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1. VELKOMMEN TIL
HAUGESUND INTERNATIONAL
PRESCHOOL FUS (HIP FUS)
Haugesund International Preschool FUS startet opp 15. August 2016. Barnehagen eies og drives
av FUS, som er Norges største barnehagekjede. Barnehagen har flotte nye lokaler og et flott
opparbeidet uteområde med mange kjekke lekeapparater og grillhytte. Området i nærheten til
barnehagen gir oss rike muligheter for opplevelser og erfaringer i naturen. Barnehagen er en
avdelingsbarnehage med plass til 88 barn i alderen 0-6 år.
Våre avdelinger:
Green 		

Store barn

(3-6 år)

Red		

Store barn

(3 år)

Pink 		

Små barn

(0-3 år)

Yellow

Små barn

(0-3 år)

Kontakt oss:
Vi kan nås på mail eller mobil telefon
Daglig leder 		

mobil 41 53 69 12

mail dl.hip@bhg.no

Yellow			

mobil 41 53 69 13

mail yellow.hip@bhg.no

Green 			

mobil 41 53 69 14

mail green.hip@bhg.no

Pink

		

mobil 41 53 69 15

mail pink.hip@bhg.no

Red			

mobil 41 53 69 16

mail red.hip@bhg.no

Ansatte:
Daglig leder
7 Pedagoger
4 fagarbeidere
2 assistent
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Ledelse:
Styrets leder: Eli Sævareid
Daglig leder:

Linda Grinde

Åpningstider
Åpningstid fra 0645-1645.
Åpent alle virkedager, med unntak av 5 planleggingsdager.
Vi holder stengt jule- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.1200.
Måltider
Vi serverer all mat og all frukt/ grønt i barnehagen (frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid).
Bursdagsfeiring i barnehagen
Barnet gjøres ekstra stas på denne dagen. Flagget heises og ønsker barnet velkommen.
Bursdagsbarnet er med på lage krone og velge ut eventyr og aktivitet til samlingsstunden. Vi
har bursdagskappe og krone, samt koser oss litt ekstra til måltidet
Planleggingsdager barnehageåret 2018/19:
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September:

24. september

November:

16. november

Januar:		

28. januar

Mars:		

7. mars

Mai:		

31. mai

Link til våre hjemmeside:

https://fus.no/hip

Link til vår Facebookside:

https://www.facebook.com/hipfus/

Link til MyKid:			

https://mykid.no/

2. ÅRSPLANEN
Årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehage og Rammeplan for barnehage
som er en forskrift til barnehageloven og som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal
inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Årsplanen gir informasjon om de overordna målene i barnehageloven og barnehagens tiltak
for å nå disse. I tillegg til årsplanen vil hver avdeling utarbeide periodeplaner som beskriver
mer detaljert hvordan de arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. I hverdagen tar
vi også utgangspunkt i barnegruppen og enkelt individets utvikling og interesse.
Årsplanen er de ansattes arbeidsdokument. Den er også et informasjonsdokument til
foresatte og tilsynsmyndighetene.
Årsplanen godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg (SU).
Andre styringsdokumenter er FUS-serviceerklæring og etiske
retningslinjer.
Link til Rammeplan for barnehagen: https://
www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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3. 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.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
Link til Lov om barnehager: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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4. 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 med
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». (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 7)

4.1 VISJON OG VERDIER
FUS visjon:

«Sammen gir vi barndommen verdi; Lek og
glede, hverdagsmagi og vennegaranti»
Visjonen samler oss, gir retning og
skaper arbeidsglede. Visjonen skal
motivere oss og være synlig i alt
arbeidet i HIP FUS.
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FUS VERDIER:

Glødende - Skapende - Tilstedeværende
I HIP FUS er vi glødende når vi:
•
•
•

Er entusiastisk og tar tak i barnas interesser
Viser glede
Skaper hverdagsmagi

I HIP FUS er vi skapende når vi:
•
•
•

Lar oss inspirere av barnas kreativitet
Lar barna utrykke seg på sin egen måte
Når vi vekker alle barnas sanser

SKAPENDE
Sammen med barna er vi
SKAPENDE når vi:
Gir dem opplevelser, kunnskaper
og muligheter for utfoldelse
Fokuserer på empati, positiv atferd
og gode vennskapsrelasjoner
Deltar på barnas ”oppdagelsesturer” i livet
Inkluderer og roser alle sine
innspill og ideer

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.

