og har blikkontakt med barnet
Deltar med engasjement i  

barnas hverdagslige aktiviteter
Kommuniserer med respekt og bruker  

et barnevennlig språk
Gir hvert enkelt barn en opplevelse av  

at de er fantastiske
Anstrenger oss til å forstå  

barnets uttrykk, følelser og hensikt.
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SATSNINGSOMRÅDE FOR 
KOMMENDE ÅR 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

Egenledelse i lek og læring er et satsningsområde for alle FUS barnehager.
Personalet her i Robåten har gjennom FUS skolen fått økt sin kompetanse om det 
dynamiske samspillet mellom hjernens utvikling, barnets atferd og miljøpåvirkning, 
og rollelekens betydning når det gjelder utvikling av barns egenledelsesfunksjoner 
(planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og 
selvmonitorering)

For kommende barnehageår vil vi sammen med barna fokusere på egenledelse ved LEK. 

MÅL FOR EGENLEDELSE VED LEK:

Alle barna får:
• utvikle sine leke ferdigheter og mentale verktøy
• tid til selvbestemt lek, inne og ute
• rom for utfoldelse, kreativitet og fantasi
• delta i lek på sine premisser og modenhet
• oppleve at leken er verdifull i seg selv
• oppleve et inkluderende lekemiljø, positive relasjoner og vennskap
• oppleve glede og humor 
• uttrykke tanker og følelser – bearbeide opplevelser
• tilrettelagt fysisk miljø for variert lek hvor de får medvirke med sine synspunkter
• møte personal som har lekekompetanse og som oppmuntrer, støtter, inspirerer og deltar 

i leken

HVORDAN BARNEHAGEN SKAL ARBEIDE MED LEK:

• det settes av tid til lek, både inne og ute hver dag uten forstyrrelser av andre praktiske 
gjøremål for personalet

• det tilrettelegges for lekegrupper ved behov
• det gis inspirasjon og felles opplevelser via turer i nærmiljøet, besøk hos bedrifter og 
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andre, besøk av brannbil, sykebil og politibil, eventyr, drama, sang og musikk med mer
• de eldste barna besøker de andre barnehagene her på Eigerøy – leker og blir kjent før 

skolestart
• det fysiske lekemiljøet tilpasses barnas alder og lekerekvisitter anskaffes – Sjøstjerna 

tilrettelegger for «Toddlerleken»
• barna medvirker til hvilke leker de velger å ha på avdelingen og hvordan det fysiske miljø 

formes
• barna får leke sammen med barn på tvers av avdelingene/aldersgrupper
• det tilrettelegges for ulik type lek tilpasset alder og modenhet; Funksjonslek, Symbollek, 

Rollelek, Konstruksjonslek og Regellek
• tilgjengelig personal som «trygg base» slik at barna kan utforske leken og tilgjengelig 

personal som byr på seg selv og deltar aktivt i leken
• personalet observerer barnas leke ferdigheter og ved behov hjelper de barna 

med deres egenledelsesfunksjoner, deltakelse i lek og tolkning av lekesignaler 
(Egenledelsesfunksjoner; planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, 
fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering i lek, deltakelse i lek; adgangsstrategier 
og lekerutiner og tolkning av lekesignaler; lekerabling.)

FUS SMARTMAT 

FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos 
barn. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS 
barnehagene. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er 
en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til at 
barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.

MÅL FOR FUS SMARTMAT:

Alle barna får:
• frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag 
 –  frokost: havregrøt, havregryn, knekkebrød, smørepålegg, grønnsaker, melk og vann
 –  lunsj: en dag med brødmåltid og kjøttpålegg, 2 dager med brødmåltid og fiskepålegg, 

en dag med varmrett og en dag med salat. Grønnsaker alle dager. Drikke: melk og vann.
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 –  Ettermiddagsmåltid: to dager med grønnsaker, en dag med frukt, en dag med naturell 
yoghurt + havregryn og bær, og en dag med smoothie. I tillegg knekkebrød/brød med 
smørepålegg for de som har behov for det. Drikke: vann.

• delta på matlaging sammen med vår kjøkkenassistent
• så grønnsaker, urter og tomater

HVORDAN BARNEHAGEN JOBBER MED FUS SMARTMAT:

• vi har egen kjøkkenassistent som tilbereder mat til oss hver dag, og som er opptatt av å 
servere oss fargerik og sunn mat, og prøver ut nye oppskrifter

• barna får oppgaver med å følge opp det de har sådd; vanne, plante ut og høste 
• personalet er gode rollemodeller ved måltidene; bordskikk, gi kunnskap om mat/kropp/

helse, oppmuntre til smaksprøver, fokusere på matglede og trivsel

 

BARNET
FØRST!
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MÅLSETTINGER

OMSORG, LÆRING OG DANNING 

Mål for OMSORG:

