ÅRSPLAN

2018
2019

Barnehagenavn
Follebu

INNHOLD
Om vår barnehage............................................................... 3
Barnehageloven og rammeplan........................................... 6

BARNET
FØRST!

FUS verdigrunnlag, mål og satsninger................................. 9
FUS verdier:.......................................................................10
Barnehagens mål og satsninger..........................................14
Barnehagens fagområder...................................................18
Progresjonsplan.................................................................20
Planlegging, dokumentasjon og vurdering.........................23
Årshjul...............................................................................26
Smartmat...........................................................................27
Samarbeid og overgang ....................................................29

2

OM VÅR BARNEHAGE
Follebu FUS barnehage er en selvstendig enhet innenfor FUS kjeden. Daglig leder i
barnehagen er Sissel A. Sellæg. FUS betyr først. FUS er barnehagenes driftsselskap
og administrasjonen holder til i Oslo. Trygge barnehager er FUS barnehagene sin
paraplyorganisasjon. De står for bygging av barnehagene. Vi er i dag rundt 200 FUS
barnehager fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. FUS barnehagenes vedtekter, fagplan,
visjon og verdier, serviceerklæring og etiske retningslinjer er felles. De sier noe om hvilke
holdninger og forventninger som ligger til grunn for vårt syn på barn og på samarbeidet
mellom personalet/barnehage og hjem. Follebu FUS barnehage har et styre fra eiersiden og
et samarbeidsutvalg (SU) representert med likt antall av foreldre og personalet i barnehagen.
Barnehagens foreldreråd er foreldrene i barnehagen.
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BARNEHAGENS STYRE:
Leder; Eli Sævareid, grunnlegger av Trygge barnehager.
SU består av de til enhver tid valgte representanter fra foreldre og personalet. De sitter 2 år
av gangen.
Styremøtene med DL og styre holdes to ganger pr. år. SU - leder inviteres med på deler av
disse møtene.
SU-møter er vanligvis i forkant av foreldremøter, vår og høst. Foreldrerådsmøte avholdes
hver høst.

VÅRE STYRINGSDOKUMENTER:
•

Barnehageloven

•

Personvernregler

•

Vedtekter

•

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

•

Rammeplan

•

Årsplan

•

Månedsplan

•

FUS barnehagenes visjon/overordnede fagplan

•

FUS serviceerklæring og etiske retningslinjer

•

Barnehagens vedtekter

•

Gausdalsmodellen

Våre styringsdokumenter er tilgjengelige i barnehagen for foreldre og andre
samarbeidspartnere som ønsker å lese mer.

BARNEHAGENS ORGANISERING
Daglig leder: Sissel Anette Sellæg tlf.917 93 041
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AVDELINGENE
KVISTEN tlf. 948 60 729
Aldersgruppe: 1-2 år
Pedagogisk leder: Hege Braadland/ Barnehagelærer: Stian Midtlien
Assistent: Bjønne Kleiven /Christel Øvstehage
KONGLA tlf. 995 29 018
Aldersgruppe: 2-3 år + førskolegruppa
Pedagogisk leder: Ågot Brudal/ barnehagelærer: Håvard Olsen
Assistenter: Torgeir Nordlien, Bjørg Moastuen.
KREKLING tlf.489 48 803
Aldersgruppe:3-5 år.
Pedagogiske ledere: Inger Lauvålien/barnehagelærer: Ida R.Nordlien
Assistenter: Vegard Flugstad, Lars Erik Anderssen, Ingeborg Hovde
Stengetider:
Barnehagen har stengt 5 dager pr. år for planlegging.
Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag /

BARNET
FØRST!

jul - og nyttårsaften
Barnehagen kan stenge barnehagen i
romjulen samt mandag/tirsdag før
påske, ved fire barn eller færre.
( jmf. vedtekter).
Felles opptak
Follebu FUS barnehage er med på
felles opptak i Gausdal kommune.
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BARNEHAGELOVEN OG
RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989
og trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som
har bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og
for barn i verden

BARNEHAGELOVEN
Barnehageloven § 2 har fastsatt en forskrift om rammeplan for barnehagen» barnehagen
skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og
oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange
læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn mm.» Den gir retningslinjer og krav til
barnehagens innhold, verdigrunnlag og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet
på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale
konvensjoner som Norge har sluttet seg til, bl.a. ILO-konvensjonen nr.169 om urbefolkninger
og FN `s barnekonvensjon. (www.kunskapsdepartementet.no)
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PERSONVERNLOV
Jamfør nye personvernregler som tredde i kraft mai 2018 skal all dokumentasjon (inkludert
bilder)på barn og voksne makuleres når de slutter i barnehagen. Når det gjelder sosiale
medier skal foreldre samtykke på hvorvidt bilder kan legges ut. Minner om at vi aldri legger
ut bilder der ansikter vises. På Mykid slettes alle opplysninger og bilder ved barnets slutt.