GLØDENDE
Sammen med barna er vi
GLØDENDE når vi:

I HIP FUS er vi tilstedeværende når vi:
•
•
•

Er i aktiv dialog med barna
Leker med barna
Ser hvert enkelt barn

•

Anerkjenner og bekrefter barna

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
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4.2 VENNSKAP OG 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. ”
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s 22 )
Vi skal oppmuntrer barna til å inkludere og hjelpe hverandre og gi ros og gode
tilbakemeldinger ved positivt samspill. Vi skal gi de felles opplevelser som de kan bruke i sitt
sosiale samspill med andre barn og støtte og veilede barna i konfliktsituasjoner. Vi fremme
og skape et godt lekemiljø for alle barn med fokus på vennskap og felleskap. Vennskap er et
viktig virkemiddel mot mobbing og ikke minst opplevelsen av mestring og felleskap.
Mål:
•

Barna skal mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres
behov

•

Barna skal få oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet

•

Barna skal få være i et positivt samspill med andre barn og voksne

•

Forebygge mobbing og krenkelser

Slik gjør vi:
•

Vi oppmuntrer barna til å inkludere og hjelpe hverandre

•

Vi gir ros og gode tilbakemeldinger ved positivt samspill

•

Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill

•

Vi støtter og veilede barna i konfliktsituasjoner

•

Vi er varme og tydelige voksne

4.3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få naturopplevelser
og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever
tilhørighet til naturen. (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 10)
Mål:
•

Barna skal få kunnskap om naturen og hvor viktig det er at vi mennesker tar vare på den

•

Barna skal få oppleve at naturen gir oss den næringen vi trenger

•

Barna skal få oppleve at naturen er en fin samlingsplass for lek og utforsking med ulik
materiale
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Slik gjør vi:
•

Formidler kunnskap om naturen og hvorfor det er viktig at vi mennesker tar vare på den
og holder den ryddig for søppel og andre skadelige ting

•

Lar barna få plante og dyrke frem grønnsaker, frukt og bær som kan brukes i maten

•

Gir barna tid og rom til å utforske og bruke naturen i fellesskapet i lek og aktiviteter

•

Aksjon Rusken – vi plukker søppel i nærområdet og i barnehagen

•

Vi kildesorterer

4.4 LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 11)
Mål:
•

Utvikle vennskapsrelasjoner i et inkluderende fellesskap

•

Oppmuntre barna til å vise omsorg for seg selv og andre

•

Hjelpe barna til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og
andres følelser

•

Forebygge, avdekke og stoppe krenkende atferd

•

Tilby sunn og næringsrik mat

Slik gjør vi:
•

Vi er varme, tydelige voksne som ser hvert enkelt barn

•

Vi lærer barna om egnes og andres følelser og behov

•

Vi tilbyr fin og grovmotoriske aktiviteter ute og inne

•

Barna får delta og smake i tilberedelse av mat
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4.5 MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
”Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, leve og handle på. Samtidig skal
barneahgen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap”.
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s 9)
Mål:
•

Synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt

•

Barna skal føle seg sett og anerkjent for den de er

•

Barna skal lære om ulike verdier og livssyn

•

Gi rom for barns tanker om at Norge i dag er et multireligiøst og flerkulturelt samfunn

Slik gjør vi:
•

Vi reflekterer over og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen

•

Gir barna innblikk i barnehagens ulike kulturer-/nasjonaliteter og markere barnas ulike
høytider -og tradisjoner

•

Vi markerer samedagen og gi barna kunnskap om Norges urbefolkning gjennom samiske
fortellinger, sagn -og eventyr

•

Vi utforske og undre oss over ulike religiøse og livssynsmessige spørsmål i sammen med
barna

•
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Barna blir sett og anerkjent for den de er

BARNEHAGE

a

c

OMSORG

BARNEHAGEPLASS
e

ENGASJERENDE

LEK
VENNEGARANTI

INSPIRERENDE
ALLE BARN ER BEST!

VENNSKAP
PEDAGOGISK PLATTFORM

SMARTMAT

d
ERFARING EGENLEDELSE GOD KOMMUNIKASJON
EVENTYRLYST TRYGGHET LÆRING
RESPEKT

ROLLELEK

a HVERDAGSMAGI
0
0

UTELEK

OPPLEVELSER

SKAPENDE
0

GLEDE

UTVIKLING
TILSTEDEVÆRENDE

GLØDENDE

MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
5

MATGLEDE
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4.6 DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta». (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 9)
Mål:
•

Barna skal kjenne til hva demokrati er

•

De skal føle seg sett, hørt og bekreftet hver dag

Slik gjør vi:
•

Håndsopprekning

•

Stemming ved hjelp av legoklosser, lukket avstemming hvor ett og ett barn stemmer

•

Barna får aktivt være med på å bestemme over innholdet i sin hverdag gjennom
barnesamtaler og engasjerte voksne som lytter til hva barna sier og uttrykker
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5. F
 US BARNEHAGENES
HOVEDMÅL
FUS barnehagene har en serviceerklæring hvor det er formulert fire hovedmål for barnas tid i
barnehagen:
FUS barn har et positivt selvbilde
For oss i Hip FUS betyr dette at;
•