Alle barna får:
• oppleve en trygg, trivelig og god hverdag
• trøst når de føler behov for det
• oppleve nære relasjoner og tilhørighet i barnegruppen
• utvikle selvstendighet og omtanke for fellesskapet
• oppleve omsorg når de leker og lærer, i stell, ved måltid, i påkledning og i andre 

hverdagsaktiviteter
• oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for

Hvordan barnehagen skal arbeide med OMSORG:
• personalet er tydelige og omsorgsfulle rollemodeller – gir trøst, ros og utfordringer etter 

barns behov – de voksne må se og anstrenge seg for å forstå hvert barn
• personalet tilrettelegger lekegrupper, turgrupper og aktiviteter som gir barna muligheter 

for relasjonsbygging på en positiv og utviklende måte, seg i mellom   
• personalet skal styrke barna i troen på seg selv og hjelpe barna til å forstå at egne 

handlinger kan gå utover andre – ikke alle handlinger er akseptable

Mål for LÆRING:

Alle barna får:
• oppleve et læringsmiljø hvor det er rom for undring, utforskning og skaperglede 
• svar på sin nysgjerrighet 
• rom for utfoldelse og kreativitet for sine interesser
• mestringsopplevelser og utfordringer å strekke seg etter 
• utvikle sine kunnskaper innenfor fagområdene
• lære om seg selv, andre og samspill seg i mellom

Hvordan barnehagen skal arbeide med LÆRING:
• det gis rom for uformell- og formell læring i løpet av hele barnehagedagen gjennom 

lek, hverdagsaktiviteter som stell, måltid og påkledning, gjennom lekegrupper og 
temasamlinger og ved opplevelser på tur, besøk og lignende 
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• det er faktabøker tilgjengelig for barn og voksne, det er muligheter for å hente 
opplysninger på internett, det eksperimenteres og gjøres forsøk

• det tilrettelegges for samarbeidsoppgaver
• personalet møter barna med engasjement når de er søkende mot ny kunnskap, 

utforskning og undring
• personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke 

interesse hos barna, særlig hos de barn som sjelden oppsøker nye situasjoner og 
kommuniserer i mindre grad sine interesser

Mål for DANNING:

Alle barna får:
• oppleve et inkluderende demokratisk fellesskap
• støtte for sin identitetsutvikling og positive selvforståelse
• ros for sin atferd som er til hjelp og nytte for andre
• delta i beslutningsprosesser vedrørende valg av prosjekter, turer, regler på avdelingen 

med mer 
• svar på sin nysgjerrighet, undring og refleksjon
• hjelp til å mestre konflikter i lek og samspill

Hvordan barnehagen skal arbeide med DANNING:
• ved ulike valg som skal tas, tilrettelegges dette med demokratiske prosesser – barna 

fremmer forslag og det foretas avstemming
• i hverdagens ulike situasjoner roser personalet barna, oppmuntrer dem til å uttrykke sine 

synspunkter, oppmuntrer dem til å hjelpe andre
• i barnas lek, hjelpe dem å forstå egne og andres behov
• tilstedeværende personal som kan gi svar på barnas nysgjerrighet og undring, og som er 

fleksible til barnas ønsker og interesser

BARNS MEDVIRKNING

Mål for BARNS MEDVIRKNING:

Alle barna får:
• oppleve et miljø hvor sine synspunkter blir hørt og har virkning i fellesskapet
• oppleve et miljø hvor «jeg betyr noe og jeg er betydningsfull for andre» - utvikle en  

god selvfølelse
• bidra med å sette ord på hva er vennskap, hvordan samarbeider vi og hva må vi gjøre 

når vi ikke er enige eller har kranglet?
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• velge lek, aktiviteter, samlinger og tur
• komme med innspill til det fysiske miljø på avdelingen og hvilke leker som skal være 

tilgjengelig

Hvordan barnehagen skal arbeide med BARNAS MEDVIRKNING:
• personalet er lydhøre for barnas synspunkter, er spontane og tilstedeværende
• det avholdes «Ukas barn» samlinger hvor hvert barn, hver sin gang får være i fokus – de 

øvrige barna forteller noe positivt om barnet og noe kjekt de har opplevd sammen
• ved nytt barnehageår inviteres barna til å utforme «venneregler»
• 5 åringene inviteres til barnesamtaler i gruppe og individuelt hvor de gir personalet en 

tilbakemelding på om de har venner i barnehagen, hva de liker å leke, om de får bidra 
med noe og om de trives her

• personalet har en ordning som sikrer at alle barn får muligheten til valg og innspill 
samtidig som dette blir demokratisk behandlet

• det tilrettelegges for at barna kan bidra med praktiske gjøremål i løpet av en 
barnehagedag

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA

Mål for barnehagen som KULTURARENA:

Alle barna får:
• kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til bøker, litteratur, sang og musikk
• estetiske opplevelser i form av drama, forming og musikk
• ta i bruk sin fantasi, kreativitet og skaperglede
• kjennskap til lokale kulturverdier og kulturelt mangfold 

Hvordan barnehagen skal arbeide som en KULTURARENA: 
• i det fysiske miljø er det tilrettelagt for en egen lesekrok på hver avdeling med 

barnebøker tilpasset barnas alder
• sang og musikk og rim og regler benyttes daglig på avdelingene i de ulike 

hverdagssituasjoner
• i formelle- og uformelle situasjoner deltar barna på dramatisering av eventyr og 

fortellinger, sangleker, lytting til musikk, lek med ord med mer 
• vi ivaretar ulike tradisjoner som jul, påske, karneval, Barnehagedagen, FUS 

Vennskapsdag, «førfest» til 17. mai, månedlige fellessamlinger, avslutningssamling for de 
eldste barna og sommeravslutning for barnas familier

• vi markerer FN dagen og Samenes nasjonaldag
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• i egne temasamlinger har vi fokus på andre lands kulturer, og særlig om de kulturer hvor 
våre barn har tilhørighet til

• vi deltar på arrangementer i kommunen; kinodag, Bokens dag og julespill med mer 
• vi går på turer i nærmiljøet vårt og har historiske tilbakeblikk

VENNSKAP

Mål for VENNSKAP:

Alle barna får:
• oppleve tilhørighet og vennskap i barnehagen – alle skal oppleve å ha minst en venn
• får oppleve seg som godtatt og verdsatt, styrke sin selvfølelse
• sosial trening i samvær med andre, i gjensidighet og i å være en venn
• møte personal som bryr seg om hvordan barna har det
• anerkjennelse på sin positive væremåte i sammen med andre barn
• oppleve at det er lav terskel for å si fra dersom noe ikke er greit

Hvordan barnehagen skal arbeide med VENNSKAP:
• personal på hver avdeling sjekker ut om hvert enkelt barn har venner i barnehagen – og 

hvem barnet oppfatter som sine venner
• personalet hjelper barna med å bli gode til å leke, til å forstå lekekodene som «å gi og 

ta» for da er utgangspunktet til vennskap bedre
• vennskap er tema i samlinger – reflektere over hva en venn er og hva venner gjør 

sammen 
• støtte barna i å sette egne grenser og respektere andres grenser, og hjelpe barna med 

løsninger i konfliktsituasjoner 
• det tilrettelegges for relasjonsbygging ved lekegrupper, andre små grupper, turgrupper 

med mer 
• eliminere krenkende atferd – oppfølging etter handlingsplan mot mobbing, utarbeidet av 

Eigersund kommune
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TODDLERKULTUREN PÅ SJØSTJERNÅ

Toddler betyr «den som stabber og går» og er et begrep som brukes om barn i ett og to 
års alderen. Gjennom bruk av kroppen, mer enn gjennom verbal samtale, viser barna at de 
forstår hverandres hensikt og mening i felles lek. Barna hermer etter hverandre og gjentar 
visse lekehandlinger. Det ligger en felles følelse, en felles forståelse og felles hensikt barna i 
mellom. Denne litt kaotiske toddlerleken er meningsfull og morsom for barna og preges ofte 
av humor, overdrivelse, latter, og andre høye lyder. Det som oppstår mellom barna kaller 
Gunvor Løkken «toddlerkultur».

Et eksempel er at barna løper fra den ene veggen til den andre. De hyler og ler, og kan 
underveis finne på nye varianter med bevegelser som å falle eller riste på hodet. Det er viktig 
at barna får lov til å utfolde seg på denne måten. De minste barna tilegner seg kunnskap 
gjennom disse kroppslige aktivitetene. De kommuniserer med hverandre gjennom kroppen 
og denne kroppslige leken gir dem stor glede. Det lekende barnet har en bevegelsestrang og 
en utforskertrang. Her i Robåten FUS barnehage anerkjenner vi toddlerne og legger til rette 
for at toddlerkulturen skal kunne oppstå blant annet ved å gi rom for denne type lek og mye 
gulvplass til å boltre seg på

SAMARBEID MED BARNAS HJEM

Vårt mål er å ha god kommunikasjon med alle foreldre i barnehagen. For oss personal 
betyr dette å være imøtekommende, lytte til foreldres synspunkter, vise respekt, raushet 
og forståelse, men også synliggjøre grenser/rammer av hensyn til fellesskapet. Vi gir 
informasjon om barna deres og barnehagens innhold både via uformell og formell kontakt. 
Den uformelle kontakten gis ved bringe- og hentesituasjonene i hverdagen mens den 
formelle kontakten er foreldresamtale, foreldremøte og foreldrerådsmøte hvert halvår. 

