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ÅRSPLAN FOR VASSBREKKE FUS KULTURBARNEHAGE.
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage AS eies og drives av Trygge Barnehager AS.
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage åpnet 29. Oktober 2007 i midlertidige lokaler i ”gamle
Anna Nilsens Minne barnehage”. Nye Vassbrekke FUS Kulturbarnehage sto ferdig 16.mars
2009.
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage er en FUS barnehage, FUS er Trygge Barnehager AS sitt
driftsselskap for barnehager de eier og driver selv.
Alle barnehager som drives av FUS har en felles visjon som skal implementeres i alle FUS
barnehagene.

FUS sin Visjon:
”Sammen gir vi barndommen verdi,
Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”
I forhold til barna betyr visjonen at vi skal:
- Jobbe for at hverdagen skal være preget av lek og glede
- La barna oppleve magiske øyeblikk
- Gi rom for spontanitet og litt «galskap»
- Sørge for at alle barn opplever vennskap, fellesskap og tilhørighet.
Våre felles verdier er: Glødende, skapende og tilstedeværende.

Hos oss er barna alltid i fokus – de er FUS!
Hovedmål for FUS barnehagen;
 FUS barn har et positivt selvbilde.
 FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
 FUS barn gleder seg til resten av livet, da de vet de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller.
 FUS barn har det kjekt i barnehagen.
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FUS barnehagenes serviceerklæring:
FUS barnehagene har en egen serviceerklæring. Her forteller vi foreldrene hva de kan
forvente når de har barnet sitt i en FUS barnehage. Vassbrekke FUS kulturbarnehage skal
sikre at vi leverer et barnehagetilbud i tråd med serviceerklæringen. Dette vil være et tema
vi tar opp på personalmøtene og pedagogledermøtene. Serviceerklæringen gjennomgås med
foreldrene på oppstartsamtalene og på det første foreldremøtet. Innholdet i
serviceerklæringen har sitt utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplanen.

Årsplanen er et overordnet styringsdokument for de ansatte i Vassbrekke FUS
Kulturbarnehage. I tillegg er det et informasjonsdokument til foreldre, kommunen og eiere,
som forteller hva vi vektlegger av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Denne årsplanen skal være gjeldende for barnehageårene; 2018/ 2019.
Gjennom årsplanen har vi som barnehagen har satt oss flere mål. Noen av disse målene er
vanskelige å nå i løpet av ett barnehage år, og vil dermed bli gjeldene for flere år. Målene vil
da bli tatt med videre i årsplanene som vil bli utarbeidet i årene som kommer. Årsplanen vil
bli evaluert ved slutten av barnehage året, da vi ser hva og hvor langt vi har kommet med
målene vi har satt oss, og hvordan vi kommer til å jobbe videre i årene fremover.
Som Kulturbarnehage er det mange og viktige temaer som berører oss. Barnehagen skal
formidle kulturarv og tradisjoner, ta aktivt del i samfunnet vårt, nærmiljøet og tilrettelegge
for den kulturformidlingen som foregår i vår kommune. Vi skal også inspirere barna til å ta i
bruk estetiske uttrykkene som kunst og håndverk, musikk, dans og drama.
Rammeplanen og barnehageloven sier følgende om barnehagen som kulturarena;
”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i ett sosialt felleskap.”
Vi kommer til å ha fokus på det norske samfunnet og tradisjonene våre, og markeringer av
sentrale høytider og merkedager vil stå i fokus i barnehagen. Dette er også viktig med tanke
på integrering av barn fra andre kulturer slik at de utvikler trygghet og kunnskap om vår
kultur.
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Barnehageåret 2018/ 2019 blir vårt satsningsområde LEK OG Kropp,
Bevegelse, Mat og Helse.
Barnehageloven § 2 sier dette om LEK: ”Barnehagen skal gi barn mulighet for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende
omgivelser.”
Rammeplanen sier videre at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.
Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange
uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell
ulikhet. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og
samfunnet generelt. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre
barn. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.
Videre sier rammeplanen at leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i,
leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter som ”den virkelige” verden. Leken er
lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til
voksen alder.
Leken er viktig av flere grunner:









Lek gir glede
Lek kan være problemløser
Lek fremmer intellektuell utvikling
Lek fremmer språklig utvikling
Lek fremmer fysisk og motorisk utvikling
Lek virker inn på emosjonell utvikling
Lek styrker identiteten
Lek styrker selvfølelsen
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Grunnlaget for VENNSKAP blant barn legges i leken. Lek er barns viktigste uttrykksform og vi
har valgt å ha fokus på LEK som grunnlag for vennskap. Lek og vennskap kan gi barn sosiale
erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi da det foregår i samhandling med jevnaldrene. I
barnehagen har de voksne et ansvar for at alle barn får mulighet til å være sammen med
andre og utvikle vennskapsrelasjoner.
For å legge til rette for LEK og vennskap er det viktig at de voksne i barnehagen er
tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. De voksne må
være anerkjennende, tilstedeværende og kunne møte barna på deres ”sted” i leken. I
Vassbrekke FUS kulturbarnehage vil vi ha fokus lekegrupper for å legge til rette for at den
gode leken skal oppstå.
Rammeplanen sier dette om Kropp, bevegelse, mat og helse: «Vaner og handlingsmønstre
tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut.
Barnehagen skal legge til rette for al alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur, mental og sosial velvære og fysisk og psykisk helse.»
Gjennom dette satsingsområdet vil vi ha fokus på opplevelser, lek, det å sanse med kroppen
og bruke kroppen aktivt ute og inne. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og
psykisk helse. Barna skal lære å sette grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat.
Vi vil ha et større fokus på barnas medvirkning og deltakelse i matlagingen. Dette for å utvide
forståelsen og kunnskapen fra matens opprinnelse, og veien fra mat til måltid.
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Vårt overordnete mål i 2018 - 2019:
«Sammen vil vi gi barndommen verdi – Kropp og helse gjennom lek og
trivsel»

Hvordan skal vi jobbe med dette målet:
1. TID:
Det skal settes av mye tid til leken i hverdagen vår. I en travel barnehagehverdag der
det skjer mye, er det viktig å sette av god tid til lek slik at den gode leken skal oppstå.
Vi mener det er viktig at barnehagen tilbyr plass til lek, tid til lek, materialer til variert
lek og lekekamerater. Vi vil derfor sette leken i fokus.
2. LEKEGRUPPER/ SPRÅKGRUPPER:
Her vil det være de voksne som står for organiseringen mens barna tar seg av innhold
og uttrykksform. For å sette sammen gode lekegrupper er det viktig å ha voksne som
har kunnskap om barna på avdelingen, innsikt i hva barna trenger og som vet hva en
ønsker å få ut av gruppene. Da lekegrupper er en strukturert måte å jobbe med lek på
som samtidig ivaretar lekens egenskaper. I lekegruppen kan barn få være med på å
bestemme og påvirke innholdet og sin egen rolle.
Hver uke har vi lekegrupper. Ved å dele barna i mindre grupper kan vi enklere
imøtekomme enkeltbarn og gruppas forutsetninger, ønsker, behov og interesser. Å
dele i smågrupper skaper en ro i og rundt leken. Vi har også leker som playmo,
dukker, spill og andre aktiviteter som kun skal bli brukt i disse leke/ språkgruppene.
Dette for å tilføre leken noe nytt og spennende og samtidig gi barna andre
utfordringer og muligheter for lek og læring.
3. BARNS MEDBESTEMMELSE:
Vi tar barns medvirkning på alvor ved de valgene vi har gjort i forhold til vårt
satsningsområde, gjennom veiledning og ved at den voksne:
tar del i barnets interesser
tolker barns kroppsspråk
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tyder signaler som viser at barna er trøtte, sultne m.m.
er fleksibel til planlagte aktiviteter,
gjentar ting som barnet viser interesse for
la barna komme med tanker om meninger om hva som skjer i barnehagen gjennom
”ekspert undersøkelsen” til 5 åringene hvert år.
legger til rette for varierte aktivitetsgrupper hvor barna kan påvirke innholdet
underveis
er anerkjennende i møte med barna
Se side 26 lenger ned i årsplanen for mer utdypende om barns medbestemmelse.
4. FUS SIN SATSNING – ”Egenledelse i lek og læring”:
FUS startet høsten 2013 opp et kompetanseprosjekt innen Egenledelse i lek og læring.
Her skal alle pedagogiske lederne og assistenter/ fagarbeidere kurses over en fire års
periode. Derav økt kompetanse. Dette skal gi kunnskap om hvordan utvikling av
egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og naturlige aktiviteter i
barnehagen, hvordan de voksne kan bidra til en positiv utvikling hos barn.
Egenledelse i lek og læring er viktig for:
Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i
barnehagen.
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.
Hva er egenledelse?
En viktig del av barn og voksnes positive utvikling er evnen til å tilpasse seg nye utfordringer
og krevende situasjoner. Egenledelse er ferdigheter barn har behov for i møte med krav og
forventninger fra omgivelsene. Egenledelse i lek har innvirkning på barnets helhetlige
utvikling: sosialt, språklig, intellektuelt og emosjonelt, og kan utvikles gjennom barnets
iboende ressurser i lek. Begrepet egenledelse innebærer barn og menneskers evne til å
regulere, utvikle og stimulere de funksjoner/ ferdigheter som inngår i begrepet egenledelse.
Disse funksjonene/ferdighetene er: Planlegging, organisering, arbeidshukommelse,
igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering. Utvikling av egenledelsen
foregår hele livet og hjernen er egenledelsens viktigste overordnede styringsfunksjon. Ett
verktøy for å lære, og utvikle denne evnen til egenledelse er gjennom bruk av
egenledelsesfunksjonene i lek, særlig i rollelek.
Inngangsporten til barns verden er leken, og det er nettopp gjennom et bevisst fokus på
lek at utvikling av egenledelsesfunksjonen kan optimaliseres. ( Egenledelse i lek og
læring, s. 6)
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Her skal barnehagen sette av tid til lek, organisere og strukturere. De voksne skal også
støtte og veilede barn i leken. Vi skal holde fokus på/ bevisstgjøre voksenrollen, der de
voksne skal støtte og bidra til at alle barn får gode lekeerfaringer og at vennegarantien
blir sikret.