Se hvert barn som enkelt individ og en del av gruppen

•

Bygger gode relasjoner til barna

•

Lytte til barna

•

Tilpasse oppgaver/utfordringer ut fra barnas utviklingsnivå og modning

•

Bekrefte og anerkjenner barna på en positiv måte

FUS barn har det gøy i barnehagen
For oss i Hip FUS betyr dette at vi har;
•

Lekekompetanse

•

Eventyrlyst

•

Humor og glede

•

Musikk, rytme, dans og bevegelse som en del av vår hverdag

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
For oss i Hip FUS betyr dette;
•

Legge til rette for gode relasjoner, sosialt samspill og vennskap

•

Vi voksne er barnas støttende stilas

•

Barna skal øve på å dele felles opplevelser med hverandre

•

Vi gir barna rom og tid til å leke, utforske og undre

•

Tilrettelegging for en trygg og god tilvenning

•

God kommunikasjon og godt samarbeid med hjemmet
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FUS barn gleder seg til resten av livet. De vet at de har påvirkningskraft og at
innspillene deres teller
For oss i Hip FUS betyr dette;
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•

At vi undrer og filosoferer

•

Har barnesamtaler og legger til rette for at barna får påvirke og medvirke i egen hverdag

•

Bekrefter barnas innspill og interesser

•

Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige eller spennende ting

•

Legger til rette for at barna får lære om demokrati

6. BARNEHAGENS FORMÅL
OG INNHOLD
«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i
sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s 19)

6.1 OMSORG
”Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestkjærlighet. (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 19)
I barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra
alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill.
Vi legge til rette for at barna får trygg tilknytning til personalet via positive relasjoner. For
å skape trygge tilknytningsrelasjoner vil vi voksne gjøre vårt ytterste for å ha en stabil,
sensitiv, varm og responsiv væremåte ovenfor barna. Som voksen vil vi representere en
trygg havn for barnet og bidra til regulering av barnets følelser når det trenger trøst, nærhet
eller omsorg.
Vi vil og fungere som en trygg base for barnets utforskning av miljøet, utvikling av
selvstendighet og mestring.
For å få en god relasjon til barna må vi kjenne alle sider ved barnet, deres adferd, uttrykk,
tanker og følelser.
Tryghetssirkelen(Circle of security) handler om at voksen skal være en trygg base for å
oppmuntre barna til å utforske. Vi voksne er tilstede for å bekrefte, hjelpe, glede oss over
barnets framskritt og være der ved behov når de søker tilbake ved utrygghet.
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Mål:
•

Personalet skal kjenne til alle sider ved barnet, deres adferd, uttrykk, tanker og følelser

•

Barnas ulike behov skal bli forstått og møtt

•

Personalet skal evne å fange opp barnas uttrykk og behov og tilpasse sine responser slik
at barnas følelsesmessige, sosiale og kognitive utvikling støttes

•

Personalet skal beskrive hendelser, få barna i samtaler, reflektere sammen med barna og
øve på problemløsing

Slik gjør vi:
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•

Utnytter rutinesituasjoner til å styrke og ha et positivt, utviklingsfremmende samspill

•

Anerkjenner barnets følelser

•

Støtter og oppmuntrer barnet i lek og annet samspill med andre barn

•

Legger til rette for godt samspill i små lekegrupper

6.2 LEK
“Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egnverdi skal anerkjennes”.
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s 20)
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig
saamhandling. Gjennom leken legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.
Barn kan utrykke seg på mange måter i lek, og har stor betydning for barnets trivsel og en
grunnleggende livs og læringsform. Den voksnes rolle som veileder og støttespiller er sentral
for å fremme lekekompetansen hos barna.
Se pkt 8.1 “Egenledelse i lek og læring”

6.3 DANNING
«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske
fellesskap. … Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle
uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp»
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 21)
Barna speiler seg i sine omgivelser. Danning er en livslang prosess som skjer i samspill
med omgivelsene. Det handler om å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og
væremåte. I barnehagen gir vi rom for undring og refleksjon over det vi ser og opplever
i sammen med barna. Vi snakker om etiske dilemmaer som oppstår i hverdagen, om
vennskap, om rett og galt, og om forskjelligheter i religion og kultur. Gjennom danning
legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.
Mål:
•

Barna skal forstå at vi har felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet som de
er en del av

•

Barna skal føle tilhørighet til samfunnet, natur og kultur

•

Barna skal utvikle kritisk tenkning og etisk vurderingsevne
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Slik gjør vi:
•