Foreldre inkluderes til brukermedvirkning via Samarbeidsutvalgsmøter som tas etter behov, 
2-3 ganger pr år og Brukerundersøkelse via Utdanningsdirektoratet november 2018.
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HANDLINGSPLANER 

PROGRESJONSPLANER FOR FAGOMRÅDENE FOR 1-2 ÅRINGER, 
3-4 ÅRINGER OG 5-6 ÅRINGER

Fagområdene i Rammeplanen opptrer sjeldent isolert da flere områder ofte er representert 
samtidig i prosjekter, temasamlinger, i hverdagsaktiviteter, i lek og samspill og ved turer i 
nærmiljøet.

Vi har for kommende barnehageår valgt å prioritere noen områder som viser vår progresjon 
for 1-2 åringene, 3-4 åringene og 5-6 åringene. Det er pedagogisk leder på hver avdeling som 
har ansvar for at dette gjennomføres. Alle aktivitetene er tilpasset aldersgruppene.

Fagområdet: «Kommunikasjon, språk og tekst»

Mål: Barna utvikler sitt språk i et språkstimulerende miljø 

Aldersgruppe: Aktiviteter

1-2 år

Ny bok/eventyr blir presentert for hvert nytt tema barna vise interesse for
Synge og rime sammen med barna - de får nytt «sangark» hver måned med varierte 
sanger, rim og regler.
Imitere lyd og rytme i lek og dramatisere dyr og enkle eventyr.

3-4 år

Lese bøker og eventyr i mindre lesegrupper, minst en gang pr uke.
Sang- og språkleker i samlinger
Synliggjøre skriftspråket med ord og begreper på norsk og på de flerspråklige barnas 
morsmål. 
Synge og rime sammen med barna – vi har nytt «sangark» hver måned med varierte 
sanger, ellinger, rim og regler.
Barna lager «Venneregler» for avdelingen.

5-6 år

«Språktimen» en gang pr uke.
Lese bøker og eventyr i mindre lesegrupper.
Barna lager «Venneregel» plakat.
Synliggjøring av språklig mangfold vi har på avdelingen.
Synliggjøre skriftspråket med ord og begreper på norsk og på de flerspråklige barnas 
morsmål. 
Benytte digitalt verktøy i sin søken på fakta, inspirasjon og i lek.
Synge og rime sammen med barna - de får «sangark» med varierte sanger/rim og regler 
hver måned.
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Fagområdet: «Kropp, bevegelse, mat og helse»

Mål: Barna utvikler sin fysiske og psykiske helse 

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år

Bevegelsesleker/sanseopplevelser hvor barna blir kjent med egen kropp.
Dans og bevegelseslek etter musikk.
Tur en gang pr uke i ulendt terreng, like utenfor barnehagen.
Av- og påkledning, klare litt selv.
Måltider; spise grøt/suppe med skje, smøre skive, drikke av kopp, helle melk selv

3-4 år

Minirøris.
Prosjekt om kroppen, våre ulike kroppsdeler. 
Tur minst en gang pr uke i ulendt terreng, til tursteder utenfor barnehagens område 
(Søratoppen, Dinosaurhålå, Indianerplassen, Hålå, Vanntårnet, Kråkeplassen, «Lekeplassen 
i svingen» og Blomstertoppen)
Av- og påkledning, klare det meste selv.
Måltider, klare seg selv med litt hjelp.
Hvilestund etter ettermiddagsmåltidet.

5-6 år

Tur minst en gang pr uke, lengre turer til mer utfordrende terreng
Av- og påkledning, klare alt selv + holde orden på sine klær og sko + hvilke klær og sko 
trenger vi til de ulike årstider?
Måltid, klare seg selv.
Toalettbesøk, bli selvhjulpen.
Tema om kropp og følelser; positiv oppfatning av seg selv. 
Hvilestund etter ettermiddagsmåltidet.

Fagområde: Kunst, Kultur og Kreativitet

Mål: Barna utvikler fantasi og skaperglede

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år
Formingsaktiviteter – uttrykke seg med ulikt materiell
Lek med musikk, dans og instrumenter. 
Eventyrstunder.

3-4 år

Formingsaktiviteter med ulikt materiell hvor prosessen er i fokus.
Prosjekt om en kunstner og lage et kunstnerisk uttrykk inspirert av denne personen.
Rollespill.
Dramatisere eventyr for avdelingen.
Sang, musikk og dans.