VEDTEKTER
Barnehagens vedtekter gir info om formålet med barnehagen, om eierstyret, foreldreråd og
SU. Om opptak, oppsigelse, ferie og åpningstider m.m.

HMS
Barnehagen har egen beredskapsplan og gode interne HMS rutiner. Vi har samarbeid med
Akuttmedisinsk kompetanse som holder kurs i førstehjelp for personalet og Semac eksperter på krisehåndtering

RAMMEPLAN
Rammeplan er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge.
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen
skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

ÅRSPLAN
Barnehagens årsplan utformes på grunnlag av barnehageloven, FN` s barnekonvensjon
og rammeplanens krav om innhold. Årsplanen skal reflektere kommunens pedagogiske
plattform, vår overordnede fagplan, serviceerklæring, vår visjon og våre verdier. Vi skal ha
mål og metoder som danner grunnlag for konkretiseringer i månedsplaner. Evaluering av det
pedagogiske innholdet skjer kontinuerlig. Våre planer skal sikre et pedagogisk innhold og
ivareta barnas integritet.
Årsplanen er et forpliktende dokument og et arbeidsredskap for personalet, samt at den er
til orientering og dokumentasjon for foreldre, tilsynsmyndigheter og eier.

MÅNEDSPLANER/ MÅNEDSBREV
Månedsplan er et redskap for å sikre at årsplanen følges opp. Den gir grunnlag for månedlige
evalueringer av innholdet. Planer skal ikke stå i veien for spontanitet og innspill fra barna og
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kan ikke være for detaljert. Om vi skal på tur en dag for å plukke bær og barna ser en traktor
på veien som opptar dem mer, så blir kanskje traktoren tema den dagen, mens bærene bare
må vente.
Månedsbrev med oppsummering/evaluering av månedsplan legges ut på MyKid i
begynnelsen av måneden.
.

FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL
OG SATSNINGER
FUS VISJON
Sammen har personalet drøftet og definert FUS visjon og verdier:
LEK OG GLEDE; At barna får tid til å leke ferdig, at de kan tulle og tøyse. At de har nære
og kreative voksne som bryr seg -og har lyst til å være med i leken. At fantasien får
næring gjennom gode og varierte opplevelser.
BARNDOMMENS VERDI; At barna blir sett, at barna får nok tid til lek. At barna blir
inkludert i fellesskapet, de får være med i daglige gjøremål. At barna får utfordringer og
opplever mestringsfølelse og at de får positive opplevelser og erfaringer.
HVERDAGSMAGI; At vi har tid. At voksne er oppmerksomme. At barna får undre seg og
stille spørsmål. Et glødende personale som legger ut spor og pirrer barnas nysgjerrighet.
VENNEGARANTI; Sosial kompetanse er en forutsetning for vennskap. Barna skal få erfare
et positivt samspill og at de er betydningsfulle. Barna skal støttes i leken og i å ta egne
valg, De skal lære å ta hensyn til egne og andres behov.
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FUS VERDIER:
SKAPENDE
Fantasifulle, energiske,
initiativrike, kreative
voksne.

NDE

TILSTEDEVÆRE

Lyttende, observante, empatiske,
nysgjerrige og omsorgsfulle
voksne.

GLØDENDE
Engasjerte, positive, aktive og
inspirerende voksne med humor og
glede.
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FUS KUNDELØFTE
EVENTYRLYST: At barnehagen gir barna opplevelser som gjør barn nysgjerrige. At man tør å
by på seg selv, oppdager nye ting og tør å prøve seg ut i det ukjente.
VENNEGARANTI: At barnehagen sørger for at barna opplever tilhørighet og at de får gode
og positive relasjoner. At barn får positiv anerkjennelse i plenum.
LEKEKOMPETANSE: Forutsetning for positiv utvikling og sosial deltagelse. I lek lærer barn
om samarbeid, forhandling, kommunikasjon og problemløsning. De lærer å kjenne på
følelser og å håndtere dem.
GOD KOMMUNIKASJON: Barnehagens personale skal være bevisste på eget kroppsspråk, at
det vi sier er det vi gjør. At vi er oppmerksomme og lytter på hva barnet faktisk sier. At vi er
bevisste på hvordan vi spør og selv sier ting.