5. ”VÆRE SAMMEN” – Voksen rollen i barnehagen:
Gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke vil Være Sammen
gjøre barnehagen til den beste arena for barnets vekst og modning. Dette vil gi
personalet i barnehagen:
Kompetanseheving
Implementering av den autoritative voksenrollen
Bedre samhandling mellom barnet og de voksne

Vi arbeider med Være Sammen hvor voksenrollen, og den autoritative voksenstilen er
sentral. Hvilken voksenstil en har, har betydning for barnets utvikling og trivsel. Teorien bak
de ulike voksenstiler og den autoritative voksne har bakgrunn i Diana Baumrind sin forskning
på de ulike oppdragerstiler. De fire ulike voksenstilene er Autoritær, Ettergivende,
Forsømmende, og den Autoritative.
Vi har som mål å fremme den Autoritative voksenstil.
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Den autoritative voksenrollen:
Denne stilen går ut på at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig
som de er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til
barnet og viser en aksepterende holdning. Autoritative voksne har respekt for
barnets selvbestemmelse, og fremmer medbestemmelse for barnet. De voksne har
også klare forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder
grenser og normer. De voksne etablerer gode standarder for atferd og «guider»
barnet i dets utvikling. Denne voksenstilen påvirker barn generelt i en positiv retning,
dette gjelder også barn med utfordrende atferd. Det vektlegges her at den voksne er
varm og har evne til relasjonsbygging. Dette krever at den voksne har kunnskap og
evne til endring i voksen væremåte ovenfor barnet.
Være sammen handler i stor grad om å implementere det autoritative perspektivet,
som igjen dreier seg om varme og grensesettende voksne.
Les mer om programmet på: www.vaeresammen.no

KAN DU LØVELOVEN?
Jeg skal være meg,
Men gi plass til andre,
Slik at de blir seg,
Bry meg om en annen,
Hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
For barn i alle land!
Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
Om å si i fra!
Alle barn på jorden
Har den samme rett
Til å være trygge
Og til å være sett.
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6. Oss som voksne i møte med barna i barnehagen:
Gjennom arbeidet med voksenrollen skal vi fokusere nærmere på selve barnet, og
oss som voksne i møte med barnet. Gjennom en systemsak med Haugesund
kommune, skal ansatte gjennom en prosess med fokus på Trygghetssirkelen (Circle
og security). Gjennom denne skal vi som voksne i barnehagen bli de beste voksne i
møtet med barna vi møter i vår barnehage.

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen.
Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen.
Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da
oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved
behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for
beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper,
Hoffman, Marvin, 2015).
Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger
grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i
barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å
kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).
7. Kropp, Bevegelse, Mat og Helse:
Gjennom arbeidet med fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse vil vi ha fokus
på at vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som
tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Det er derfor viktig at vi allerede i
barnehagen legger til rette for positive opplevelser både ute og inne i barnehagen.
Rammeplanen sier dette angående Livsmestring og helse: «Barnehagen skal være
en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske
utvikling».
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8. SUNN MAT:
FUS stiller krav til Sunn Mat i alle sine barnehager.
Målet er å sikre at mat som serveres i vår FUS barnehagen legger forholdene best mulig til
rette for optimal fungering, vekst og utvikling. Vi forholder oss til Helsedirektoratets sin
anbefaling til bra mat i barnehagen: www.shdir.no/matibarnehagen
SUNN mat betyr at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vi serverer grønnsaker til måltidene
Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
Vi bruker mest mulig grove kornprodukter
Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
Vi bruker vann som tørstedrikk
Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
Vi har fokus på variasjon av brødservering og annen mat som varm mat og baking

SUNN Mat er de beste byggeklossene for utvikling av egenledelsen i lek og læring.
Det er helt grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid er
at de får i seg næringsrik og nok mat som sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt.
Prosjektet skal bidra til at barna får mat som inneholder byggeklosser for kropp og hjerne.
Rammeplanen sier dette om livsmestring og helse: «Måltider og matlaging i barnehagen
skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner».
Dette gjør vi ved at barna får delta aktivt i matlagingen, og vi har halvårlig varm mat meny.
Måltidene skal oppleves som en fin stund gjennom barnehage dagen, der ro og gode
samtaler skal være i fokus.
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Hvorfor jobbe med disse målene;










