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INNLEDNING
PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
Rishagen FUS barnehage startet opp i
midlertidige lokaler i Gjesdal hallen høsten
2010.

år mens 2.etasje, Høljaberget vil ha 66 barn
fra 3-6 år.
Barnehagens faste personale består av en
daglig leder, nestleder, 12 barnehagelærere,
10 barne og ungdomsarbeidere og 8
basemedarbeidere. I tillegg har vi en
kjøkkenassistent, en sykepleier og gode
vikarer med oss på laget.

28. Februar 2011 flyttet barnehagen inn i
nye lokaler bygget av Trygge barnehager.
Vi er en del av Norges største private
barnehagekjede, FUS, som nå består av
over 180 barnehager spredt over hele
Norge.
Høsten 2018 vil 118 barn ha plass i
Rishagen fordelt på 2 baser.
Hammaren i 1.etasje vil ha 49 barn fra 1-3

BARNEHAGENS ÅRSPLAN
CC Barnehagen er en pedagogisk
virksomhet som skal planlegges,
dokumenteres og vurderes. Barnehagens
årsplan har flere funksjoner;

CC Den gir informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til
eier, politikere, kommune, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interessenter.

CC Den er et arbeidsredskap for
barnehagens personale for å styre
virksomheten i en bestemt og uttalt retning.
CC Den er et utgangspunkt for foreldrenes
påvirkningsmulighet på innholdet i
barnehagen.
CC Den danner grunnlaget for kommunens
tilsyn med barnehagen.
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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 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.

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.

Formålsparagrafen legger nasjonale
føringer for det konkrete og praktiske livet i
barnehagen og for den pedagogikken som
skal utøves.
Den skal sikre at alle barn og deres foreldre
blir inkludert og respektert, uavhengig av
livssyn og kulturell bakgrunn.

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.

Formålsparagrafen sier også noe om hva
slags institusjon barnehagen vår skal være,
og hvilket syn på barn og barndom som skal
legges til grunn.

Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede

RAMMEPLAN
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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. Det fremgår av
barnehageloven § 1 at barnehagen skal
bygge på grunn- leggende 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. Alle
barnehager skal bygge på verdigrunnlaget
som er fastsatt i barnehageloven og
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internasjonale konvensjoner som Norge har
sluttet seg til, slik som FNs konvensjon av
20. november 1989 om barnets rettigheter
(barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr.
169 om urfolk og stammefolk i selvstendige
stater (ILO-konvensjonen). Å møte individets
behov for omsorg, trygghet, tilhørighet
og anerkjennelse og sikre at barna får ta
del i og medvirke i fellesskapet, er viktige
verdier som skal gjenspeiles i barnehagen.
Barnehagen skal fremme demokrati,
mangfold og gjensidig respekt, likestilling,
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.
Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige
rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta
samiske barns og foreldres interesser, jf.

Grunnloven § 108, barne- konvensjonen
art. 30 og ILO-konvensjonen. Samiske barn
i barnehage skal få støtte til å bevare og
utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur
uavhengig av hvor i landet de bor.
Rammeplanen gir en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til
foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
24 april 2017 vedtas ny rammeplan for
barnehager som ble gjeldende 1. august.
Barnehagen vil gjennom en prosjektplan
implementere ny rammeplan i 2017/2018.

OVERSIKT OVER ANDRE
STYRINGSDOKUMENTER.
CC Barnehagens vedtekter
CC FN`s barnekonvensjon
CC Serviceerklæring
CC Etiske retningslinjer
CC Forskrift om miljørettet helsevern
CC Progresjonsplan for fagområdene
CC Månedsplaner
CC Virksomhetsplan
CC Kompetanseplan for personalet
CC Innholdet i disse dokumentene publiseres i MyKid, som er en viktig portal for
kommunikasjon, organisering og videreformidling av all type informasjon mellom
personalet, samt barnehage-foreldre samarbeidet.
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VERDIGRUNNLAG FUS
VISJONEN
Barnehagen er en viktig del av barns liv,
den er et sted hvor barn møtes. Vennskap
etableres, her dyrkes leken, læringen,
fantasien og kreativiteten. Gjennom visjonen
vår symboliseres barns rett og mulighet til å
bestemme innenfor rammer etter modenhet
og alder. Vi ønsker at tiden hos oss skal gi
barn gode barndomsminner som er verdifull
ballast videre i livet.

”SAMMEN GIR VI
BARNDOMMEN
VERDI, LEK OG GLEDE,
HVERDAGSMAGI OG
VENNEGARANTI”

VERDIENE
Personalet er tilstedeværende når:

FUS har valgt 3 verdier som danner
grunnlaget for arbeidet vårt. Dette er
verdier som skal kjennetegne oss som
organisasjon, og som vi har med oss
i møtet med barn, foreldre og andre
samarbeidspartnere. Verdiene er: glødende,
skapende og tilstedeværende.

CC Vi støtter og veileder
CC Vi er trygge og omsorgsfulle
CC Vi lytter og tar oss tid til hvert enkelt
barn

Personalet er glødende når:
CC Vi har humor
CC Vi gjør hverandre gode
CC Vi viser arbeidsglede og engasjement.
Personalet er skapende når:
CC Vi gir barna gode minner
CC Vi skaper rom for nysgjerrighet og
undring
CC Vi tar barnas ideer på alvor, de har
medvirkning
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HOVEDMÅL FUS
1. FUS barn har et positivt selvbilde.
2. FUS barn er trygge og forskende, trives i
lek og har vennekompetanse.
3. FUS barn gleder seg til ”resten av livet”,
de vet de har påvirkningsmulighet og at
innspillende deres teller.
4. FUS barn har det morsomt i barnehagen.
Vi vil at FUS barn skal kjennes igjen når
etter de har vært en del av vår barnehage.
De skal både gripe og begripe verden og
komme andre i møte samtidig som de byr
på seg selv.
Det barnehagen har gitt dem skal de
kunne dra nytte av hele barndommen og
oppveksten.
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RISHAGEN BARNEHAGE