BARNET
FØRST!
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FUS 4 HOVEDMÅL:
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HVA

HVORDAN

FUS barn har et positivt selvbilde

Personalet gjør sitt ytterste for å forstå barnet og
bekrefter barnet positivt. Barna skal bli sett og hørt.
De skal støttes og oppmuntres og bli tatt på alvor.

FUS barn er trygge og forskende, trives i
lek og har vennekompetanse

Barnet skal ha tilgang på et fang, de skal få trøst
og støtte. Personalet skal legge ut spor som pirrer
barnets nysgjerrighet.
Hos oss er leken viktigst og tilstedeværende voksne
bidrar til rollelekens utvikling ved å gi opplevelser og
nye erfaringer.

FUS barn gleder seg til resten av livet,
de vet de har påvirkningskraft og at
innspillene deres teller.

Barna skal få utfordringer og oppgaver tilpasset
utviklingsnivået til den enkelte slik at barnet opplever
mestring. Barna får små ansvarsoppgaver og de får
velge aktivitet. De er aktivt deltagende i hverdagslige
gjøremål i barnehagen. Gjennom observasjon og
samtaler med barna blir personalet oppmerksomme
på barnas ønsker og behov.

FUS barn har det gøy i barnehagen.

Det er rom for å tulle og tøyse i barnehagen
sammen med humoristiske voksne. Barna har
mange lekemuligheter og har alltid noen å leke med.
Personalet bidrar til at barna får mange varierte
opplevelser. Magiske øyeblikk oppstår når vi tar oss
tid, er oppmerksomme i det daglige og når vi er ute
på turer.

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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BARNEHAGENS MÅL OG
SATSNINGER
LEK & EGENLEDELSE
Barnehagen er en viktig arena for lek og sosialisering som gir grunnlag for utvikling av
individuell og kulturell identitet. Leken er livgivende og absolutt nødvendig og skal ha
stor plass i barnehagen. Leken krever kompetanse og har en egenverdi. Barn tilegner
seg kunnskap gjennom observasjon og aktiv deltagelse i leken. Barna tolker uttrykk, de
samarbeider, drøfter og inngår kompromisser om roller og lekens innhold. I leken er alt
mulig, så evnen til å forestille seg er viktig. Vi skal legge til rette for et mangfold slik at
barna får gode erfaringer og opplevelser. Barna skal oppleve at de mestrer både fysisk og
psykisk Leken bidrar til å utvikle og styrke barnets identitet og selvfølelse, leken gir barnet
mulighet til å prøve ut nye ting. Leken fremmer barns intellektuelle, språklige, fysiske,
sosiale og emosjonelle utvikling. I leken bearbeider barna inntrykk og opplevelser som gir
nye erfaringer. Egenledelse handler om evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave
over tid, og er en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang,
styrer og regulerer atferden vår. Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse
og medvirkning i eget liv. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av
vennskap. Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og
sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen. Gode egenledelsesferdigheter sees nå i
sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Forskning tyder
på at egenledelse ikke utvikles av seg selv. Egenledelse er ikke et personlighetstrekk som
ikke kan endres. Førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter
har aller størst effekt på hjernen.

ROLLELEK ER BLANT DE BESTE PEDAGOGISKE VIRKEMIDLENE VI
HAR FOR Å STYRKE EGENLEDELSE
Rolleleken krever at barna har innsikt i og empati med de andre. Det krever oppmerksomhet
og konsentrasjon og en felles forståelse av tingenes tilstand. Det er prosessen i leken som
er viktig, det å være her og nå og å gå fullt opp i de ulike rollene, bruke fantasi å bli bergtatt.
Lek er både morsomt og på ramme alvor. Rollelekens utvikling, kvalitet og pedagogiske
verdi avhenger av voksne som: Er til stede der hvor barn leker. Er godt orientert om barns
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interesser til enhver tid. Har god oversikt over lekens innhold og tema. Er aktive deltagere
ved behov. Har et overblikk over barnas roller og rollefordeling. Har et overblikk over lekens
utvikling over tid
Hvordan skal vi legge til rette for rolleleken? Vi velger ulikt lekemateriale, eks.
utkledningsklær, plankebiter, esker etc. som kan brukes på mange slags vis i tillegg til
ordinære leker. Vi organiserer rommene sånn at det blir små lekekroker. Utvalget av
lekemateriell og ordinære leker vil variere og tilpasses i forhold til barns egne behov og
ønsker. Lekemateriell må ha sin plass og ligge slik til at barna opplever det interessant og
innbydende.