5-6 år
Formingsaktiviteter med ulikt materiell, med fokus på gjenbruksmateriell
Dramatisere eventyr.
Kinobesøk og «Bokens dag» arrangement.
Besøke Fayancemuséet og leke med leire
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Fagområde: Natur, miljø og teknologi

Mål: Barna opplever naturen og dens mangfoldighet gjennom alle årstider

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år Sanseopplevelser i skogen mellom barnehagen og skolen. 
Lager små prosjekter ut i fra det barn finner i naturen (eksempel om insekter, krypdyr, 
blomster med mer) 

3-4 år Temasamlinger om dyr, planter, årstider og menneskets livssyklus.
Sanseopplevelser på tur, gjenkjenne planter, fugler og småkryp.
Følge prosessen fra rumpetroll til frosk
Fysikk eksperimenter 
Så frø og følge utviklingen

5-6 år Bruke internett til å finne faktaopplysninger om dyr og planter.
Sanseopplevelser på tur, gjenkjenne planter og småkryp.
Følge prosessen fra rumpetroll til frosk
Så frø og følge utviklingen
Fysikk eksperimenter.

Fagområdet: Antall, rom og form

Mål: Barna utvikler sin matematiske kompetanse

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år
I hverdagssituasjoner og lek øver vi på:
• tallrekka 1-5
• formene; sirkel, kvadrat, rektangel og trekant
• preposisjonene; over, under, bak, foran og ved siden av

3-4 år Lek med materiell fra «Mattekassen»
På tur - finne ting med ulike former og mønster og ting til å telle, plusse på og trekke fra
I samlinger - hvilken dag, dato, måned har vi i dag?  
Ved matlaging får barna kjennskap til ulike måleenheter. 

5-6 år I «Språktimen» blir barna kjent med tallrekka 1-10 og de blir kjent med begrepene størst 
og minst.
Via matlaging - bli kjent med måleredskaper som litermål og vekt.
Spill – mønster, likheter og ulikheter
På tur – øve på retninger; høyre/venstre, nord/sør/vest/øst
Sortere og gjenkjenne ulike geometriske former og størrelser
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Fagområdet: Etikk, religion og filosofi

Mål: Barna utvikler toleranse og interesse for hverandre

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år
I hverdagssituasjoner og lek øver barna på å dele med seg, turtaking og ta hensyn til 
andre

3-4 år Temasamlinger om «Å bry seg om andre»
Lekegrupper ved behov – øve på samarbeid og lytte til andres innspill i lek.

5-6 år
Samtalegrupper hvor barna reflekterer over toleranse, forskjellighet, religioner og livssyn.
Lekegrupper – øve på å ta hensyn til hverandre, takle frustrasjon, akseptere at egne 
ønsker ikke alltid blir oppfylt og kompromisse i konfliktsituasjoner

Fagområdet: Nærmiljø og samfunn:

Mål: Barna opplever nærmiljøet

Aldersgruppe: Aktiviteter:

1-2 år
Turer i nærmiljøet - hvor er skolen, lekeplasser, butikken og lignende 

3-4 år
Tur med besøk til butikken som bedrift.
Turer i nærmiljøet, bli kjent med området i nærheten til barnehagen i større omkrets enn 
de yngste barna. På tur fokuserer de på trafikkregler.

5-6 år
Overgang fra barnehage til skole (se eget opplegg for dette)
Turer i nærmiljøet.
Kjennskap om samisk kultur, landet vårt, kommunen vår og fylket vårt.



23

PLAN FOR OVERGANGER

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

Eigersund kommune har utarbeidet «Plan for overgang fra barnehage til skole 2016-2020» 
som gjelder for alle barnehager og skoler her i kommunen. Planen sier at god overgang 
må først og fremst dreie seg om gode opplevelser for barnet. Dette betyr at barnet må få 
positive og realistiske forventinger til skolestart. Barna skal få fortelle om sine forventinger, 
følelser og ønsker for det å begynne på skolen, og dette skal få innvirkning på barnehagens 
arbeid med overgangen.
Barnehagen må vite hva som møter barna på skolen, og skolen må vite hva som foregår det 
siste året i barnehagen. 
Barnet skal oppleve sammenheng og utvikling fra barnehagens siste år til skolens første år. 

Vi vil at de eldste barna i Robåten FUS skal oppleve en god overgang til skolen: 
• De får delta på «Språktimen» en gang pr uke, året før skolestart
• De får besøk av 5 klassinger fra Eigerøy skole som leser for dem, spiller spill og leker 

med dem en gang pr uke fra januar til juni
• De besøker Eigerøy skole sitt uteområde i løpet av mai/juni – i forkant til skolens 

«Førskoledag»
• Pedagogisk leder og 1. klasse lærer fra det enkelte barns skole avholder overgangsmøter
• Det er en egen tiltaksplan for barn med behov for ekstra tilrettelegging og 

spesialundervisning 

I løpet av det siste året før skolestart får de eldste barna være i egen turgruppe med opptil 2 
turer pr uke, de får besøke og ha besøk av de eldste barna i Eigerøy og Jernhagen barnehage, 
de får delta på kinodag og ulike arrangementer her i byen og barnehagen avholder en egen 
seremoni ved avslutningssamlingen i juni.       