SATSNINGSOMRÅDE OG OVERORDNA MÅL
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ROBUSTE BARN
Psykisk helse handler om balanse mellom
bevegelse og hvile. Denne balansen må vi ta på
alvor slik at barna kan få mulighet til å utvikle
robusthet til å stå i livet senere.
Et psykisk helsefremmende miljø
for barn inneholder enkelte godt
dokumenterte kjerneelementer (Helse og
omsorgsdepartementet, 2017)
CC Alle bør ha tilgang til miljøer med
vennskap og sosial støtte og oppleve
positive relasjoner til voksne, jevnaldrende
og yngre. Det betyr blant annet at ingen bør
utsettes for diskriminering, mobbing eller bli
holdt utenfor felleskapet av jevnaldrende. I
barnehagen fokuserer vi på å bygge gode
relasjoner fra første møte med barnehagen
til barna begynner på skolen. Vi er opptatt
av vennerelasjoner og styrker hvert enkelt
barns vennekompetanse. Viktigheten av
hvert enkelt barns bidrag inn i felleskapet
blir løftet fram, alle har en stemme og en
plass.
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CC Alle bør få oppleve mestring. Kravene
en utsettes for, bør være rimelige ut fra den
enkeltes forutsetninger og muligheter. Å
lykkes med noe bidrar til et positivt selvbilde
og en positiv identitet. Alle skal oppleve
mestring i Rishagen. Gjennom observasjon,
samtale og tilstedeværende ansatte vil vi
finne hvert enkelt barns styrker og sørge for
at det opplever mestring i tillegg til at de tør
utforske og oppleve en stadig større verden.
CC Alle bør få muligheten til engasjement
og være med på å påvirke sin egen
hverdag og sine omgivelser. Dette bidrar
til å skape positive holdninger og motvirke
passivitet og likegyldighet. Stort fokus på
barns medvirkning vil forme hverdagen og
aktivitetene i Rishagen fremover. Vi vil legge
til rette og være lydhøre for barnas innspill i
all planlegging og tilrettelegging.

BARNS MEDVIRKNING
Barn perspektiv og syn på
livet løftes frem
§ 3. Barns rett til medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i
samsvar med dets alder og modenhet.
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Barns medvirkning handler om å støtte,
bidra, delta og påvirke uten å ha det fulle
ansvaret alene. Barna skal oppleve å bli
tatt på alvor – at deres stemme blir hørt
og har virkning på fellesskapet. Lydhøre,
oppmerksomme voksne skal fange opp
barnas interesser og spor og ta det med inn
i planleggingen av vår pedagogiske praksis.
Barns rett til medvirkning skal knyttes til
omsorg, lek, sosial og kulturell kompetanse
og læring.

FOKUS PÅ VOKSENROLLEN
Større, sterkere,
klokere og god!
Circle of security (COS) er en metode
for å skape trygghet som baserer seg på
tilknytningsteori og forskning. Målet med
COS er å skape en god tilknytning mellom
omsorgspersoner og barn. Illustrasjonen
symboliserer barnets naturlige behov for
utforskning, og barnets naturlige behov for
en trygg havn. Ved å observere og reflektere
rundt hvordan vi støtter barnets ulike behov
kan vi bli en tryggere base for barnet, og bli
med på å støtte barnets utforskning. Det er
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viktig at vi tar utgangspunkt i barnets behov,
og klarer å se barnets signaler om hva det
trenger. Dette krever at vi er emosjonelt
tilgjengelige (se oss selv utenifra) og «ser
barnet». Vi må hjelpe å regulere barnets
følelser, beskytte barnet, være god og sterk,
og samtidig oppmuntre barnet til å utforske,
leke og dele gode stunder med barnet, vise
at vi er glad i barnet.

GODE LEKEMILJØ
Hos oss kommer barnet alltid først. Et innbydende
lekemiljø skaper lekekompetanse innenfor de ulike
delene i egenledelseshjulet, som kan ses i sammenheng
med de ulike fagområdene, spesielt viktig for sosial og
språklig kompetanse. Barn lever i leken og vi må ha
respekt for barnas lek. Det viser vi gjennom å skape gode
lekemiljø.
Leken og lekemiljøet har en sentral plass
i all planleggingen og gjennom hele
barnehagedagen. Ut fra observasjon av
barnegruppa og samtaler med barna vil vi
komme frem til ideer som forhåpentligvis
kan inspirere til lek og skape et bedre
lekemiljø.
Rommene i barnehagen skal signalisere og
invitere til at her er det plass til å leke. Vi ser
se på innredningen av barnehagens rom
som noe som henger sammen med vårt syn
på barn og hvilke prioriteringer vi gjør.
Vi ønsker å eksperimentere med et bredt
utvalg av gjenbruk-, og naturmateriell i
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kombinasjon med ferdigdefinerte leker
(dyr, biler, klosser, småfigurer og lignende)
som gir impulser til barns lek og hindrer
at lekemiljøet blir statisk. Skreddersydd
lekemateriell blir lett endimensjonalt,
da det gjerne er produsert for en type
aktivitet og mangler potensial for flere og
varierte bruksområder. Det udefinerbare
lekematerialet har uendelige bruksområder
og gir barna muligheter til å utfordre
den kjente verden med spennende
kombinasjoner hvor barna kan tenke selv og
tenke sammen.

SPRÅKLØYPER
Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres
språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og
setter rammer for barnets språkutvikling.
Barns språk utvikles gjennom samspill og
samtale med andre. Språkarbeid foregår
gjennom hele barnehagedagen – gjennom
møter mellom små og store mennesker i
rutinesituasjoner, spontane hendelser, i
hverdagssamtalen, gjennom refleksjon og i
planlagte aktiviteter.

barn og voksne. Tilstedeværende og beviste
voksne utgjør gode språkmodeller som er
kjernen i et språkmiljø som støtter barns
språkutvikling.

Gjennom arbeid med språkløyper vil vi
styrke det daglige arbeid med barnas
språklæring gjennom bevissthet om språklig
Språkmiljøet er fundamentet i språkarbeidet. mangfold.
Barnehagens språkmiljø skal bygges på
trygghet og omsorg i relasjonene mellom
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LEKEN KOMMER FØRST!
EGENLEDELSE - ANSATTE MED LEKEKOMPETANSE
Egenledelse beskrives ofte som «hjernens
dirigent». Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og et
felles begrep på funksjoner i hjernen som
setter i gang og styrer 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.

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle
egenledelsen. Derfor har leken en sentral
plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at
hvert barn skal bli den beste utgaven av seg
selv. Derfor kommer leken først hos oss i
FUS.
Vi deler egenledelsen inn i syv deler, som
her i egenledelseshjulet.
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FUS SMARTMAT
FUS SmartMat er et mat- og
måltidskonsept som først og fremst
skal fremme matglede hos barna. 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.

4. Vi balanserer inntaket av ulike typer
fett.

Barn inspirerer hverandre i lek og felles
aktiviteter. De er nysgjerrige og utforskende,
og vår oppgave er å stimulere og oppmuntre
barna til dette også ved måltidene, og gi
dem nye smaks opplevelser. Barnehagen
er en fin arena for å gjøre barna kjent med
et variert utvalg av råvarer. Slik kan FUS
barnehagene bidra til å gi barna et rikere og
mer variert kosthold.

annen drikke.