Voksne har et stort ansvar for å gi barna muligheter for å oppleve et lekende
mangfold i barnehagen
Gjennom lek utvikles språk, sosial kompetanse, kroppsbeherskelse og kreativitet
Å ha venner skaper en trygg base som gir selvtillitt, som gir grunnlag
for å prøve ut nye sosiale uttrykk og ferdigheter
Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom,
og i leken har barna høy kompetanse og engasjement
I leken blir barna et hode høyere enn seg selv
Leken er det viktigste i barnehagen
Barna skal bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent
med egne følelser
Oppleve trivsel, glede, mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året
rundt.
Barna skal få muligheten til å bli det beste av seg selv, da med voksne som forstår
barn og gjør sitt beste til barns beste.

Den voksnes rolle i leken;









Være lekens beskytter
Delta i leken på barns premisser
Hjelpe barn inn i leken
Være lekekamerat for å øke status
Videreutvikle leken
Være en støtte og inspirator
”styre” leken ved behov
Lede leken over til noe nytt

Den voksnes rolle i kropp, bevegelse, mat og helse;





Være aktiv og tilstedeværende
Støtte og utfordre til variert kroppslig lek
Anerkjenne mestring hos barna
Bidra til gode vaner, holdninger og kunnskap om kost, hygiene, aktivitet og hvile
13
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Legge til rette for varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer inne og ute, i og utenfor
barnehagen
Lære barna om retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
Bidra til måltidsglede gjennom tilrettelegging av måltider og matlaging
Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak

Vår vennskaps modell
Styrker sosial
kompetanse

Styrker
selvbilde og
selvfølelse

VENNSKAP

Omsorg/
omtanke

Gir trygghet
og
tilhørighet

Gjennom å tilrettelegge for vennskap er leken det viktigste i barnehagen, samt det å lytte til
barna. De voksne skal være gode forbilder som tilrettelegger og deltar i barns lek i
barnehage hverdagen.
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BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER.
 Lov om barnehager
 Rammeplan for barnehager
 Barnehagens årsplan
 Progresjonsplan for fagområdene iht barnas alder
 Periodeplaner/ Månedsplaner
 Forskrift om miljørettet helsevern
 Barnehagens vedtekter
 Serviceerklæringen
 Etiske retningslinjer
 Kompetanseplan for personalet
 Kompetanseplan for Haugesundsbarnehagene fra 2015 – 2018.

PERIODEPLANER:
Vi vil i tilegg til årsplanen som er et overordnet styringsdokument for arbeidet i Vassbrekke
FUS Kulturbarnehage utarbeide periodeplaner. Periodeplanene er et detaljert
arbeidsdokument som kommer ut 6 ganger i året. Det vil bli utarbeidet en periodeplan for
hver enkelt avdeling. Gjennom disse vil vi gi et tilbakeblikk og vurdering av perioden som er
gått, og mål, planer og tiltak for kommende periode. Periodeplanen kommer også til å
inneholde oversikt over merkedager i perioden, og eventuelle rim, sanger og regler som blir
brukt. Periodeplanene vil bli utdelt ved starten av hver periode.
Slik har vi valgt å dele barnehageåret vårt inn i seks perioder:
1. Tilvenning; 15.august til 30.september: fokus på tilvenning, omsorg og trygghet, bli
kjent og knytte vennskap.
2. 01.oktober til 30.november: høsten, høstfest, mørketid.
3. 01.desember til 31.desember: Jul og markering av høytiden.
4. 01.januar til 28.februar: Karneval, fastelavn og vår.
5. 01.mars til 30. april: påsken, våren, nytt liv.
6. 01.mai til 31. juni: 17.mai, sommer og sommeravslutning.
Det vil i tillegg bli utarbeidet egne månedsplaner som blir levert ut til dere som foreldre
gjennom mail.
PROGRESJONSPLAN:
Barnehagen har utarbeidet progresjonsplan som er gjeldende for alle aldersgruppene i
barnehagen vår og innenfor hvert av de syv ulike fagområdene vi jobber med.
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NY FORMÅLSPARAGRAF FOR BARNEHAGEN SIER (BARNEHAGELOVEN);
Vi er en offentlig godkjent barnehage, hvor Barnehageloven av 17.juni 2005 med forskrifter
er gjeldene. Men hvor ny formålsparagraf ble gjeldene fra 1.august 2010. Den sier blant
annet; ”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.”
Videre sier den at; ”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.”