FRILUFTSLIV
I år skal vi ha et ekstra fokus på friluftsliv. Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser
og erfaringer ved å følge naturens endringer gjennom årstidene og at barna får økt
forståelse for samspillet i naturen. Vi ønsker at barna skal få inspirasjon i lek og kreativ
utfoldelse ved å benytte seg av naturens mangfold.
Vi har fått en ny leirplass i gangavstand fra barnehagen. Den vil benyttes jevnlig i tillegg til
utemiljøet i barnehagen og turmulighetene vi ellers har benyttet oss av. Vi kommer til å ta
en del inneaktiviteter ut og ha et utvalg av bøker og formingsmateriell ute i barnehagen og
på leirplassen. Vi har både grillhytte og huk i boden som skal benyttes til måltider og andre
aktiviteter.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Barnehagene ligger inn under kunnskapsdepartementet og er regulert av barnehageloven.
Barnehageloven har klare bestemmelser og føringer på barnehagenes samfunnsmandat:
formål, verdigrunnlag og oppgaver.
Barndommen har en egenverdi der lek,omsorg,læring og danning skal ses i sammenheng.
Vi skal alltid ha barnets beste som grunnlag i alt vi gjør. Vi skal ha respekt for barns
opplevelsesverden og anerkjenne barnet. Barnehagen skal fremme demokrati og la
barna delta i et fellesskap der alle får anledning til å ytre seg. Vi ska fremme respekt
for menneskeverdet, synliggjøre, verdsette og fremme mangfold. Vi skal fremme barns
nysgjerrighet og undring, støtte og følge opp barnas egne kulturelle uttrykk. Vi skal
synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn og skal by på varierte opplevelser
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og erfaringer. Vi skal fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn og seksuell
orientering. Vi skal fremme nestekjærlighet og motvirke diskriminering og mobbing.
Personalet skal reflektere over egne holdninger og være tilstede der barna er. Vi skal lære
om økologien i naturen og fremme psykisk og fysisk helse.

FUS SERVICEERKLÆRING
•

FUS serviceerklæring sier noe om forventninger mellom personalet og foreldre. Den
setter standarden for samarbeidet.

•

Foreldre og barn skal bli møtt hver dag i hente- og bringesituasjoner.

•

Foreldre skal vite at deres barn blir sett og hørt. De skal være trygge på at barnet får tid
til lek og utfoldelse, tid til nærhet, at det legges til rette for bevegelse, oppdagelser og
erfaringer på mange arenaer. At barnet får utvikle sosiale ferdigheter, får gode venner og
mange magiske stunder.

•

Foreldrene skal vite hvilke voksne som hører til på avdelingene og hvem de skal
samarbeide med.

•

Foreldre skal vite at beskjeder kommer frem. Det er viktig at personalet kjenner alle
barna og foreldrene på tvers av avdelingene. Vi har en åpen barnehage der barn og
voksne kjenner seg trygge og veltilpass i hele barnehagen.

•

Personalet skal være tilstede for barna, være der barna er. De skal møte foreldre når de
kommer og når de henter barna, for utveksling av beskjeder og små fortellinger fra dagen
i dag.

•

Med en felles forståelse av FUS visjon, verdier og etiske retningslinjer, har vi et personale
som er bevisste på sin egen rolle og som våger å stille spørsmål rundt egen praksis. Slik
får vi en barnehage som er i vekst og utvikling.
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BARNEHAGENS
FAGOMRÅDER
RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER
Kropp, bevegelse, mat og helse.
Barna blir introdusert for kildesortering og lærer å ta vare på naturen og mangfoldet i den.
De får forståelse for sammenhenger i naturen.
Antall, rom og form
Barnehagen er et miljø der barna skal få undre seg, utforske, oppdage og skape
nysgjerrighet. Gjennom dette legger vi til rette for at barna forstår sammenhengen i naturen,
samfunnet og universet. De erfarer også matematikken i dagliglivet.
Etikk, religion og filosofi
Ved å la barna oppleve gleden av et mangfoldig samfunn, får de forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett. Gjennom tradisjoner i løpet av året, blir barna kjent med
egen- og andres kultur.
Nærmiljø og samfunn
Barnehagen legger til rette for at barna skal ha medvirkning på egen hverdag. De skal
bli kjent i nærmiljøet gjennom aktiv deltagelse på turer til eks. Aulestad, fotballbanen,
andedammen, skolen, biblioteket, hoppbakken, hundremeterskogen, gapahuken og
Kornhaugparken. Vi markerer samefolkets dag med fortellinger og matretten, Bidos.
Barnehagen legger til rette for at barna uavhengig av kjønn skal få samme muligheter til å
erfare og oppleve samfunnet vi bor i.