Det betyr at vi bruker plantefett som for
eksempel olivenolje og kokosolje,
samt melkefett fra smør og ulike
meieriprodukter.

5. Vi bruker vann som tørstedrikk.
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss
heller med mindre mengder

6. Vi bruker i størst mulig grad
naturlige søtningsstoffer.
Det betyr at vi bruker naturlige søte ting
som f.eks. frukt, bær og honning
(honning er ikke anbefalt til barn under ett
år).

7. Vi etterstreber variasjon i
måltidstyper.

FUS SMARTMAT BETYR AT:

Vi serverer alternativer til brødmåltider så
ofte vi kan – varmmåltid en gang i uka, men
også grøt og andre alternativer – slik at
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både barna får et mer variert kosthold.
oppskårne grønnsaker til

1. Vi serverer grønnsaker til
måltidene.

brødmåltider, og varmmåltider med stor
andel grønnsaker.

2. Vi bruker mest mulig ren fisk eller
fiskemat og rent kjøtt eller kjøttvarer.
3. Vi bruker mest mulig næringsrikt
korn.
Vi bruker næringsrike kornsorter med
høyest mulig andel fullkorn.
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OVERGANGER I BARNEHAGEN
OVERGANG HJEM/BARNEHAGE
Foreldreaktiv tilvenning:
Å starte i barnehage er en stor omveltning både for barn og foreldre. For å
kunne gjøre overgangen fra hjem til barnehage best mulig for barnet, har vi
tilvenning på fem hele dager, der en forelder eller foresatt er med gjennom
hele dagen.
Når barn er i lek eller utforskning, sender
mor eller far et smil og et blikk som viser
at «jeg ser deg, fortsett», og mor eller far
fungerer som en trygg base barnet kan
henvende seg til (Abrahamsen, 1997).
Når barn og foreldre møter barnehagen
sammen, vil trolig overgangen bli lettere for
barnet. Denne støtten fra mor og far er en
forutsetning for at barn skal kunne utforske
og leke, og det er derfor vi i Rishagen FUS
barnehage ønsker foreldreaktiv tilvenning.

Gjennom tilvenningen er det viktig at du
som forelder er tilstedeværende for barnet
hele tiden. Det innebærer at det blir du som
leker, gir mat og steller barnet ditt. Det er
dere foreldre som er ekspert på deres barn,
og vi i barnehagen skal bli kjent med barnet,
i barnets tempo gjennom lek. Vårt ønske for
dere foreldre er at dere skal være trygge og
ta dere til rette i barnehagens omgivelser.
Deres trygghet vil smitte over på barnet, og
gi et godt grunnlag for oppstarten til barnet.
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Barnets behov i fokus
For at tilliten mellom barnet og personalet
skal bevares, må personalet møte barnets
behov på best mulig måte. I Rishagen
skal barnet være i sentrum når hverdagen
blir planlagt, og det er personalet som
tilrettelegger ut fra barnas behov. Vi skal
ha det gode blikket i møte med barnet, og
gjenspeile ovenfor barnet at «du er god å
være med og du er verdifull». Dette gjør
personalet ved å være empatiske i møte
med barna, og sette ord på vanskelige
følelser for dem og å tolke intensjonene
deres (Abrahamsen, 1997).

SMÅ BARN ER KROPPSLIGE
OG TIL STEDE I ØYEBLIKKET

TODDLERNE I RISHAGEN
Har du lagt merke til hvordan en ettåring trer
inn i et rom? I barnehagen kan vi oppleve
at små barn løper inn i stormende jubel og
slenger seg ned på en madrass gjentatte
ganger.

Å gå fra sandkassa og inn for å skifte bleie
kan ta lang tid sammen med en toddler.
Det er ofte vi voksne og ikke toddlerne som
opplever det slik. På veien inn til badet kan
vi støte på mye spennende som fanger
oppmerksomheten til toddleren. Kanskje
er det meitemarker på asfalten, eller skyer
formet som sjørøverskip på himmelen?

Ordet toddler er et engelsk begrep på ett
og toåringer, som oversatt til norsk blir
«den som stabber og går» (Løkken, 2009).
Toddlerne har en egen kultur og væremåte.
Vi i Rishagen FUS barnehage mener det
er viktig at personalet som jobber med
de minste barna i barnehagen har en
forståelse av toddlerne, slik at vi kan skape
en hverdag som er til barnas beste.

Toddleren er til stede her og nå, og har ikke
samme tidsperspektiv som oss voksne. De
tar inn alle inntrykk som fanger interessen,
og ofte må dette utforskes videre. Det
er avgjørende for barnas utvikling at
personalet oppmuntrer denne utforskningen
når vi kan, og tar oss god tid i slike
situasjoner. Voksne som har mot til å by på
seg selv, har mulighet til å styrke barnas
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eventyrlyst og lekekompetansen.

gode minner som tas med videre i livet.

Toddlerne bruker kroppen når de utforsker
og uttrykker seg. Leken til en toddler består
mye i å bevege kroppen sin tilsynelatende
tilfeldig rundt i rommet den befinner seg
i. De ser, smaker og tar på det de støter
på. Ofte gjentar de en handling mange
ganger. Andre toddlere kan slenge seg på
denne gjentatte handlingen. Dette er en del
av kulturen som toddlerne i barnehagen
skaper seg imellom og som er begynnelsen
på vennskap, humor, lekekompetanse og

En toddlers oppmerksomhet er skjør. Den
kan være lett å fange, men like lett å miste.
Toddlerlekens «magi» kan bli brutt av f.eks
en dør som åpnes. Derfor har vi en viktig
oppgave med å verne om og legge til rette
for de minste barnas lek.

OVERGANG BASE/BASE
Å gå fra småbarnsbase til stor base er en
stor endring i barnas liv. Barna vil møte
nytt personale, flere barn, nye rom og
andre forventinger. I forkant av at barna
starter på stor avdeling har vi lekegrupper
der barna får gå på besøk og utforske de
«nye» rommene med det kjente personalet.
Etter hvert vil de også få leke med barn de
skal være på gruppe med, og være med
personalet de skal være med. Hvert barn
som flytter opp får en egen fadder, et barn
som tar ekstra godt vare på så overgang blir
litt enklere.
”Det e godt å ha nogen me kjenne,
Sånne som smiler og ler
Og spør koss me har det for tiå
Om någe e opp eller ner”
- Svein Tang Wa
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Målet er at alle barn skal ha ”nogen” de
kjenner, som venter på de om morgenen
og som gleder seg til å tilbringe dagen
sammen med dem.
I løpet av sommeren tilbringer vi noen dager
sammen i høstens nye grupper.
Vi i Rishagen FUS barnehage har gode
erfaringer med å forberede overgangen
tidlig om våren, slik at barna har gode
erfaringer med hva som møter dem til
høsten.
Før oppstart av nytt barnehage år inviterer
vi barn og foreldre til en besøksdag så de
får mulighet til å bli kjent på ny base.