Vi støtter barna i deres identitetsutvikling

•

Vi skaper et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og utforsking

•

Vi fyller barnehagedagen med samspill, dialog og lek

•

Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre i ulike gjøremål

6.4 LÆRING
“I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre”. (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 20)
Når barnet føler seg trygg og ivaretatt av de voksne utgjør dette et viktig grunnlag
for læring. For å oppnå læring må relasjonen også ha et innhold som stimulerer barns
nysgjerrighet og utforskning. Som voksen i barnehagen skal vi strukturere, støtte og utvide
barnas lek og samspill for å bidra til gode læringsprosesser. I det daglige samspillet skal
personalet bidra til at det oppstår samspillssirkler der partene gjensidig påvirker hverandre
og den voksne driver samspillet videre.
Gjennom utforskning og samtale skaffer barn seg kunnskap og innsikt på ulike områder.
Barn har en iboende nysgjerrighet og lærelyst, utforskertrang og ønske om mestring. Barn
lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Vi følger med på barnas modningsnivå og hva barna er
opptatt av, og bruker det som utgangspunkt for barnas læring.
Mål:
•

Nysgjerrige, undrende barn som vil lære mer

•

Barn som kan foreta valg og beslutninger

•

Barn som kan bruke materialer på fleksible og oppfinnsomme måter

Slik gjør vi:
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•

Undrer og filosoferer

•

Tar tak i barnas interesser som grunnlag for læring

•

Støtter, oppmuntre, bekrefter og utfordrer barna utfra alder og modning

•

Sørger for progresjon

•

Tilbyr varierte opplevelser og erfaringer

•

Legger til rette for helhetlige læreprosesser der prosessen er målet

•

Tilbyr ulike materialer

7. BARNS MEDVIRKNING
«...Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i
barnehagen. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge
for medvirkning på måter som er tilpasser barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres
alder og modenhet.»
(Rammeplan for barnehagen, 2017 s 27)
Mål:
•

Barna skal får uttrykke seg og ha innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen

•

Lytter og anerkjenne barnas ulike uttrykk

•

Personalet skal tolke barnas meninger, tanker og behov gjennom lek, dialog og daglig
stell

•

Barna skal føle at deres stemme betyr noe

Tiltak:
•

Vi ser, lytter og snakker med barna for å få frem
deres tanker, følelser og behov

•

Vi tar barna med på råd og gir de ulike tilbud

•

Barna får være med på avgjørelser som
berører deres hverdag, og deltar i
planleggingsprosesser

•

De vokse er bevisste på at barn har ulike
uttrykksformer og evner å tolke disse

•

Vi har formelle og uformelle barnesamtaler

•

Barnas synspunkter vektlegges i forhold til
deres alder og modenhet
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8. SATSNINGSOMRÅDER
8. 1 VÅR PROFIL - INTERNASJONAL BARNEHAGE
I HIP FUS har vi barn og ansatte fra hele verden. Vi har 27 forskjellige nasjonaliteter
representert. Vi er virkelig en International barnehage og det er en av de faktorene som gjør
oss unike. En annen faktor er at vi i tillegg til norsk tilbyr engelske i språkopplæringen.
Vi ønsker med det å gi barna et rikt og variert språkmiljø både verbalt og nonverbalt samt
øke barnas språklige bevissthet. Målet er å gjøre språkopplæringen morsom og naturlig slik
at barna nyter godt av det. Barna vil lære engelsk ved å være omsluttet av et læringsmiljø
hvor engelsk er en del av hverdagen.
For oss er det viktig å utvikle hele barnet, ikke bare dets intellektuelle side men også deres
sosiale, emosjonelle, fysiske og kreative sider.
Barna skal få utvikle seg og vokse gjennom lek og læring. Kunnskap og læring er en
pågående utviklingsprosess i et livslangt læringsperspektiv. I et globalt perspektiv er det
viktig å være åpen og nysgjerrig slik at vi kan lære om andre kulturer og deres tradisjoner.
Barna blir oppmuntret til å utforske og forstå verden rundt seg gjennom frie og tilrettelagte
aktiviteter. Dette vil være en del av prosessen til å bli globale borgere.
Når barna går over til skolen skal de ha fått et grunnlag for livslang læring og et ønske om å
lære mer. Barna skal være godt forberedt på å møte både det norske og det internasjonale
skolesystemet.
Mål:
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•

Barna skal kunne foreta selvstendige valg og beslutninger

•

Bruke ulike materialer på fleksible og oppfinnsomme måter

•

Utforske og stille spørsmål

•

Samarbeide med andre

•

Følge sine interesser og utvide kunnskapen sin

•

Utvikle forståelse

•

Være nysgjerrige og undrende

8. 2 KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
”Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere,
medvirke, lytte, forstå og skape mening. ” Rammeplanen for barnehagen 2017 s 23)
Språket må stimuleres for å utvikles og språkstimulering er en døråpner for barnets læring,
sosiale relasjoner og vennskap. Barna skal få oppleve trygghet og glede ved å kommunisere.
I Hip FUS har vi mange flerspråklige barn. Vi støtter barna i å utvikle sitt morsmål i hjemmet,
samtidig som vi legger til rette for å fremme barnas norskspråklige kompetanse. God
språkutvikling er avgjørende for å kunne være deltagende i et moderne demokratisk og et
kunnskaps -og utdanningssamfunn.
Barnehagen skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke
språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne
tanker og følelser.
Mål:
•