BARNET
FØRST!
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PROGRESJONSPLAN
KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE.
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Legger puslespill, gå i
trapper, klatre, hoppe og
bruke pinsettgrep. Bevisst og
nysgjerrig på en egen kropp.
Prøver ut nye smaker. Danser.
Spiser selv.

Selvstendig i hverdagslige
gjøremål. Øye-hånd og
øye-fot koordinering. Lære
blyantgrepet.

Har blyantgrep. Tar fart i huska.
Rulle og stupe kråke. Smøre
mat selv og bistår andre som
trenger hjelp. Selvstendig på
toalettet. Bevissthet på grenser
rundt egen og andres kropp.
Bevissthet om sunn og usunn
mat.

KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Hermer og gjentar. Bruker
kroppsspråk og stemme.
Gjenkjenner og forstår ord og
enkle beskjeder.

Barna kan ta imot og gi
lengre beskjeder. Barna
forstår begreper. Snakke
sammenhengende og mer
relevant. Viser interesse for
lekeskriving. Bruker språket
aktivt i rollelek

Leke, forstå, dikte og tøyse
med språket. Gjenfortelle fra
opplevelser, bruke språket
aktivt i lek og samhandling.
Se sammenheng mellom bilde
og tekst. Ta imot og utfører
beskjeder. Har interesse for
skrifts språket.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
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1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Rabletegning. Gjenkjenner
sanger og eventyr. Bildebøker.
Gjenkjenne og bevege seg i
sang og musikk.

Tegner hodefoting. De
eksperimenterer med farger
og former. Ser i bildebøker
og prøver ut ulike estetiske
uttrykk.

Tegner mer detaljert og presist.
De kan forme ting i ulikt
materiale utfra sin forestilling.
Leker og spiller roller for
andre. Er med på kulturelle
arrangementer. Lytter til større
tekster i bøker.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Enkel bruk av nettbrett. Såing
og høsting. Utforske naturen.
Erfarer ulike årstider. Enkel
kildersortering.

Barna lærer å bruke enkle
apper på nettbrett og pc. Deltar
i matlaging og søppelsortering.
De forstår sammenhengen i
naturen. Barn er ute i all slags
vær.

De kan bruke tegne og
bildeprogram på data og
lærer nettvett. Forstår
sammenhengen i naturens
kretsløp. Lærer å ta vare på
naturen. Eksperimentere med
naturmateriale (snø og is)

ANTALL, ROM OG FORM
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Leker og gjenkjenner ulike
former og farger. De lytter,
smaker, føler og ser. De teller.

Barna kan telle, sortere og
kategorisere. Barna forstår
forskjeller og motsetninger som
lang og kort, stor og liten. God
romforståelse

Barna viser forståelse for
matematiske begreper og
mengdeforståelse. Barna ser
løsninger på matematiske
utfordringer gjennom f.eks.
enkle regneoppgaver og egen
konstruksjonslek. Barna forstår
regler i lek og spill.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Lære forskjell på mitt og
ditt, gi og ta. Deltar i ulike
høytidsmarkeringer. De spør
og vi undrer oss sammen med
barna.

Undrer seg over liv og død.
Forståelse og respekt for lik- og
ulikheter.

Gjennom rolleleken møter
barna ulike familiekulturer.
De stiller filosofiske spørsmål
om hva og hvorfor. De
viser selvstendighet og
større evne til å ta egne valg.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
1-2 åringer:

3-4 åringer:

5-6 åringer:

Bli kjent på med barn og
voksne på egen avdeling/
uteområde- etterhvert også
de andre avdelingene. Deltar i
enkle hverdagslige gjøremål.

Bli kjent med nærmiljøet.
Oppmuntres og støttes til å ta
egne valg. Begynnende forståelse
for samfunnets oppbygning.
Kjennskap til tradisjoner