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
Gjesdal kommune har utarbeidet en plan for overgang barnehage-skole som
gjelder for alle barnehagene.
Barn med særlige behov:

hvilke barn som bør drøftes.

Ved omfattende hjelpebehov gir barnehagen
beskjed til skolen når barnet er 4-5.

CC Skolen har gjennomgått skjemaet på
forhånd.

Ved behov for utsatt skolestart er
søknadsfristen 31.12

CC Skolen leder møtet.
CC Pedagogisk leder har ansvar for at info
om barnet gis muntlig.

For alle barn: skolene inviterer alle 5
åringene på besøk i løpet av våren.

CC Det skal være rom for dialog/
oppklarende spørsmål mellom barnehage
og skole.

Barnehagene sender infoskriv til foresatte
og gjennomfører foreldresamtale der
informasjonsoverføringen planlegges.

CC I etterkant evaluerer styrer og rektor
møtet.

Skriftlig overføringsskjema til skolen.

Ved behov for ekstra møter: for å sikre
en god overgang til skolen, innkaller
barnehagen til dette ved behov. Barnehagen
skal i samarbeid med foresatte innkalle
aktuelle instanser. Barnehagen leder møtet,
og skolen skriver referat.

Barnehagen fyller ut av ett skjema for hvert
barn. Skjemaet oversendes skolen innen
1.mai uker slik at lærer kan forberede
seg til møtet. Både skolen og barnehagen
arkiverer skjemaet.
Overføringsmøte:
CC Møtet gjennomføres på skolen fra
15.mai
CC Det må settes av nok tid, og det er
barn med ulike vansker som skal ha fokus.
Barnehage og skole blir enige på møtet om
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ULIKHETER SOM STYRKER
FELLESSKAPET I BARNEHAGEN
Barnehagen skal fremme likeverd
og likestilling uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet,
kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Barnehagen skal motvirke alle former for
diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet
på prinsippet om likestilling og ikkediskriminering og bidra til at barna møter og
skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like
muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret
til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i
barnehagen. Personalet må reflektere over
sine egne holdninger for best mulig å kunne
formidle og fremme likeverd og likestilling.

I Rishagen FUS barnehage skal det
være rom for alle barn, uansett hvor de
kommer fra eller hva de har med seg
av bagasje. Barna skal få erfare at det
finnes mange måter å tenke, handle og
leve på. Mangfoldet skal anerkjennes og
benyttes som en ressurs i vår barnehage.
Barnehagen skal også være en arena
for felles opplevelser, der barna får erfare
verdien av fellesskap.
Vi skal sørge for at alle barn blir sett, møtt,
hørt og forstått og synliggjøre hver enkelt
barns verdi.

Rammeplanen s.10

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Rammeplanen slår fast at barna våre skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Bærekraftig utvikling omfatter
natur, økonomi og sosiale forhold og er en
forutsetning for å ta vare på livet på jorden
slik vi kjenner det.

Vi er opptatt av relasjoner som
utgangspunkt for en fellesskapsfølelse og at
verdier vi skaper sammen er viktigere enn
materielle goder. Sammen blir vi sterkere
og klokere og bedre i stand til å ta vare på
kloden vår.

Her i barnehagen har vi fokus på at hvert
enkelt barn skal bli mest mulig selvstendig
samtidig som de får en forståelse av at vi er
en del av noe støtte. De valg vi tar i dag vil
påvirke fremtiden. Vi vil ha fokus på naturen
og menneskets livsløp i året som kommer.
Hvem er jeg og hvor hører jeg til?
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FAGOMRÅDENE
Progresjonsplan ut fra rammeplanenes
7 fagområder ligger vedlagt bakerst i
årsplanen.

Tiltak i forhold til prosessmål blir
konkretisert i periodeplanene og
personalets kompetanseplan.

Progresjonsplanen inneholder prosessmål
for hvert enkelt område i forhold til barnets
alder.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
PLANLEGGING
Periodeplaner vil bli lagt etter observasjon
av barnas interesser og forankres i
årsplanen, satsningsområdet, rammeplanen
og andre overordnede plandokumenter.
Her vil hovedmål for perioden presiseres
samt tiltak for å jobbe mot mål bestemmes.

sikre barns medbestemmelse vil vi benytte
oss av verktøyet; pedagogisk analyse. Det
baserer seg på at persoalet observerer
barnegruppen for å finne styrkene i
fellesskapet og hos hvert enkelt barn. Da vil
vi skape gode utviklings- og læringsmiljø for
barn.

Som en metode i planleggingen og for å

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon handler om å synliggjøre
praksis. Vi vil bruke dokumentasjonen til å
reflektere over hva barna lærer, kan og er
opptatt av. Gjennom kontinuerlig refleksjon
rundt egen praksis vil vi være i stadig
utvikling i arbeidet med barna.
Vi dokumenterer gjennom bilder på MyKid.
Vi dokumenterer gjennom det barna skaper

vi prosessen gjennom bilder og tekst og de
refleksjonene vi har sammen med barna.
Denne dokumentasjonen er dynamisk og
levende ved at vi fyller på etter hvert og
underveis.
Dokumentasjonen vi lager sammen
med barna i prosjektperiodene danner
grunnlaget for vurdering.

Gjennom prosjektperiodene dokumenterer

VURDERING
Alle ansatte deltar i vurderingsarbeidet. Vi bruker gruppemøter og personalmøter til å
vurdere våre planer og pedagogiske praksis ved hjelp av kvalitetskrysset. Dette er et
verktøy alle kjenner og kan bruke.

Hva er bra?

Hvorfor?

Hva kan bli bedre?

Hvordan?

Etter vurderingsarbeidet reflekterer vi rundt hva som kan bli bedre og lager en tiltaksplan
for forbedring.
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SAMARBEID
BARNEHAGENS EIER
Daglig leder rapporterer til eier hver måned.