Stimulere barnas verbale og nonverbale kommunikasjon

•

Gi barna varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel,
som redskap for tenkning og som uttrykk for tanker og følelser

•

Vekke nysgjerrighet for ulike språk og kulturer

•

Lære barna å sette ord på følelser uten å skade eller såre andre

Tiltak:
•

Lek

•

Bøker, eventyr og dramatisering

•

Sang, rim og regler

•

Barnesamtaler

•

Konkreter (bilder, rekvisitter) når vi formidler

•

Snakkepakken

•

Grep om begreper

•

Språkkiste

•

IKT

•

Kartleggingsskjemaet TRAS og Trondheimsmodellen

•

Undring og filosofering i sammen med barna

•

«Learning English With Teddy»
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I satsningsområdene våre lek og språk vil det handle om å styrke samspillet med
jevnaldrende og den voksne og sette ord på og kjenne på ulike følelser og begrep i samtale.
Språk læres i relasjoner med andre mennesker. Personalet i barnehagen skal bruke språket
sitt beskrivende, støttende og invitere barna til dialog. Kvaliteten i samspillet i barnehagen er
avgjørende for hvordan barnet har det og utvikler seg.
Learning English With Teddy
Learning English With Teddy er en metode for å gi små barn en begynnende forståelse av det
engelske språket. Materialet er tilpasset de aller yngste (2 – 6 år) og oppmuntrer til mestring
av språket gjennom lek og samhandling.
Når barn oppdager at det å lære språk kan være morsomt og enkelt, får de selvtillit i forhold
til egen språkevner. Denne selvtilliten er til god hjelp til å lykkes med senere læring. Når
barn lærer et nytt språk, lærer de ikke bare nyttige ord og setninger, men får også kognitive
verktøy som vil være til hjelp i utviklingen av både det nye språket og eget morsmål. Det å
sammenligne ord, lagre og hente dem frem og ha dem i korttidshukommelsen, kan bidra til å
øke barnas generelle språkkompetanse.
Opplegget baser seg på mye gjentagelser, de kan se enkle illustrerte bilder, høre musikk,
gjentar ord og setninger og delta i leker og formingsaktiviteter.
Teddy bygger på utviklings psykologen Vygotskys utviklingsteori om forholdet mellom læring
og utvikling. Det sentrale hos Vygotsky er troen på at det du gjør i sammen med noen, kan
du i morgen gjøre alene
Den sosiale samhandlingen mellom barn og mellom barn-/voksne er viktig for forståelsen og
utviklingen av språket. I fellesskap skal barnet oppleve mestring som igjen gir trygghet og
gjøre det til en aktiv deltager i læringsprosessen.
På avd. Green får barna ha med Teddy hjem. I circletime fredag trekkes det om hvem bamsen
Teddy skal være med hjem. I cickletime mandag får barna fortelle de andre hva de gjorde
i sammen med bamsen Teddy i helgen. Dette er en måte å knytte hjemmet og barnehagen
tettere sammen.
Teddy blir ellers brukt aktivt i circletime Teddy «forstår» bare engelsk.
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Mål:
•

Vekke nysgjerrighet for det engelske språket

•

Bli kjent med noen enkelte engelske ord og uttrykk

•

Få kjennskap til den engelske kulturen

•

Ha det gøy

Slik gjør vi:
•

Circletime med Teddy (samling)

•

Besøk av Teddy hjemme

•

Lærer engelske sanger, rim og regler

•

Får kjennskap til enkelte engelske ord og uttrykk

•

Bruker opplegget ”Learning English with Teddy”
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9. FUS BARNEHAGENES
SATSNINGSOMRÅDER

d

a

9.1 EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse i lek er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Forskning
viser at barnas hjerne utvikler seg raskere når barna får gode lekemuligheter sammen med

0

tilstedeværende voksne. ” I leken blir barna et hode høyere enn seg selv”, med dette menes
at barna presterer mer når de leker. Det er i leken de00tør å utforske og får nye erfaringer

sammen med andre, noe som gir de lærdom og ny kunnskap. Egenledelse peker på evnen

til å planlegge, organisere og huske ulike elementer som brukes5
i leken, så som samarbeid,
evne til turtaking, innspill fra andre og empati. Særlig viktig er rolleleken.
Styrking av egenledelsesferdigheter i barnehagealder kan forebygge utfordrende atferd,
mobbing, språkvansker og konsentrasjonsvansker.
Egenledelseshjulet består av 7 områder

EGENLEDELSE
• Hvordan vi utnytter vår
mentale kapasitet
Planlegging
Organisering
Arbeidshudkommelse