Det fokuseres mye på sosial trening som å gjenkjenne og være i stand til å sette ord på 
sine egne og andres følelser, å ta hensyn til andre i handling, å utsette oppfyllelsen av egne 
ønsker og behov ved turtaking og kompromisser, å engasjere seg i prat med andre og i felles 
aktiviteter, å skille lek fra annen aktivitet og tre inn i og ut av leken, med andre ord «sammen 
hjelpe hverandre inn i en ny epoke i livet».
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FRA SMÅBARNSAVDELING TIL «STOR» AVDELING:

Vi vil at barna på Sjøstjernå skal oppleve en god overgang til «stor» avdeling:
• fra og med mai måned går barna ukentlig på besøk til sin «store» avdeling, (Havhesten 

eller Blekkspruten) for å bli kjent med barna, personalet, det fysiske miljø og deres 
hverdagsrutiner

 – de deltar i lek med barna og blir kjent med nye leker
 – de deltar i samlingstund og eventuelle aktiviteter
 – de spiser lunsj sammen 
• det holdes en avslutningssamling for de som skal flytte over
• før barnet starter sin ferie, flytter barn og foreldre sammen alle barnets klær, sko og 

annet over til ny hylle og garderobeplass på sin nye avdeling
• oppstart på ny avdeling, blir etter barnets ferie - ved behov får barnet besøke Sjøstjerna 

så ofte det vil
• overgangen er tema på vårens foreldresamtale
• det avholdes overgangsmøte mellom pedagogisk ledere for gjeldende avdelinger
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ÅRSHJUL FOR BARNEHAGE- 
ÅRET 2018/2019

PERIODE: BARNA:  FORELDRE: PERSONAL:

AUGUST: Tilvenningsperiode for våre nye 
barnegrupper.

15. Planleggingsdag
28. personalmøte

SEPTEMBER: Oppstart av Språktimen og 
Turgrupper
Tema: «Brannvern og Førstehjelp» i 
uke 37+38

4. Foreldremøte 
informasjon om nytt 
barnehageår 

25. personalmøte

OKTOBER: De eldste barna får besøk fra Eigerøy 
og Jernhagen.
Barnesamtaler med 5 åringene
24. FN dagen 

18. Samarbeidsutvalgs-
møte
Bruker-undersøkelse

30. Personalmøte  + Førstehjelpskurs
Observasjonsarbeid; ”Alle med”

NOVEMBER Lager julepynt til juletre i byen. Foreldresamtaler på 
dagtid i uke 46 og 47 

6. Forberede foreldresamtaler
16. -19. Studietur
27. personalmøte

DESEMBER Tema: advent/Jul
6. Nisseverksted
13. Luciafest
14. 4 åringene til Nisseskogen
… Julespill på Låven for de eldste 
barna

13. Lucia 
opptreden

JANUAR De eldste barna skal på besøk i 
Jernhagen sammen med Eigerøy 
barnehage

8. Åpen dag for nye 
søkere kl. 16.30-17.30

Medarbeidersamtaler i uke 3 + 4
29. personalmøte

FEBRUAR 6. Markere Samenes nasjonaldag
Barnemøter med 5 åringene

26. personalmøte

MARS 1. Karneval
…Nasjonal barnehagedag

7. Kursdag for barnehager i kommunen
26. personalmøte
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APRIL Tema: «Brannvern og Førstehjelp» i 
uke 14+15
23. Markere «Bokens dag»
…kino for de eldste barna
25. FUS Vennskapsdag
De eldste barna skal på besøk i 
Eigerøy sammen med Jernhagen 
barnehage

12. Påskefrokost
2. Foreldremøte; 
evaluering og tips til 
neste år
Foreldresamtaler for de 
eldste barna i uke 15 på 
dagtid

30. personalmøte
 (ny årsplan)
Observasjonsarbeid;
 eget skjema/Alle med
Medarbeider-
undersøkelse i FUS
Overgangsmøter med skolen; april/mai

MAI «Kommunal Ryddedag» alle barna 
deltar
16. ”17.mai fest” i barnehagen + de 
eldste barna besøker Eigerøy skole
23. Avslutning for de eldste barna på 
ettermiddagstid

Foreldresamtaler på 
dagtid 

7. Foreldresamtaler med 
nye foreldre
21. Samarbeids-
utvalgsmøte

28. personalmøte
31. Planleggingsdag

JUNI 5. Sommeravslutning for 
barnas familier 

4. personalmøte

JULI ”Feriebarnehage” i Robåten FUS 
barnehage

Barnehagen har stengt på personalets kurs- og planleggingsdager: 15. august,  
16. og 19. nov-18, 7. mars og 31. mai-19.
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TILVENNING VED OPPSTART 
I BARNEHAGEN

Vårt mål for tilvenning er å legge til rette for at barn skal få en trygg og god start her i 
barnehagen. Barna skal få tid og rom til å bli kjent på avdelingen sin og knytte seg til 
personalet og andre barn.