FORELDRESAMARBEID
Vi skal være profesjonelle og
serviceinnstilte. Vi skal støtte og veilede
samt vise omsorg og forståelse med
hjemmet. Sammen med foreldrene skal vi
ivareta hvert enkelt barns behov for omsorg,
lek og læring
Vi har fokus på å bygge gode relasjoner
med barnets foreldre for å danne grunnlaget
for god kommunikasjon og godt samarbeid.

foreldrerådet.
SU: fra foreldrerådet blir det valgt 3 foreldre
representanter som sammen med 3 ansatt
representanter danner Samarbeidsutvalget
i barnehagen. I SU sitter daglig leder som
eiers representant.
Informasjon om hvem som sitter i SU ligger
på MyKid

Foreldreråd: foreldrene til alle barn danner

KOMMUNALSJEF FOR OPPVEKST
Daglig leder har et tett samarbeid med
kommunalsjef og rådgiver for barnehage.

nettverk og retter seg inn mot kommunens
satsningsområder for barnehage.

En gang hver måned arrangerer
kommunalsjef styrermøter for alle styrere
og daglige ledere i kommunale og private
barnehager i Gjesdal. Barnehagen har
fokus på å være en del av kommunens

Kommunen har arrangert felles
planleggingsdager med kursholdere i
tillegg til at vi har felles foreldremøte for nye
foreldre hver vår.

PPT
Barnehagen samarbeider med pedagogisk
psykologisk tjeneste om barn i barnehagen
med spesielle behov. PPT skriver sakkyndig
vurdering som danner grunnlaget for
enkeltvedtak.

I tillegg tilbyr PPT veiledning ut i
barnehagene. Gjesdal er en liten kommune
med godt samarbeid mellom tjenestene.
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FAMILIEKONTORET
Familiekontoret er et tilbud til foreldre
og familier som opplever livssituasjonen
utfordrende og som trenger mer oppfølging
enn det som gis av helsestasjon og
barnehage.

CC konflikter i familien

Dette er et lavterskeltilbud.

CC psykisk helse hos barn og foreldre.

CC barn og unges atferd
CC kontakt med jevnaldrende og
fritidsaktiviteter
Familiekontoret kan kontaktes direkte eller
via barnehagen. De tilbyr god veiledning til
foreldre og personalet i barnehagen.

Aktuelle utfordringer kan være
CC foreldrerollen
CC samspillvansker

INTERKULTURELT ARBEID
Hvert femte barn i Gjesdal har, som snittet
i resten av landet, et annet morsmål enn
norsk.

Det betyr at barnehagene:
CC Kjenner barnets bakgrunn.
CC Støtter barnet i å få venner og
lekekamerater.

De fleste barn har derfor en oppvekst der
de lever med regelmessig påvirkning fra
andre kulturer i familien, barnehagen eller i
nabolaget. Vi vil arbeide for at alle fungerer
godt sammen i et slikt fellesskap.

CC Arbeider systematisk med barns
språklæring og barnehagens språkmiljø.

Interkulturell kompetanse kan beskrives
som evne til å kommunisere hensiktsmessig
med mennesker som har en annen kulturell
bakgrunn. Det sentrale er å fremme
samhandling på tvers av kulturer.
OVERORDNET MÅL FOR ARBEIDET
Barn i Gjesdal kommune skal utvikle et
godt språk, oppleve seg inkludert og utvikle
interkulturell kompetanse.
Barnehagene arbeider systematisk med
språk, inkludering og interkulturelle
kompetanse
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CC Møter familien og deres kultur med
respekt, interesse og nysgjerrighet.
CC Jobber kontinuerlig med språkgrupper.
Gjesdal kommune har ansatt en
interkulturell pedagog som skal veilede
og koordinere arbeidet i forhold til språk
og interkulturelt arbeid i barnehagene i
kommunen. Hun vil jevnlig ha kontakt og
oppfølging av det flerspråklige arbeidet som
gjennomføres i barnehagen vår.

Rishagen har og en ressursperson for det
interkulturelle arbeidet som skal tilføre
barnehagen kompetanse innenfor dette
feltet.

Forelde som ikke har norsk som morsmål
kan søke om å ha tolk ved foreldremøter og
foreldresamtaler.

KOMPETANSEPLAN –
ADMINISTRATIVT ÅRSHJUL
Når

August

Kompetanseplan HMS
Administrativt
Hms systemet i bhg
Tilknyttning
Nyansatte
Planleggningsdag 15.aug
Voksenrollen
Fadderordning
Oppstartsamtaler nye barn
TilbakemeldingsErgonomi
kultur
Nedvask av barnehagen
HMS møte
Tilknyttning

September

Voksenrollen

Brannøvelse og
brannberedskap

Tilbakemeldingskultur

Jobbe med med.arb
undersøkelsen

Evaluere tilvenning
Høstfest besteforeldre

Brannvernuke 38
Høstferie uke 41
Forventningssamtaler uke 40
DL ansvar
Voksenrollen
Oktober

Tilbakemeldingskultur

HMS møte –
psykososialt
arbeidsmiljø

FN dag
SU møte
Foreldresamtaler:
Hammeren uke 42 og 43
Høljaberget uke 44 og 45
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Livsmestring og
November helse

Nedvask av barnehagen
Brukerundersøkelse

Språkløyper

Desember

Januar

Februar

Glede, samhold
og refleksjon
Introduksjon av
observasjonsverktøyet
pedagogisk
analyse
Barnesamtaler
Arbeid med
pedagogisk
analyse

Gjennomgang av
avviksmeldinger

Planleggningsdag 16.nov.
Budsjettarbeid
Evaluere foreldremøte og
pl.dag
Julebord for barna 19.des.
Luciadag

Halvtårsevaluering

Brannøvelse

Nedvask av barnehagen

Planleggingsdag 2.januar

Samefolkets dag 6.
Karneval
Planleggingsdag 15.mars

HMS møte
Mars

April

Mai

Språkløyper

Jobbe med ny
komptanseplan

Hammaren uke 10 og 11
Høljaberget uke 12 og 13
FUS dagen 26. april
Påskefrokost for foreldre

Språkløyper
Livsmestring og
helse

Foreldresamtaler

Gjennomgang av HMS
århjul

Dugnad for foreldre

Risikovurdere
sommerbarnehagen

Planleggingsdag 31.mai

Foreldremøte nye foreldre
Innskoling 7.juni

Juni

Livsmestring og
helse

Gjør klart til nytt
barnehageår

Overnatting for 5 åringene
23.mai
Besøksdag nye barn

Juli

Sommerbarnehage

Nedvask av barnehagen
Sommerbarnehage
– ekstern leverandør
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Progresjonsmålene er utarbeidet med utgangspunkt i fagområdene fra rammeplanen for barnehagen. Tabellen skal følges på den
enkelte avdeling/base og være en rettesnor i det daglige arbeidet i Rishagen FUS barnehage.