DANNING GJENNOM OMSORG:
Alle barn i Vassbrekke FUS kulturbarnehage skal ha en hverdag preget av omsorg og
trygghet. Omsorg handler om samspill mellom personalet og barna, og om barnas omsorg
ovenfor hverandre. Barn som opplever god omsorg styrker sine muligheter for å utvikle
større tillit til seg selv og andre, og gradvis ta større ansvar for seg selv og andre.
Danning: Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Danning er
en kontinuerlig prosess som foregår gjennom hele livet, da spesielt gjennom evnen til
refleksjon. Gjennom danning blir det overført verdier, normer, tanker og uttrykks og
handlingsmåter. Barna blir derfor formet gjennom aktiviteter og omgivelsene de tar del i. Vi
som voksne har en plikt til å veilede barnet og samtidig respektere barnets egenverdi og
selvstendighet.
Vi har derfor på bakgrunn av dette i Vassbrekke FUS kulturbarnehage satset på Være
Sammen prosjektet for å være bevisst vår måte å møte barna her i barnehagen.
DANNING HANDLER OM Å BLI SEG SELV, SAMMEN MED ANDRE. LEKEN ER BARNETS EGEN
«DANNELSESREISE»!
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LIKESTILLING/ LIKEVERD:
J.f rammeplanen for barnehagen skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens
pedagogikk. Likestilling handler om rettigheter, makt, frigjørende blikk, relasjoner,
balansegangen mellom likhet og forskjeller, respekt for individet kontra hensynet til
fellesskapet, problemer knyttet til ulikehet og hvordan forskjeller kan oppfattes og utnyttes
som en ressurs. Likestilling er en verdi som skal stå sentralt i alt pedagogisk arbeid.
Personalet i barnehagen skal: oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn, arbeide
for at gutter og jenter skal ha like muligheter for å bli sett og hørt, oppmuntre alle barn til å
delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen, reflektere over egne holdninger og reflektere
over samfunnets forventninger til gutter og jenter. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på
prinsippet om likestilling mellom kjønn. Respekt for liv er grunnleggende i dette arbeidet.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING:
Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer
bærekraftig samfunn. «Bærekraftig utvikling handler om at mennesker i dag får dekket sine
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.»
barnehagen skal dermed bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvens
for fremtiden. Barnehagen skal derfor legge til rette for at barna skal gjøre erfaringer med å
gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent,
med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til
naturen.
BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:
J.f rammeplanen for barnehagen skal barnehagen sikre barn under opplæringspliktig alder
ett oppvekstmiljø tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. Barnehagen skal ha de fysiske,
sosiale og kulturelle kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og
innsikt om barndom og barns behov. Personalet skal støtte barn ut fra deres individuelle
behov.
Det er viktig at personalet ikke bare identifiserer barnet med den medisinske diagnosen eller
vanskene barnet har, de er først og fremst barn og hele mennesker. Personalet skal arbeide
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for at den enkelte er en selvfølgelig del av barnegruppen og skal arbeide for tilhørighet.
Målet med inkludering er ikke likhet men variasjon og respekt for ulikhet. Barn er aktører i
sin egen danningsprosses. Den vare og empatiske voksne er våken for å la barn vise vei. Ved
å la den barnlige nærhet til egne sanseopplevelser styre slike nære møter, vil også barn med
store hjelpebehov få delta i sin egen danningsprosses. Praktiske råd og samarbeid med
andre faggrupper om god tilrettelegging vil også bistå denne prosessen.
STAFETTLOGG: Fra april 2016 har alle barnehagene i Haugesund kommune tatt i
bruk Stafettloggen. Dette gjelder for hele kommunen både de private og kommunale.
Stafettloggen gir en tids- og innholdsmessig oversikt over initiativer og beslutninger som er
tatt i forhold til et barn/ungdom som har behov for ekstra innsats. Foreldre skal ha adgang
og eierskap til loggen og den bør fungere som en avtale rundt innsatsen mot barnet. Loggen
fremmer tverrsektorielt samarbeid, som sikrer at barnet får den innsats det har behov for,
og gir en oversikt over ansvarlig for iverksetting og evaluering av tiltak.
Stafettloggen gir en oversikt over ulike aktører som er aktuelle i innsatsen rundt barnet, og
gir et overblikk over de ulike aktørenes kompetanse og muligheter.

RAMMEPLANEN:
Rammeplanen for Barnehagen er hjemlet i barnehagelovens § 2, og tar for seg barnehagens
innhold, oppgaver og samfunnsmandat.
Rammeplanen er et forpliktende arbeidsverktøy for oss ansatte i barnehagen i forhold til
planlegging, gjennomføring og vurdering av vår virksomhet som barnehage.
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I følge rammeplanen skal barnehagen legge til rette for de 7 fagområdene, som hver for seg
dekker et vidt læringsfelt. Disse 7 fagområdene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Språk, tekst og kommunikasjon
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form

Arbeidet med disse fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens
sammensetning og eventuelt andre forutsetninger. Ved starten på vært barnehage år, er det
viktig å sette av god tid til tilvenning, og hvor vi bruker tid på å bli kjent med hverandre, og
hvordan vi etter hvert fungerer sammen som grupper. Her er det viktig å kartlegge interesser
som hvert enkelt barn innehar.