I barnas 4 første dager har vi behov for hjelp fra dere foreldre til å sikre barna en god 
overgang fra å være hjemme til å begynne i barnehagen. 
Dere foreldre er barnas «trygge havn», og med dere til stede i disse 4 dagene gir dette barna 
en mer skånsom og tryggere start på alt det nye de skal bli kjent med her i barnehagen.  

Hvert barn får sin kontaktperson som ønsker barn og foreldre velkommen til barnehagen og 
som vil jobbe for å etablere en god relasjon til barna via dere foreldre. Kontaktpersonen har 
tett oppfølging alle disse dagene og vil trenge hjelp fra dere foreldre med å forstå barnas 
signaler og uttrykk, få informasjon om hva barna trenger av trygghet og omsorg i de ulike 
situasjonene, hvilke daglige rutiner barna er vant med, hva barna liker å leke med og hvordan 
vi kan hjelpe barna med utforskning av avdelingen og dens rom og leker.

Barn har to grunnleggende behov som går hver sin retning, men som likevel henger tett 
sammen: Tilknytning (barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg) og 
utforsking (barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden). Behovene 
er avhengige av hverandre. For å kunne utforske må barn kjenne seg trygge og under 
beskyttelse. Det vil si at barn må ha en viss ro inni seg for å klare å være nysgjerrig på 
verden. 
På den andre siden: mens barn utforsker verden, kan det bli både redd, sint og trøtt. Da trer 
behovet for nærhet og tilknytning fram igjen. Hvordan behovene ivaretas er grunnleggende 
for trygghet og livsglede.

På tilvenningsdagene ber vi om at dere foreldre deltar i barnas lek, hjelper selv barna med 
av- og påkledning, bleieskift, i måltider og ved soving. Barna får da oppleve det de er vant 
med, men på et annet sted som har andre lyder og lukter enn heime. Det er med på å gi 
trygghet med det nye stedet hvor disse rutinene etter hvert skal overtas av personalet i 
barnehagen.
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I disse dagene gjør vi det samme hver dag, faste rutiner og struktur på dagen for å gi barna 
forutsigbarhet.
Fint om dere foreldre også snakker med andre barn og foreldre for å bli bedre kjent med 
hverandre og oppleve tilhørighet i gruppa.

Har barna og dere foreldre behov for flere tilvenningsdager enn de 4 dagene vi ber om er 
dette helt ok for oss. Vi avtaler nærmere.
Når tilvenningsdagene er over og barna skal være her alene, er det til det beste for barna 
at de har kortere dager den første tiden slik at lengselen etter dere foreldre ikke blir for 
krevende for dem. 
Andre nære familiemedlemmer kan være gode for barna ved bringe- og hentesituasjoner ved 
kortere dager. 
Nyere forskning viser at ovenstående metoder for tilvenning er mer skånsom for barna og 
kan gi en mer positiv konsekvens for barnas trivsel og utvikling.

Barns prosess med å bli kjent er også avhengig av hvor trygg du som forelder er til 
barnehagen. Kontaktpersonen vil også være der for å støtte, gi informasjon og råd til dere. 
Be om en samtale hvis behov for det.

Barn og foreldre blir tildelt en kontaktperson, men dersom det over tid viser seg at barnet 
søker mer mot et annet personal på avdelingen foretar vi bytter av hensyn til barnet. Det 
viktigste er at barnet får en «trygg havn» her i barnehagen også.

Vi oppfordrer dere til å benytte utelekeplassen frem mot oppstart slik at barna kan gjøre seg 
kjent og bli trygg på uteområdet. Les gjerne bøker om å starte i barnehage og bruk bilder fra 
barnehagen som utgangspunkt i forberedelser til oppstart, samtal og svar på spørsmål barna 
undrer seg over. 
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KOMPETANSEPLAN FOR 
ANSATTE

IMPLEMENTERING AV NY RAMMEPLAN

På planleggingsdager og personalmøter vil det i løpet av året bli fokusert på Rammeplanen 
og dens innhold.

«FØRSTEHJELPSKURS»

I løpet av høsten 2018 avholder vi førstehjelpskurs for alle ansatte. 
 
KURS FOR ALLE BARNEHAGENE I KOMMUNEN 16.11.18 OG 
07.03.19

Som en del av «Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund kommune 2017-
2021» avholdes det kurs: «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» ved Ingrid Lund den 
16.11.18. I mars 2019 vil innholdet være «Barn med særlige behov».