Progresjonsplan er en oversikt over de ulike utviklingsmålene barnehagen ønsker at barna, innenfor de ulike aldersgruppene, skal
strekke seg mot.

PROGRESJONSPLAN
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Barna skal øve på
å uttrykke følelser,
ønsker og behov.

Barna skal
utforske språket i
samhandling med
personalet.
Barna skal få delta
i aktiviteter som
fremmer en helhetlig
språkutvikling

Øve på å forstå
uttrykk som
inneholder
preposisjoner

3-4 år

Barna skal få
varierte og positive
erfaringer med å
bruke språk som
kommunikasjonsmiddel

Legge til rette for
gode samtaler på
barnas premisser

Bruke språket som
redskap til å løse
konflikter i lek

Barna skal øve på å
Barna skal kunne
sette ord på følelser,
formulere følelser,
ønskerv og behov
ønsker og behov.

Gjennom lek
med språk skal
barna oppleve
språkstimulering
og kunne tilegne
seg språklig
kompetanse og
forståelse

2-3 år

Øve seg på å bruke
Delta i samtaler i
Her-og-nå- samtaler språket aktivt i
fellesskap
samspill med andre.
Der-og-da-samtaler

God kommunikasjon Personalet skal
stimulere barns
non-verbale
kommunikasjon og
legge til rette for at
alle barn involveres i
samspill og samtaler

Språkkompetanse
og forståelse

1-2 år

Gjennom lek skal
barna kunne tilegne
seg kunnskap om
ulike dialekter.

5-6år

Barna har tilegnet
seg erfaringer,
kunnskaper og
ferdigheter som
kan gi dem et
Barna skal kunne
godt grunnlag og
uttrykke følelser,
motivasjon for å
tanker, meninger og
begynne på skolen.
erfaringer.
Barnehagen skal
Personalet skal
stille åpne spørsmål sørge for at alle
barn får varierte
som inviterer barn
til å formulere sine
og positive
erfaringer og fører til erfaringer med å
bruke språk som
videre samtale.
kommunikasjonsBruke språket
middel, redskap
aktivt i lek og
for tekning og som
dramatisering
uttrykk for egne
tanker og følelser.

Videreutvikle sin
begrepsforståelse
og bruke et variert
ordforråd

Øve på å kunne
formidle en historie
i fortid, nåtid og
fremtid.

4-5 år

Rammeplan: ”Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet,
bevissthet og utvikling». Hverdagssamtalen skal gi rom for undring, refleksjon og fantasi.

1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
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Tekst

Flerspråklig arbeid

Barnet skal utvikle
et best mulig språk,
både morsmål og
norsk

Barn skal få
kjennskap til
«Tegn til tale»
som et verktøy i
språkstimuleringen
Barna skal oppleve
ulike sanger,
rim og regler og
eventyr ved hjelp av
konkreter

Barnehagen skal
legge til rette for at
barna får kjennskap
til rollefigurer,
begreper, eventyr
osv. som er en
forutsetning til å
kunne delta i lek

Alle barn
deltar aktivt i et
inkluderende
fellesskap og
opplever tilhørighet
og vennskap.

Barna skal erfare et Oppleve glede
Gjenfortelle eventyr,
mangfold av eventyr, ved høytlesning,
rim og regler,
fortellinger, sang og fortelling og sang
uttrykksformer
Bli kjent med
Bli kjent med ulike
symboler, bokstaver
symboler
og begynnende
lekeskriving

Flerspråklige barn
skal få mulighet til å
delta i systematisk
språkarbeid i
smågrupper

Barn fra andre
kulturer skal oppleve
forutsigbarhet og
trygghet i møte med
barnehagen.

Utforske og gjør seg
erfaringer med ulike
skriftspråksuttrykk,
som lekeskrift,
tegninger og
bokstaver
gjennom lese- og
skriveferdigheter

Barnet bør ha
utviklet et best
mulig språk, både
morsmål og norsk
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Vaske munn og
hender ved hjelp av
en voksen.

Finne plassen sin i
garderoben. Hente
og sette sko/støvler
på plass.

Påkledning

Spise og drikke
selv. Oppleve
matglede og trivsel
ved måltid og gode
matvaner.

Hygiene

Måltid og kosthold

1-2 år

Øve på å kle seg
selv, med hjelp av
en voksen.

Vasker hendene
selv på oppfordring
av voksne. Kjenner
til håndhygiene
rutiner.

Begynner å ta aktiv
del i måltidet. Bidrar
til felles samtale
rundt bordet.

2-3 år

Kler på seg selv,
med veiledning.

Selvstendig i
måltidet - sender
og spør etter
mat. Bidrar i
forberedelser og
opprydding av
måltidet.
Øver seg på å
vaske hendene
uoppfordret ved
behov. Kjenner til
håndhygiene rutiner.

3-4 år

Selvstendig i
påkledning.

Går på do og
vasker hendene
selv uoppfordret.
Kjennskap om
hvorfor god hygiene
er viktig.

Kjennskap om
hvorfor sunn mat er
viktig. Vet forskjell
på Poff og Groovy
mat (SmartMat)

4-5 år

Vite hvilke klær de
må ta på seg til de
ulike årstidene.

Kunnskap om
hvorfor god hygiene
er viktig.

Kunnskap om hva
kroppen trenger, og
hva sunt kosthold
er. Kunnskap om
matens opprinnelse,
produksjon og veien
fra mat til måltid.
Er selvstendig ved
toalettbesøk.

5-6 år

Rammeplan: «Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som
utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til bedre helse». Rishagen FUS er en del av FUS SmartMat satsning som er ett mat og
måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barn.

2: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
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Gjenkjenne noen
Ha kjennskap til
kroppsdeler og peke menneskekroppen.
på dem.
Opplever
bevegelsesglede.

Kroppsbevissthet

Oppleve glede
og mestring ved
allsidig bevegelseserfaringer, inne og
ute året rundt.

Lære seg å gå
stødig. Oppleve
glede og mestring
med å være i fysisk
aktivitet.

Grovmotorisk

Øve seg på
enkle puslespill/
puttekasser

Videreutvikle
pinsettgrepet.

Finmotorikk

Har en positiv
oppfatning av seg
selv og blir kjent
med egne følelser.

Blir trygg på og
behersker sin egen
kropp.

Legge enkle
puslespill. Perle med
store perler. Øve på
å klippe med saks.