Kropp, bevegelse, mat og helse;
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:
 Får kjennskap til sin egen kropps funksjon, og kontroll over de grovmotoriske og
finmotoriske bevegelsene kroppen har.
 Samt bevegelse i ulent terreng, for å øke sin egen kroppsbeherskelse.
 Kroppslig bevegelse og helse gir stor betydning for utvikling av barns sosial
kompetanse. Som videre skaper medfølelse for hverandre.
 Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.
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Natur, miljø og teknikk;
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:
 Naturen er et magisk rom, der både opplevelser og aktiviteter gir inspirasjon til
estetiske uttrykk. De får kjennskap til både planter, dyr, landskap, årstider og vær.
 Glede og trivsel over å ferdes i naturen.
 Bruke naturen og dets mangfold i vår barnehagehverdag.

Etikk, religion og filosofi;
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:
 Barna skal utvikle toleranse, respekt og interesse for hverandres kulturelle og
religiøse bakgrunn.
 Bli kjent med religion, etikk og filosofi som den del av det kulturelle samfunnet.
 Ha fokus på likhet/ ulikhet gjennom samtale og fortellinger.
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Språk, tekst og kommunikasjon;
Gjennom arbeid med språk, tekst kommunikasjon skal barnehagen bidra til at barna:
 Barn og voksne skal daglig oppleve glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
 Skape et språkstimulerende miljø, der lek med lyd, rim/ regler, rytme blir brukt med
språk og sang.
 Støtte barnas initiativ når det gjelder lese, telle og lekeskrive.

Antall, rom og form;
Gjennom arbeid med tall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
 Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre utforskningen og legge til rette for tidlig
og god stimulering innenfor fagområdet.
 Barna skal utvikle glede over og utforske og leke med tall og former.
 Tilegne seg gode begreper som er gode å huske, som; mengde, størrelse, former,
antall, mål, klassifisering, tall og telling.
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Kunst, kultur og kreativitet;

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
 Barna skal være med å skape sin egen kultur ut fra egne opplevelser.
 Barna skal oppleve at de har tilgang til bøker, bilder, utkledningsutstyr og rikelig
materiale og verktøy for skapende virksomhet.
 Barna får ta del i et ”kommunikasjonsfellesskap”, som fremmer sosial
kommunikasjon og samhandling.
 Barna oppnår selvbevissthet og selvforståelse og styrker sin identitet (hvem er jeg?).
Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle
uttrykksformer.

Nærmiljø og samfunn;

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
 Bruker bøker, sanger, bilder og media.
 Bruke vår utforskermulighet til utflykter og besøk til ulike steder.
 Vi må legge opp til at barna får mulighet til og utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
 Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
 Barna skal bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. Samt
utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett.
 Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter.
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering;
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Samtidig skal det vi planlegger være fleksibelt slik at det gir rom for barns medvirkning, og
spontanitet.
Det er også viktig at det blir gitt rom for foreldre, barna, personalet og eiere til medvirkning
av planlegging, dokumentasjon og vurderingen av barnehagens pedagogiske virksomhet. Det
er gjennom dette vi får fornøyde brukere av barnehagen vår.

Planlegging;
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage jobber ut fra årsplanen for barnehagen, som er vårt
øverste plandokument.
Vi vil også bruke andre former for planlegging som periodeplaner, månedsplaner og
progresjonsplan. Periodeplaner og progresjonsplan blir veldig sentralt for barnehage året
2018/ 2019. Progresjonsplan skal inneholde: Mål, innhold/ arbeidsmåte og evaluering etter
alders grupper. Dette er viktig i forhold til utviklingsarbeidet til barnehagen, og for å jobbe
konkret med vårt hovedfokus for barnehage årene 2018/ 2019: ”LEK og Kropp, bevegelse,
mat og helse”.
InSight: Et pedagogisk verktøy. Hensikten med Insight er å styrke barnehagenes
kapasitet for læring gjennom arbeid med utforsking og refleksjon over egen praksis
og samskaping av beste praksis-beskrivelser.

Dokumentasjon;
Barnehagens form for dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen
informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.
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Vi kommer til å dokumentere arbeidet og hverdagen vår i barnehagen på forskjellige måter,
og dette både til foreldre/ foresatte, eiere og kommunen som barnehagemyndighet.
Samtidig er det viktig å bruke dokumentasjonen som et virkemiddel til refleksjon og
vurdering for personalet i barnehagen. Her vil vi benytte oss av å lage egne
dokumentasjonsvegger, der bilder og utstilling av det barna lager vil ha fokus.

Våre dokumentasjonsområder vil være;







Evaluering av periodeplanene, og refleksjoner over hvordan perioden har vært.
Vi vil ta mye bilder, som vil bli dokumentert på dokumentasjonsveggen i barnehagen
og på mail til foresatte daglig/ ukentlig. Vi bruker også vår Facebook side aktivt i
dokumentasjonen av vår hverdag i barnehagen.
Referat, skriv og meldinger.
MY Kid som vil bli tatt i bruk fra august/ september 2018. Registrering og
kommunikasjonsplattform med foreldre i barnehagen.