•	Hvordan vi er sammen
med andre
Igangsetting
Fleksibilitet
Selvregulering
Selv-monitorering
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- holde orden
på informasjon og
aktiviteter

Slik gjør vi:
•

Gir leken en sentral plass i hverdagen

•

Støtter, inspirerer og oppmuntrer barna i lek

•

Observerer og deltar i leken på barnas premisser

•

Utvikler og utvider leken ved å tilføre ny kunnskap, nye rekvisitter, elementer og ideer

•

Hjelper barna inn i leken

•

Skaper gode og inspirerende lekemiljø for bana

«….den som leker som liten får en rikdom inni seg som man kan øse av hele livet. Man
bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke om livet blir
vanskelig. Et sted man kan ty til i motgang og sorg.» -Astrid Lindgren

9.2 SMARTMAT
Smartmat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos
barna, bidra til god utvikling og sikre at hjernen får riktig næring. Smartmat er de beste
byggeklossene for utvikling av egenledelse i lek og læring. Det er helt grunnleggende for at
barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid at de får i seg næringsrik og nok
mat.
Mål:
•

Gi barna et sunt og næringsrikt kosthold

•

Styrke fellesskapet og den gode samtalen under måltidet

•

Legge til rette for utvikling av matglede, utforsking og utprøving

•

Gi barna kjennskap til engelske begreper

•

Verdsette og fremme kultur og identitet

Slik gjør vi:
•

Samtaler og undrer oss over matens betydning i ulike kulturer, tradisjoner og religioner

•

Synger bordvers og vektlegger den sosiale læringen hvor vi hjelper hverandre og der alle
blir sett og hørt

•

Lager mat fra bunnen

•

Lar barna delta i forberedelser til måltidene og i matlagingen

•

Benevner mat og gjenstander på norsk og engelsk

•

Maten vi serverer i barnehagen skal inneholder næringsstoffer og byggeklosser som
barna trenger i sin utvikling. Vi er opptatt av at barna skal forlate måltidet med en positiv
følelse av metthet og tilfredshet. Til barnas bursdager tilbyr vi sunn og god smoothie.
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10. BARNEHAGEN
SOM PEDAGOGISK
VIRKSOMHET
10.1 PLANLEGGING
Vår planlegging baseres på vår kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt
og i gruppe. I tillegg til observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og
samtaler med barn og foreldre.
Slik gjør vi:
•

Utarbeider periodeplaner for kommende periode

•

Bruker vår kompetanse og kunnskap om barns utvikling

•

Setter oss mål utfra observasjoner, refleksjoner og samtaler med barna

•

Har fokus på at veien til målet er like viktig som selve målet

10.2 VURDERING
Vårt pedagogiske arbeid skal jevnlig vurderes (beskrives, analyseres og fortolkes) ut fra
barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Målet med vurderingen er å sikre at
alle barna får et tilbud tilpasset deres individuelle modning og utvikling.
Slik gjør vi:
•

Reflekterer i sammen

•

Innsamling av informasjon; observasjoner, barns trivsel og utvikling, voksenrollen,
praksisfortellinger tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte, brukerundersøkelser

•
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Ser på om det er samsvar mellom våre verdier, barnesyn, læringssyn og praksis

10.3 DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av personalets arbeid skal
synliggjør hvordan personalet arbeider
for å oppfylle kravene i barnehageloven
og rammeplanen. Dokumentasjon av det
pedagogiske arbeidet gir foreldre-/foresatte
og kommunen som barnehagemyndighet
informasjon om hva barna opplever, lærer og
gjør i barnehagen.
Slik gjør vi:
•

Periodeplaner

•

Dag/ukesrapport med bilder

•

God kommunikasjon med foreldre/foresatte

•

Facebook

•

Praksisfortellinger

•

MyKid
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11. BARNEHAGENS
FAGOMRÅDER
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
•

Barna opplever naturen til alle årstider og i all slags vær

•

Barna får bruke sine sanser gjennom å lytter, føler, smaker, lukte og se.

•

Vi studere småkryp, insekter og planter i sammen med barna

•

Barna får lære om og ta del i kildesortering og viktigheten av å ta vare på naturen rundt
oss

•

Vi bruker naturen og naturlig materiale i våre formingsaktiviteter

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
•

Vi følger barnas fokus og undrer oss sammen med dem

•

Gjennom lek formidler vi hva som er rett og galt

•

Barna lærer seg sosial kompetanse (vente på tur, dele, vise omsorg) gjennom
anerkjennelse og bekreftelse fra de voksne

•

De får oppleve stemning, synliggjøring av kultur og tradisjoner

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
•

Vi bruker konkreter som bilder og figurer i sanger og eventyr

•

Vi leker med språket i sammen med barna

•

Vi leser og snakker om det vi ser i bøker

•

Vi bruker et mangfold av eventyr, fortellinger, sanger, bevegelsessanger, bøker, rim- og
regler
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•