Har en positiv
oppfatning av seg
selv og blir kjent
med egne følelser.
Forstå hvordan
følelsene kan
påvirke andre.

Små perler, bygge
Lego og mer
avansert puslespill.
Øve på å klippe
etter strek.
Videreutvikler
motoriske
ferdigheter,
kroppsbeherskelse,
koordinasjon og
fysiske egenskaper.
Setter grenser for
egen kropp og
respekterer andres
grenser.

Mestre risikofylt lek
gjennom kroppslige
utfordringer.

Tegne og fargelegge
med riktig
blyantgrep. Klippe
etter strek.
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(prosess- produkt)

Skaperglede

Erfare og oppleve

La barna bli
kjent med ulike
formingsmaterialer.
Male, tegne,
fingermale, kitt osv.

Introduseres for
ulike instrumenter

1-2 år
La barna få utforske
sansene i møte med
ulike materialer

Barna kjenner
til ulike
formingsmateriell og
bruken av dem, og
begynner å utrykke
seg gjennom disse.

2-3 år
Få kjennskap til
ulike instrumenter,
høre ulike
musikksjangre og
oppleve levende
musikk.

La barna glede
seg over egen
kunst, gjennom
felles utstillinger og
fremvisninger.

3-4 år
Gi barna kulturelle
opplevelser utenfor
barnehagen, som
kan gi inspirasjon
til aktiviteter
i barnehagehverdagen.
Møte et mangfold av
ulike kunstneriske
uttrykksformer
og utforske og
delta i kunst og
kulturopplevelser.
Gi barna anledning
til å bli kjent med
et mangfold av
tradisjoner og
kunster og kulturelle
utrykk fra fortid og
samtid

4-5 år
La barna selv få
oppleve mestring
ved å framføre noe
for andre

Barna fotograferer
og dokumenterer
sin versjon av
virkeligheten.

Motiver barna
til å utrykke seg
gjennom musikk,
dans og drama.

Bruke pc og
nettbrett som
verktøy.

5-6 år
Bruker ulike
teknikker,
materialer, verktøy
og teknologi til å
utvikle seg estetisk.

Rammeplan: « I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur, organisert på måter som gir barna anledning til
utforsking, fordypning og progresjon. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse
og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.»

3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
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(barnekulturen)

Kulturformidling

Høre kjente
folkeeventyr.

Gjøre barna kjent
med rim og regler.

La barna være
mer delaktige i
dramatisering av
fortellinger og
eventyr.
Lek med ord – la
barna lage sine
egne rim.

La barna
formidle eventyr
og fortellinger
både med ord,
dramatisering og
tegning/maling.

Barna blir kjent
med lokal kultur og
fortellinger fra vår
egen kulturarv.
Se/studere kunst fra
kjente kunstnere.

La barna få
muligheten til å lage
egne historier som
de kan formidle til
andre
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Utforske
barnehagens
uteområde og
nærmiljø

Erfare og være ute
i all slags vær, i
kortere perioder.

Landskap/terreng

Årstider / vær

Planter, dyr og
mennesker

1-2 år
Kjenne og føle,
holde i hånden. Se
at noe gror.

Være ute i all slags
vær.

Begynne å utfordre
seg selv i ulendt
terreng

Bli kjent med
barnehagens
nærmiljø

4-5 år
Få kjennskap om
dyr og dyreliv,
plantenes vekst
og menneskets
livssyklus
Gå på litt lengre
Gå på mer
turer og i ulendt
utfordrende turer
terreng.
og synliggjøre
naturfenomener
Bruke naturen
og reflektere rundt
som arena for lek,
sammenhenger i
utforsking og læring.
naturen
Bli kjent med Tarkus.
Kunnskap om
trafikksikkerhet
(Tarkus).
Gjøre forskjellige
Bli bevisst på hva vi
aktiviteter til
har på oss i forhold
årstidene. Få
til vær og årstider.
kjennskap til hva vi
har på oss i forhold
til vær og årstider.

2-3 år
3-4 år
Gjenkjenne de
Lære om dyr og
vanligste husdyrene planter
og gårdsdyr, og
bruke sansene sine.

Barna har kunnskap
om hva de
forskjellige årstidene
og været har å by
på.

5-6 år
Kunnskap om
dyr og dyreliv,
plantenes vekst
og menneskets
livssyklus
Gå på dagsturer.

Rammeplan:” Fagområdet skal bidra til at barn får opplevelser og erfaringer i naturen som kan fremme forståelse for naturens
egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Barnehagen skal legge til
rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.”

4: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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Bli kjent med hva
Begynnende
som hører til i
kjennskap til
naturen og hva som kildesortering
må kastes i søppel.
Hva kan bli igjen
etter måltid i
naturen? (Plast,
matrester etc.)

Gi barna tid og
anledning til å
stille spørsmål og
reflektere

Miljøvern

undring

Begynnende
eksperimentering av
naturen. (hva skjer
med snøen når vi
tar den inn)

Undre seg over
naturens fenomener
(is på vannet, blader
som faller, maur
som jobber)

Teknologi/
eksperimentering/

Eksperimentere
med
naturfenomener
(f.eks. Vulkan
i sandkassen,
vann i glass i
vindu, vannets
kretsløp). Lage
egne forklaringer på
problemstillinger.
Ta ansvar for
nærmiljøet sitt.

Begynnende
Bidra til bærekraftig
forståelse og utvikle utvikling og bevare
respekt for hvordan biologisk mangfold
de kan ta vare på
naturen

Vite hva
kildesortering er.

Begynne å bruke
forskjellige verktøy.

Oppleve og utforske
naturfenomener og
fysiske lover. Delta
i samtaler om det
de har erfart og
opplevd

Kjennskap til
naturen og
bærekraftig utvikling

Lage konstruksjoner
av ulike materialer
og utforske
muligheter som
ligger i redskaper og
teknologi
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Verdier, normer og
holdninger

Gi rom for ulike
følelsesuttrykk

Erfare likheter
og ulikheter i et
fellesskap.

1-2 år
Øve på sosiale
ferdigheter og
positivt samspill
med andre.

Gjenkjenne og sette
ord på ulike følelser.

Gi barna verktøy
for å håndtere
konflikter.

Tilrettelegge for
relasjonsbygging
mellom barna.

2-3 år
Lære å være gode
med hverandre.

Reflektere over
likheter og ulikheter
i et fellesskap.

Løfte fram positiv
adferd og samspill i
fellesskapet.

3-4 år
Videreutvikle
ferdigheten for å
løse konflikter

Ha fokus på
inkludering i
barnegruppa og
utfordre barna
til å ta hensyn til
hverandres behov.