Vurdering;
Vi må hele tiden vurdere det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår. Hvordan trives barna i
barnehagen, er foreldrene fornøyde med arbeidet vårt, når vi målene vi har satt oss, og vises
det resultater ut ifra dette? Slike spørsmål er viktig at vi som jobber i barnehagen stiller oss
hele tiden. Dette er med på å fortelle oss hvordan de som brukere av barnehagen vår
opplever innholdet og kvaliteten i det vi gjør. Her er brukerundersøkelsen for foresatte
veldig sentral.
Samtidig er det viktig å legge fokuset på personalet som arbeider i barnehagen vår.
Personalet skal trives og oppleve glede og trygghet ved å jobbe i Vassbrekke FUS
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Kulturbarnehage, som igjen vil vise trygghet og glede hos brukerne av barnehagen. Her er
medarbeiderundersøkelsen en viktig faktor i dette arbeidet..

Våre vurderingsmetoder vil være;







Regelmessige pedagog møter og avdelingsmøter.
Månedlige personalmøter, der vi planlegger hva som skal skje og evaluerer det som
har hendt i barnehagen.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. 3 av disse vil ha
hovedfokuset på planarbeidet og evalueringsarbeidet vårt.
Brukerundersøkelsen for foreldre/ foresatte.
Medarbeiderundersøkelsen for alle ansatte.

Slik vurderer vi og evaluerer arbeidet i barnehagen;

Hva/ Planlegging

Refleksjon/
Evaluering

Barnehagens
verdigrunnlag
(glødende,
skapende,
tilstedeværende)

Hvordan/ Praksis

Dokumentasjon

Barns medvirkning;
FN`s barnekonvensjon og rammeplanen vektlegger at barna har rett til å si sin mening i alt
som vedrører det. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv, og alle andre i
gruppen er betydningsfulle personer i fellesskapet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar dets alder og modenhet. Barns rett til
medvirkning krever tid og rom for å lytte og å samtale.
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For å klare å følge opp rammeplanens mål om barns medvirkning, må de voksne være;





Tydelige og ansvarsfulle
Gi rom for spontanitet i barnehage hverdagen.
Ta hensyn til hele barnegruppen.
Gi rom for frilek, og la barna få ta egne valg.

Det er viktig at vi som voksne i barnehagen fanger opp hva barna interesserer seg for og
legger opp de ulike aktiviteter etter dette.
Når det gjelder formingsaktiviteter, temaer som for eksempel interesse for politi, brannbiler,
dyre og plantearter, er det viktig at de voksne i barnehagen kan utvide dette i form av ulike
prosjekter. Ved prosjektarbeid går en dypere inn i temaene og bruker så lang tid på dette
som prosjektet krever for å bli fullverdig.
I frileken kan barna selv velge hva de vil leke med og med hvem, det er viktig at det blir
barnets valg og ikke overstyrt av de voksne. Lek er barnas viktigste arena for læring og
utvikling. Gjennom leken får barna utforske, oppdage, lære både alene og i samspill med
andre barn. I lek oppstår vennskap, interesser og ferdigheter. Vi legger derfor mye til rette
for frilek i barnehagen vår.

I Vassbrekke FUS kulturbarnehage er vi opptatt av barna skal oppleve å føle seg tatt på alvor
og verdsatt. De får gjøre små eller store valg i løpet av dagen, og har trygge voksne rundt seg
til å støtte de underveis. Det blir og lagt opp til at barnas ideer skal danne grunnlag for
aktiviteter og felles undring. I løpet av barnehagehverdagen er det mange ulike situasjoner
der barns medvirkning blir brukt.
Ekspertundersøkelsen;
Ekspertundersøkelsen er for 5 åringene i barnehagen vår. Denne undersøkelsen skal
gjennomføres tidlig vinter hvert år slik at vi kan ta tak i det som ”ekspertene” våre uttrykker/
ønsker. Gjennom denne undersøkelsen får vi en kontroll på hvordan disse barna opplever
det å gå i Vassbrekke FUS Kulturbarnehage, og personalet blir mer bevisst på hva som kan
jobbes med. Denne undersøkelsen er det de pedagogiske lederne som har ansvaret for å
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gjennomføre og følge opp videre. På denne måten gis det tydelig rom for barns medvirkning
i Vassbrekke FUS Kulturbarnehage.
Måltid;
Når det gjelder varmmat, vil vi tilby dette til barna en dag i uken. Barnehagen vektlegger et
sunt og variert kosthold.