BARNET 
FØRST!
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SAMARBEIDSPARTNERE

Barnehagens Eierstyre, Samarbeidsutvalg (foreldre, ansatte og eier) og Foreldreråd (alle 
foreldre i barnehagen). 

EIGERØY SKOLE

Elever som skal være «Fadder» for førsteklassingene kommer en gang pr uke på besøk 
i barnehagen fra januar til juni. De leser, spiller og leker sammen med de eldste barna i 
barnehagen. 

EIGERØY OG JERNHAGEN BARNEHAGE

Vi tre barnehager her på Eigerøy har hver vår samling hvor vi inviterer de eldste barna fra 
hverandres barnehage på besøk for å bli bedre kjent med hverandre før skolestart. Vi leker, 
holder aktiviteter og har felles måltid.
Hver sommer har vi «Feriebarnehage» sammen med Eigerøy barnehage. Annet hvert år i 
hverandres barnehage. 

URT 

Utvidet ressursteam (URT) er kommunale hjelpetjenester som knyttes til barnehagen i et fast 
samarbeid. Alle barnehager og skoler i kommunen har et URT. Her møtes styrer, helsesøster, 
PPT og barnevern for å styrke arbeidet i barnehagen og for å være ressursgruppe for barna, 
foreldre og personal. Alle kan ta opp saker i URT, både foreldre og personal. Små og store 
bekymringer kan luftes med flere fagfolk samtidig. Det er viktig å vite at i URT skal foreldrene 
være til stede selv eller gi tillatelse dersom deres barn blir drøftet med navn.
Hensikten med URT er å drøfte problemstillinger på et tidlig stadium, lett og uformell tilgang 
til forskjellige fagpersoner og enklere å komme i kontakt med hjelpetjenestene. Ofte finner vi 
bedre løsninger sammen enn hver for oss.
Alle medlemmer i URT har taushetsplikt.

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Er øvrige barnehager og kultur- og oppvekstavdelingen i kommunen.
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OBSERVASJON,  
DOKUMENTASJON OG  
EVALUERING

OBSERVASJON:

«Alle med» sirkelen
Personalet bruker «Alle med» sirkelen for hvert barn. Dette er et observasjonsverktøy som 
benyttes to ganger pr år, oktober og mars. Verktøyet hjelper oss å se og iaktta barnet i lek og 
sosiale relasjoner, hvordan de trives og hvordan de utvikler seg motorisk, sosialt og språklig.
«Alle med» sirkelen legges frem på foreldresamtalene våren -19. 

Sirkelen er et ledd i kommunens plan for overgangen fra barnehage til skole, og gjelder for 
alle barnehagene i kommunen. Barnehagen sender sirkelen over til skolen der barnet skal 
begynne. For de flerspråklige barna vil det også bli sendt over en «Språkperm» (et hefte fra 
boka «Lær meg norsk før skolestart» skrevet av Margareth Sandvik og Marit Spurkland)
Ved behov for å gå mer i dybden på noen av barnas ferdigheter foretas eventuelle 
kartlegginger og da vil dere foreldre bli forespurt dette før gjennomføring.

DOKUMENTASJON:

MyKid 
Barnehagens nye kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og barnas familier. Her kan 
dere logge dere inn og finne månedsbrev, «Dagen i dag», diverse informasjon og bilder fra 
barnehagehverdagen.

Dere vil også finne barnehagens styringsdokumenter, Årsplan og diverse handlingsplaner fra 
kommunen.  
 
«Barnas arbeid»
Enkelte prosjekt vil bli dokumentert på veggene med bilder og tekst fra prosessene.

«Facebook»
Barnehagen har en åpen profil hvor vi synliggjør mer utad hva barnehagen jobber med.
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Evaluering:
Personalgruppa foretar en evaluering av sitt pedagogiske arbeid i forhold til måloppnåelse og 
gjennomføring. Arbeidet gjøres i mars -19.

Kontinuerlig på avdelingenes Refleksjonsmøter og personalmøter drøfter personalet sitt 
arbeid med barna og sin voksenrolle.  FUS har utarbeidet et eget Refleksjonsspill med gode 
påstander det kan reflekteres rundt. Personalet i Robåten FUS jobber for å ha en høy etisk 
standard i sitt arbeid.

Foreldre inviteres til å evaluere barnehagens innhold via en brukerundersøkelse i november 
2018 (Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse) og et foreldremøte i april 2019 hvor de også 
får muligheten til å komme med ønsker, tips og ideer til neste års årsplan. 

5 åringene inviteres til barnesamtale høsten 2018 og barnemøte våren 2019, de gir oss 
tilbakemeldinger på om de har venner i barnehagen, hva de liker å leke, om de får medvirke 
til barnehagens innhold, om de trives her og om de har det trygt og godt i barnehagen.
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NOTATER
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NOTATER



Robåten