Fremme mangfold
som en ressurs i et
fellesskap

Reflektere rundt
konsekvenser av
egne handlinger.

4-5 år
Lære om empati
og samhandling.
Hvordan er vi
med hverandre og
hvordan ønsker vi
at andre skal være
mot oss.

Tilrettelegge for å
erfare og tilegne seg
kunnskap om hva et
demokrati er.

Vise respekt og
toleranse for andres
holdninger og
meninger.

Øve på å by på seg
selv i et fellesskap,
og å fremme den
enkeltes selvbilde

5-6 år
Barn skal lære
seg å være trygg
på seg selv og lår
anerkjennelse av
individer og forstår
og akseptere
ulikheter.

Rammeplan: ”Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og
holdninger. Barnehagen skal reflektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Gjennom å samtale om å undre seg
over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og
søke svar.»

5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
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Lytte til hverandre.

Voksne stille åpne
spørsmål.

Undre seg sammen
med barna

Barn stiller egne
spørsmål.

Undre seg sammen
og reflektere i
fellesskap, gjerne
med fortelling som
utgangspunkt

Høytids-markeringer Få erfaringer med
Få kjennskap til
ulike høytider
ulike tradisjoner og
og delta på
høytider.
forberedelse,
markering og feiring.

Filosofi

Få kunnskap om
hvorfor og hvordan
ulike høytider
og tradisjoner
markeres.

Ta seg tid til og
utforske sammen
med barna med
utgangspunkt i en
fortelling / bilde.

Være nysgjerrige,
undre seg sammen
og reflektere

Filosofiske samtaler Barn skal kunne
ledet av en voksen. undre seg og
filosofere over egne
handlinger.
Øve på å
Utforske og
argumentere for
undre seg over
og utdype egne
eksistensielle,
meninger
etiske og filosofiske
spørsmål.
Få kjennskap til
Samtale med barna
ulike religioner
om religiøse og
og mangfoldet i
kulturelle uttrykk.
samfunnet.
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(yrker, organisering
mm.)

Limagården

Introdusere barna
for personer, steder
og samfunnsinstitusjoner i
nærmiljøet

Utvikle kjennskap
til hvem Eldar og
Vanja er.

Bli kjent med ulike
tradisjoner, levesett
og familieformer

Gårdsbesøk.

Få erfaringer av å
være i en organisert
institusjon med
overganger og
et fellesskap på
gruppen og på
basen.

Samfunn

Bli kjent med
forskjellige yrker
som barna ser i
hverdagen

Begynne og utforske Utvikle kjennskap til Få kjennskap med
ulike landskap
nærmiljø og natur
lokalhistorie og
lokale tradisjoner
Lære seg å
orientere seg og
ferdes trygt

Bli kjent med
store og små
i barnehagen.
Bli trygg på
barnehagens
nærmiljø

4-5 år

Opplevelser
og erfaringer i
nærmiljøet

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Gi barna like
muligheter,
fremme likestilling
og motvirke
diskriminering,
fordommer,
stereotyper og
rasisme

Kunnskap om
hvordan Ålgård er
bygd opp.

Skolebesøk.

Kunnskap om
lokalhistorie og
lokale tradisjoner

5-6 år

Rammeplan: «Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i
et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget
nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner
og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av
fagområdet.»

6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN
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Oppmuntres til å
medvirke i egen
hverdag

Erfare utfordringer
Begynner og gi
og like muligheter til uttrykk for egne
Personlig deltakelse
deltakelse
ønsker.
(f.eks. dagens
hjelper)

Begynnende
ansvarsoppgaver.

Barna tar aktivt del i Sørge for at barna
hverdagsrutiner.
erfarer at deres valg
og handlinger kan
påvirke situasjonen
både for dem selv
og for andre

42

Størrelse og mål.

Former, mønster

Tallforståelse

Kjennskap til
symbolene på en
terning

Spille spill

Øve på å forstå
koblingen mellom
tallord og objekt.

3-4 år
Få kjennskap til
tallremse 1-10.

Begynnende
kjennskap til
grunnformene:
sirkel,
trekant,firkant.

Øve på å sortere
ulike farger,
størrelser og former.

Bli kjent med
Begynnende
begrepene stor/liten kjennskap til
, lang/kort.
måleredskap

Begynnende
konstruksjonslek

Begynnende
fargeforståelse

Øve på forskjellen
mellom en, to og
mange.

Sanger, rim og
regler med tall

Bruke kroppen og
sansene til å erfare
størrelser og former
i sine omgivelser.
F.eks puslespill.

2-3 år
Få kjennskap til
tallremse 1-5.

1-2 år
Få kjennskap til
tallremsa 1,2,3

Undersøke og
gjenkjenner
egenskaper ved
former og sortere
dem på forskjellige
måter.

Erfare mønster og
symmetri

4-5 år
Bruke telling og tall
aktivt i hverdagen.

Øve på å lese
barnetilpassede
oppskrifter.

Få kjennkap til
tallreme 1-20.
Kunnskap om
formene sirkel,
trekant og kvadrat.

Få kjennskap til
tallsymboler.

5-6 år
Begynnende
forståelse for
ukedagene, klokka
og tid

Rammeplan: «Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin matematiske kompetanse (…)
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former,
mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og finne løsninger.»

7: ANTALL, ROM OG FORM
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Plassering og
romforståelse

Gjøre seg kjent
med plassen sin
i garderoben,
ved bordet og
grupperommet sitt.

Erfare hvor ting
hører hjemme

Kjenne til ulike
preposisjoner.

Kunne orientere seg Begynne å få
i barnehagen
kontroll på hvor ting
høre hjemme
Deltar med å rydde
ting på plass der de Bruke preposisjoner.
hører hjemme.
Ha oversikt over
hvor ting hører
hjemme.

Trene opp
retningssansen.

Øve på å orientere
seg utenfor
barnehagen sitt
område.

Få kjennskap til de
4 himmelretningene.

Få kjennskap til å
orientere seg ved
hjelp av enkle kart.

Øve på
problemløsning med
resonnering

I RISHAGEN FUS BARNEHAGE
LØFTES BARNAS PERSPEKTIV
OG SYN PÅ LIVET FREM
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Rishagen FUS barnehage

KONTAKTINFORMASJON
Rishagen FUS Barnehage
Fiolveien 1
4330 Ålgård
E-post: dl.rishagen@bhg.no
Tlf. daglig leder: 932 30 870
Tlf. Hammaren: 954 66 404
Tlf. Høljaberget: 482 66 360
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