Kan orientere seg i nærmiljøet.
Opplever at de har innflytelse
og medvirkning og at de er del
av ei gruppe der hver og en
teller.
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PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG
VURDERING
BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barna skal få mulighet til aktiv deltagelse gjennom barnesamtaler og innspill som er
betydningsfulle for dem i hverdagen. Det handler om å ta barn på alvor, og å møte barna
som den de er. Personalet skal være der barnet er, lytte, observere og tolke kroppsspråk.
De voksne skal opptre med anerkjennelse, respekt og interesse for barnas innspill. Vi skal
møte barnets spørsmål og undring med åpenhet og støtte. Barnas synspunkter og meninger
skal tillegges vekt slik at de får en reell innflytelse i egen hverdag. Barn skal oppleve at deres
synspunkter og innspill blir regnet med. Barnehagens valg av tema og aktiviteter baseres
bl.a. på barnas innspill og interesser.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barndommen har en egenverdi og barnehagen skal anerkjenne og ha en helhetlig tilnærming
til barns utvikling. Gjennom å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere erfaringer,
holdninger og oppfatninger, så uttrykker barn seg på flere måter.
Vi er opptatt av hvordan vi tiltaler og behandler hverandre. De voksne er bevisste på at vi
skal være gode rollemodeller. ”Det er ikke det vi sier, men det vi gjør. ”Barnehagen skal
være forutsigbar med gode rutiner og omsorgsfulle voksne som evner å ta barna aktivt med
inn i hverdagslige gjøremål. Barna skal få erfaringer, oppleve samhold. De skal få boltre
seg i leken og kjenne på gleden ved å mestre. Barna skal bli møtt med åpenhet og respekt,
de skal bli sett av oss voksne og de skal få oppleve at de betyr noe. Barna skal ha en aktiv
rolle i utforming av dagen med at barnas ytringer verbalt og nonverbalt skal tillegges stor
vekt. Barns medbestemmelse skal tas på alvor. Personalet skal involvere seg i det enkelte
barns uttrykk, både fysisk og emosjonelt. Vi skal ha tid nok, være glødende, skapende og
oppmuntrende. Personalet skal motivere, lytte, trøste og være tilstede der barna er. Det
skal være plass til alle uttrykk og nysgjerrigheten skal pirres ved å legge ut spor som fanger
barnas interesse. Sammen skal vi studere og forske, stille spørsmål og undre oss.
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KOMMUNIKASON OG SPRÅK
De minste barna kommuniserer gjennom kroppsspråk. Det er avgjørende at de voksne
oppfatter, anerkjenner og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord og benevner det
de ser og det som skjer. Barna får erfaringer med at språket er et redskap for tenkning og
som uttrykk for egne behov og følelser. Vi bruker språket aktivt gjennom samtaler, i lek og
aktiviteter, vi setter ord på følelser, opplevelser og erfaringer. Vi oppmuntrer barna til selv
å bruke språket for å uttrykke seg. Vi tøyser med ord, lager vitser, rim og regler. Vi leser,
gjenforteller og lager historier sammen med barna. Vi skriver ned barnas egne historier og
responderer språklig på barnets uttrykk og behov.

LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske og lære. Barnehagen skal introdusere barn i situasjoner, temaer, fenomener,
materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Leken er den beste arena for
læring - barnas egen lek/ rollelek og andre voksenstyrte aktiviteter. De voksne i barnehagen
skal tilrettelegge for at valg av aktiviteter skjer på barnas premisser uavhengig av kjønn
eller etnisitet. Vi skal oppmuntre barna til å prøve nye ting på en slik måte at barna får
positive opplevelser og mestringsfølelse. Da får de lyst til å prøve nye ting. Læring skjer
i alle situasjoner i barnehagen. Gjennom fysiske, emosjonelle og sosiale opplevelser og
erfaringer. I lek og aktivitet ute og inne, på turer, i samlingsstund, rundt måltider, under stel
og påkledning og daglige gjøremål.

DANNING, BARNDOM OG LIVSMESTRING
Barnehagen skal støtte barna i sin utforskertrang og nysgjerrighet til omverdenen. Vi skal
bidra til å legge grunnlag for at barna blir modige, selvstendige og ansvarlige mennesker
i et demokratisk fellesskap. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å
reflektere over egne handlinger og væremåter.
Med danning og omsorg mener vi å få og å gi varme blikk, et klapp på skulderen, litt tøys
og tull, humor, latter, glede, trøst og et fang å sitte på. Å ivareta barnets behov for søvn,
mat og aktivitet og ha en hverdag med gode rutiner med tilstedeværende voksne. Å få
være den man er og å bli møtt med anerkjennelse og forståelse, det styrker selvfølelsen og
egenverdien.
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Det er avgjørende at barnet er i stand til å oppfatte og forstå kodene og reglene i et sosialt
fellesskap. Det lærer de i lek og samhandling seg imellom og mellom barn og voksne. Barn
speiler seg i hverandre, observerer, tolker og bearbeider inntrykk og skaffer seg erfaringer
som gjør dem i stand til å knytte vennskap, takle konflikter og å være aktivt deltagende i
sosiale sammenhenger.
Det er de voksnes ansvar å forebygge mobbing. Vi må være i forkant og bidra til å styrke
sosiale relasjoner mellom barn og voksne. For at vi skal kunne forebygge mobbing må vi som
voksne være tilstede og gi barna en grunnleggende god lekekompetanse og et godt språklig
verktøy. Vi skal støtte barnets initiativ til samspill og bidra til at alle kan få noen å leke
med, at alle får oppleve å få venner og beholde dem. Støtte barna i å ta andres perspektiv,
se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og
meninger. Vi skal støtte barna i å sette grenser, respektere andres grenser og finne løsninger
i konfliktsituasjoner. De voksne skal være positive forbilder, de skal være tydelige og
støttende for barna i alle situasjoner.