Vi hjelpe barna å sette ord på det de uttrykker

•

Vi bruker og verdsetter hverdagssamtalen

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
•

Vi legger til rette for fysisk aktivitet ute og inne

•

Smaker på forskjellige grønnsaker, frukt og matretter

•

Barna får delta i tilberedelse av mat

•

Bevisstgjør og setter ord på kroppsdelene våre

•

Barna blir kjent med gode vaner for hygiene

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
•

Barna blir kjent med ulike levesett og familieformer

•

Vi skaper fellesskap gjennom felles opplevelser

•

Vi lærer å ta hensyn til hverandre

•

Vi utforsker området på lekeplassen i barnehagen, og går turer utenfor barnehagen

•

Vi benytter oss av bibliotek, noen av arrangementer byen vår tilbyr

•

Barna får innblikk i det norske urfolk og norske tradisjoner

ANTALL, ROM OG FORM
•

Gjennom lek og læring tilegner barna seg matematiske begreper, mengde, størrelse,
ulikheter, former og romfølelse

•

Vi sorterer, konstruerer og pusler

•

Vi utnytter hverdagssituasjoner som å dekke bord, telle, måle etc.

•

Vi sammenligner og utforsker

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
•

Barna får møte og prøve ut ulike uttrykksformer gjennom, forming, musikk og
dramatisering

•

Vi tilbyr barna varierte materialer i sin kreativitet

•

Vi har musikk og dans som fast innslag i hverdagen vår

•

Vi tilpasse aktivitetene ut fra barnas alder slik at de opplever mestring

•

Vi dramatisere/bruke konkreter
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12. OVERGANGER
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik
at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre
barn».(Rammeplan for barnehagen, 2017)
En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye
hverdag. En godt start legger grunnlaget for en god barnehagehverdag. Dette gjelder spesielt
for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø enn
hjemmet.
Under tilvenningsperiode er vi opptatt av å skape gode og nære relasjoner til barnet.
Vi bruker «Tryghetssirkelen» (COS) som et pedagogisk verktøy i tilvenningsperioden.
Se pkt. 6.1
Slik gjør vi:
•

Barnet får en primærkontakt som skaper den første relasjon med barnet og ser etter
barnets behov og skaper trygge rammer

•

Primærkontakten har nær dialog med foreldre som gir informasjon om barnets rutiner,
vaner, interesser evt. sykdommer og allergier

•

Primærkontakt informerer foresatte om barnehagens rutiner, dagsrytme og andre
praktiske ting som mat, stell, klær etc.

•

Møter barna med varme og anerkjennelse slik at de opplever trygghet og omsorg i
relasjonen med de ansatte

•

Har gode rutiner for måltid, hvile og søvn

Det vil variere hvor lang tid et barn trenger i tilvenningsfasen. Vi vil derfor utfra erfaring,
kunnskap og god dialog med foreldre-/foresatte avgjøre hvor lang tid vi skal bruke på
tilvenning.
Foreldretilpasset tilvenning vektlegger i mye større grad foreldrenes betydning for barnets
tilvenning. Foreldrene er til stede med barnet i minst tre hele dager i barnehagen. Her
har foreldrene ansvaret for barnet mens det stelles, når det spiser, sover, leker, og under
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aktiviteter. Primærkontakten i barnehagen er til stede sammen med forelderen og observerer
hvordan barnet reagerer, og likeså hvordan foreldrene møter barnet. Etter hvert blir barnet
kjent med primærkontakten, som overtar mer og mer av omsorgen for barnet. Forelderen er
fortsatt med, og hjelper gjerne til med praktiske oppgaver i barnehagen. På denne måten blir
forelderen også mer kjent med barnehagens organisering, og oppnår både mer realistiske
forventninger og større grad av trygghet. Dette får store positive ringvirkninger for det
videre foreldresamarbeidet, noe som igjen fører til større trygghet for barna.
Barna får sove-/hvile når de har behov for det. Etterhvert vil de yngste innarbeides i rutine
med soving etter lunsj ca kl. 12.00. Barna sover i egne vogner ute under tilsyn av en voksen.
Overganger i barnehagen
Overgang mellom avdelingene skjer på bakgrunn av barnets alder, modning og utvikling.
Foresatte skal i god tid før overgangen motta nødvendig informasjon. Internt avtales
overføring av informasjon mellom avdelingene. Pedagogisk leder skal i samarbeid med daglig
leder og det øvrige personalet sørge for at barnet får tid og rom til å bli kjent med de andre
barna og personalet på den nye avdelingen.
Slik gjør vi:
•