DEMOKRATI OG
LIKESTILLING
Økt mangfold og individualisering i samfunnet gir behov for
økt demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive
holdninger til å leve sammen i fellesskap. Det innebærer
at det enkelte barn opplever å bli tatt på alvor. At deres
værende betyr noe, at barnet blir inkludert og får delta i
felleskapet uavhengig av bakgrunn og kommunikasjonsevner.
Barn skal ha like muligheter til å velge aktivitet uavhengig av
kjønn og/eller kulturell bakgrunn.
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ÅRSHJUL
AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER:
Oppstart og tilvenning av nye barn.
Elgjakt for skolestarterne.
Felles høst tur til Kittilbu.
FN-dagen markeres med temaarbeid og fest med innsamling av penger til et godt formål.

NOVEMBER – DESEMBER - JANUAR:
Juleforberedelser
Adventsamlinger og kirkebesøk
Lucia og nissefest
Vinteraktiviteter

FEBRUAR – MARS - APRIL:
Skitur med skolestarterne
Markering av samefolkets dag
Fastelaven og karneval med tema og egenlagde kostymer.
Påskeforberedelser
Påskefrokost for foreldre og søsken
FUS dagen

MAI – JUNI - JULI:
Forberedelse til 17.mai.
Foreldremøte for nye foreldre
Besøk av 1.klasse fra Follebu skole
Overnatting og togtur med skolestarterne.
Sommerfest med avslutning for skolestarterne.
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TRADISJONER/ ÅRSTIDER
Vi ønsker at barna skal lære om tradisjoner og om våre ulike årstider. Vi forbereder og
markerer høytider sammen med barna. Vi tilrettelegger for uteaktiviteter og gode opplevelser
i all slags vær og benytter oss av det naturen har å by på. Barn lærer om sammenhenger i
naturen og om kildesortering. Vi bruker naturmateriell i lek og forming. Vi leser bøker og
bruker nettet for å tilegne oss ny kunnskap om mangfoldet i naturen og om ulike tradisjoner
knyttet til våre markeringer som eks. samedagen, FN dagen og 17.mai.

SMARTMAT
Vi serverer grønnsaker til alle måltider og bruker grove kornslag og linser. Vi serverer
fisk oftere enn kjøtt. Vi lager mest mulig ren mat fra bunnen av og serverer to fullverdige
måltider; lunsj og mellommåltid. Frokost har barna med selv.
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DOKUMENTASJON
Vi dokumenterer barnehagens innhold gjennom årsplan, månedsplan og månedsbrev.
Daglig dokumentasjon skjer i hovedsak gjennom møte med foreldre, MyKid og facebook,
Dokumentasjonen gir et godt bilde av det pedagogiske innholdet i barnehagen og danner
også grunnlag for refleksjon og vurderinger i personalgruppa. Facebook viser varierte
hverdagsaktiviteter fra barnehagen og er et godt vindu ut mot verden.

VURDERING
Det er avgjørende at barnehagens praksis på alle plan er gjenstand for vurderinger både fra
personalet og barna, men også fra foreldre. Det er med på å sikre at barnehagens innhold er
i tråd med årsplan og vårt løfte ut mot foreldre og kommunen. Det er med på å sikre at barna
får variert erfaringer og progresjon i sin utvikling på alle områder, både fysisk og psykisk.
Brukerundersøkelsen, SU og foreldremøter er en god arena for vurderinger, sett med andre
øyne, som barnehagen alltid tar på alvor og bringer inn i eget vurderingsarbeid.

OBSERVASJON
Personalet observerer både enkeltbarn og barnegruppa kontinuerlig. Det er viktig med
hensyn til evaluering av innhold og i forhold til å vite om våre målsettinger når frem.
Personalet skal være der barna er, involvere seg i lek og aktivitet og på den måten å
være veileder og støtte der det trengs. Det gir personalet god innsikt i hva som foregår i
samhandling mellom barna og er en viktig faktor for å forebygge mobbing. Observasjoner
danner grunnlag for å sette inn tiltak, endre praksis og/eller innhold i den videre
planleggingen. Ved spesielle behov benyttes kartleggingsverktøy som eks. TRAS (tidlig
registrering av språket) og ”Alle med ” (kartlegging av sosiale ferdigheter) i dette arbeidet.