Felles frokost på kjøkkenet

•

Utetid sammen med da andre avdelingene

•

Felles arrangementer og samlinger

•

Barna får besøke sin nye avdeling jevnlig for å bli godt kjent med avdelingens rutiner,
barn og personal

•

Invitere foreldrene til en overføringssamtale hvor pedagogisk leder på opprinnelig
avdeling og ny avdeling deltar

•

Informasjonsskriv til foresatte med info om avdeling og ansatte

Overgangen mellom barnehage og skole
«Barnehagen og skolen utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid
om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen».
(Rammeplan for barnehagen, 2017)
Det siste året i barnehagen er et spennende år og vi ønsker å bidra til at barna er godt
forberedt og gleder seg til å begynne på skolen.
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Barnehagens målsetninger er å fremme selvstendighet, trigge nysgjerrighet og skape trygge
barn. Aktivitetene i førskolegruppa skal bidra til å styrke felleskapet, samarbeid, utvikle jeget og gruppen.
Når barna begynner på skolen er selvstendighet viktig. De skal kunne gå på do selv, kle på
seg og holde orden i sakene sine. Vi øver også på å ta imot og utføre beskjeder. Barna skal
kunne si fra når de trenger hjelp eller opplever noe som utrygt. Vi voksne skal hjelpe barna
til å kjenne sine styrker og utfordringer, og føle seg trygge nok til å møte verden og de
utfordringene som kommer. I førskolegruppa skal barna få det lille ekstra, og de skal få gjøre
nye og litt andre ting enn det de har gjort tidligere.
Slik gjør vi:
•

Følge Haugesund kommune sin plan for overgang barnehage skole http://www.
haugesund.kommune.no/lokalt-planer-og-foringer/veiledere
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•

Førskolegruppe

•

Felles FUS arrangementer med de andre FUS barna i Haugesund

•

Besøksdag til barnets skole

•

Førskoletur til Vikinggården

13. SAMARBEID
Gjennom et nært og godt samarbeid ønsker vi å gi foreldre-/foresatte tilhørighet til vår
barnehage. Foreldre-/foresatte skal ha mulighet til å medvirke i barnas barnehagehverdag. Et
nært og godt samarbeid mellom barnehage og hjem med det beste for barna i fokus bidrar til
et positivt miljø, trygge barn og en god barnehagehverdag.
Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler årlig. I disse samtalene er det barnets trivsel og
utvikling som står på agendaen. Ved behov kan flere samtaler avtales.
Det inviteres i tillegg til foreldresamtaler til to foreldremøter per barnehageår.
Vi samarbeider med:
•

Fus

•

Trygge Barnehager

•

Samarbeidsutvalget

•

Foreldrerådet

•

Haugesund kommune

•

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

•

Barnevernet

•

Helsestasjon

•

Skoler

•

Tolktjenesten

•

Nav

•

Universitetet på Vestlandet

Foreldreråd:
For å sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og foresatte består foreldrerådet av
foreldre/foresatte.
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Samarbeidsutvalget (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordna organ. SU består av en
foreldrerepresentant og en ansatt fra hver avdeling. Daglig leder er eierens representant i
SU, og har stemme-, møte-, og forslagsrett.
FUS
Driftsselskapet FUS står for driften av barnehagen vår, og alle andre barnehager i FUS kjeden.
Alle FUS barnehagene har felles visjon, verdier, mål, etiske retningslinjer, og
serviceerklæring.
Les mer om FUS barnehagene på www.fus.bhg.no
Trygge Barnehager as
Hip FUS er eid av Trygge Barnehager som er Norges største på etablering av nye barnehager.
Les mer om Trygge Barnehager på www.tryggebarnehager.no
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14. ÅRSHJUL
August/september

Mars/april

Tema: Hvem er jeg

Tema: Verden rundt meg

Brannvernuke (uke 38)

1. Mars fastelaven i barnehagen

Felles FUS tur til Djupadalen for

6. Mars Karneval

skolestarterne

Påskelunsj m/påskeharen

September Foreldremøte

26. April FUS dagen

24. September planleggingsdag

29. April Ruskendag
Foreldremøte

Oktober/november

7. Mars planleggingsdag

Tema: Vennskap
24. Oktober Høstfest m/foreldre

Mai/juni

16. November planleggingsdag

Tema: Glede
16. Mai Maileker

Desember

Vikinggården for skolestarterne

Tema: Omsorg og felles opplevelser

13. Juni Sommerfest m/foreldre

Felles adventssamlinger

31. mai planleggingsdag

13. Luciafeiring m/foreldre
20. Nissefest

Juli

Julevandring for skolestarterne

Sommerbarnehage
Sommeraktiviteter

Januar/februar
Tema: Mangfold og kreativitet
Kunstutstilling
6. februar markering av Samefolkets dag
21. Februar Morsmåls dag (markering av
barnehagens nasjonaliteter)
28. Januar planleggingsdag
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BARNET
FØRST!
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