MØTEVIRKSOMHET
Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år der barnehagen er stengt.
SU= barnehagens samarbeidsutvalg. Representantene velges for to år av gangen og skal
være bindeleddet mellom foreldre og barnehage. SU består av tre foreldrerepresentanter og
tre fra personalet. I tillegg er daglig leder representert.
2 foreldremøter pr. år.
1 foreldrerådsmøte-avholdes hver høst. SU leder møte.(Kun foreldre)
2 foreldresamtaler pr. år, men ved behov avtales flere.
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KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
1. Personalmøter, pedagogiske møter med vurdering og refleksjoner på egen praksis.
2. Nettverksgrupper.
3. Aktiv oppdatering gjennom litteratur.
4. FUS kurs for assistenter, pedagogiske ledere og daglige ledere.
5. Videreutdanning.
6. Eksterne kurs.

SAMARBEID OG OVERGANG
SAMARBEID
Vi har foreldresamtale to ganger i året. I tillegg tilbyr vi samtaler ved behov, samt at vi
har mulighet og plikt til å trekke inn andre instanser når det er nødvendig. Foreldre skal
orienteres om spesielle observasjoner av barnet og eventuelle meldinger til andre instanser.
Vi samarbeider med Gausdal kommune; barnehagesjef, PPT, barnevern, fysioterapi,
helsestasjon. Vi har 1-2 felles planleggingsdager pr. år med kommunen. Lederne i private og
kommunale barnehager møtes en gang i måneden. Vi samarbeider med de til de enhver tid
gjeldende skolene som barna har tilhørighet til.
GAUSDALSMODELLEN er implementert i vår daglige virksomhet. Vi samarbeider tett med
fysioterapaut, Inger Thorsen

GAUSDALSMODELLEN - MOTORIKK, LÆRING OG HELSE
Gausdalsmodellen er en del av Gausdal kommune sin satsing på folkehelse. Det er et
universelt helsefremmende og forebyggende tiltak, som bidrar til utjevning av sosial ulikhet
i helse. Det er ledd i kommunens satsing på tidlig intervensjon. Gausdalsmodellen er i
tråd med sentrale føringer om mer samhandling mellom tjenester og mellom kommune og
sykehus. Gausdalsmodellen støtter seg faglig på oppdatert forskning om barns utvikling og
anbefalinger fra sentrale myndigheter og fra fagmiljøer.

29

Daglig leder er med i et FUS nettverk. FUS administrasjonen i Oslo er en viktig
samarbeidspartner i tillegg til TBØ regnskapskontor, barnehagens styre og SU i barnehagen.

OVERGANG MELLOM AVDELINGER
Foreldre informeres om overgang til ny avdeling og kan komme med innspill. Personalet ser
til at overgangen for barna blir lettere ved å starte med jevnlige besøk på den nye avdelingen
i mai hvert år. Foreldre inviteres til en besøksdag sammen med barna første uka av juni.

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
Barnehagen har overgangssamtaler med de respektive skolene hver vår.
Førskolebarna har sitt eget opplegg siste året i barnehagen. Barna er sammen med Kornhaug
barnehage en gang i uka og vi har tett kontakt med Follebu skole. Har vi barn fra andre
skolekretser samarbeider vi med de gjeldende barnehager og skoler og er på jevnlige besøk
sammen med deres førskolebarn. Da blir barna kjent med noen de skal starte på skolen
med. Dette året er også leken er viktigst og det er i lek de blir kjent med hverandre og
skaper relasjoner på tvers. Barna får også oppgaver å løse, noe de syns er moro. Det siste
året oppmuntres barna til å gjøre mest mulig selv; som å gå på do, ha orden i kleshyllen, kle
av- og på seg selv. Spesielle aktiviteter for de største er: Lucia, togtur, overnatting, elgjakt,
fjellturer, skiturer. I løpet av tiden i barnehagen har barna lekt og fått masse erfaringer,
både motorisk og intellektuelt. Barna har opplevd positive relasjoner med andre barn og
voksne. De har fått gode erfaringer gjennom felles oppdagelser og filosoferinger. Gjennom
samspill, lek, musikk, bevegelse, drama, forming, ikt, turer. De har opplevd mestring og
opparbeidet kompetanse både språklig, mentalt, motorisk og sosialt. De skal være rustet til
skolehverdagen. Barna får hver sin perm med bilder og tegninger fra tiden i barnehagen. Det
gis ut på en høytidelig avslutning for førskolebarna på sommerfesten i juni.
Follebu FUS barnehage
Kornhaugen 2
2656 Follebu
Epost: dl.follebu@bhg.no
Tlf.61220491
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NOTATER:
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Barnehagenavn

Follebu