Bursdagsfeiring; I Vassbrekke FUS kulturbarnehage ønsker vi at det er barnet som står i
fokus nå de har bursdag. Vi ønsker å holde en sunn profil og ha fokus på de barna som har
ulike matallergier på det som serveres til barna denne dagen. Barnet får her tre valg på hva
de ønsker for å markere dagen sin: De kan velge mellom smoothie, fruktsalat eller lapper.
Barnet får også stå i fokus i samlingsstunden, med egen bursdagsstol og krone som blir laget
til barnet. Vi synger sang, og barnet blir tatt bilde av gjennom dagen. Det blir laget egen bilde
collage for dagen som barnet får med seg hjem.
Turdag;
Når vi skal på tur får barna selv være med å avgjøre hvor turen skal ende, og selv komme
med inspirasjon til ulike naturopplevelser. Det er viktig å sette fokus på selve turen og ikke
målet, slik at barna får en positiv opplevelse og tid til undring underveis. Vi legger også vekt
på rom for spontane turer, der mindre barnegrupper er et viktig utgangspunkt.

Overganger;
Det er flere overganger som møter et barn når det starter i barnehagen. Overganger som når
barnet starter i barnehagen for første gang, overganger innad i barnehagen og overgang
mellom barnehage og skole. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for at
barn får en trygg og god start i barnehagen for første gang, på en ny avdeling og når
overgangen til skolen kommer. Fokusområdene her er å skape: Trygghet, tid, god
organisering, og tilhørighet.
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Vassbrekke FUS kulturbarnehage følger Haugesund kommune sine anbefalinger i planen for
overgang hjem - barnehage her:
https://www.haugesund.kommune.no/images/hkbarnehage/Overgang_hjembarnehage/Plan_overgang_hjem_-_barnehage.pdf

Kunnskap;
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet. Kreativitet og vitebegjær, å gi utfordringer med
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2
Barnehagens innhold).
Vår barnehage skal kjennetegnes ved at den gir barna gode opplevelser, erfaringer og læring
som gir dem et positivt forhold til fagene i skolen og motivasjon til å lære mer. Det siste året
barnet går i barnehagen før skolestart, blir det lagt opp til en egen førskolegruppe der det
blir lagt vekt på skoleforberedende aktiviteter. Aktiviteter her vil omhandle lesing og hvor
høytlesning spiller en sentral rolle, og begrepsforståelse som mengde, antall, rom og form.
Bokstav og talltrening vil også være sentrale områder vi vil legge vekt på. Målet vårt her vil
være å få barna nysgjerrige og inspirert til skolestart, og det som møter barna i skolen.
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FORELDRESAMARBEID OG MEDVIRKNING;
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.
(Barnehageloven § 1 – Formål)
Den daglige kontakten mellom ansatte og foreldre er viktig for å få dagene til å fungere.
Dette er samtidig med på å skape trygghet og trivsel for både barna og foreldre. Vi opplever
bringe og hente situasjonen i barnehagen som den viktigste delen i forhold til
foreldresamarbeid. Det er her vi alle har muligheten for å utveksle informasjon og fortelle
om opplevelser barnet har erfart i løpet av barnehagehverdagen sin. Det er ingen som
kjenner barnet bedre enn foreldrene, og dette må vi respektere. Samtidig er det viktig med
gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver i forhold til barnet.
Barnehagen skal ha to foreldremøter hvert år. Det ene foreldremøte er i forkant av
sommeren for nye foreldre, og det vil være et på høsten for alle foreldrene. Det blir også to
foreldresamtaler i løpet av barnehage året, ett på høsten og på våren. Men er det foreldre
som ønsker enkelte foreldresamtaler utover dette er det bare å gi beskjed så order vi det.
Foreldrene sikres også medvirkning og samarbeid gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Det vil også årlig være en brukerundersøkelse for foreldrene for å sikre at foreldrenes
forventninger, ønsker og behov blir vurdert i planleggingen av barnehagens virksomhet.
Foreldreråd; Er alle foreldrene/ foresatte i barnehagen. Holdes to ganger i året gjennom
felles foreldremøte. Her tar foreldrene opp ting de har lyst til å ta opp med barnehagen.
Hovedoppgaven til foreldrerådet er å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Foreldrerådet velger også representanter til samarbeidsutvalget, dette gjøres på
foreldremøte om høsten.
Samarbeidsutvalget (SU); Her er det like mange representanter for de ansatte og
foreldrene. Samarbeidsutvalget skal diskutere barnehagens grunnlag og være med å
godkjenne årsplanen. Utvalget skal være kontaktskapende, rådgivende og et samordnende
organ.
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KOMPETANSE PLAN FOR PERSONALET.
Driftsåret 2018/ 2019 satser vi på å utvikle kompetansen vår og få mer kunnskap om:







Lek og vennskap
Voksenrollen i samarbeidsprosjekt med Haugesund kommune
De yngste barna i barnehagen
FUS sin satsing Smart Mat
Pedagogisk dokumentasjonsarbeid og prosjektarbeid (Insight)
Videreutvikle arbeidet vårt som kulturbarnehage

Dette skal vi få til gjennom:







Faglitteratur og drøftinger i mindre og større grupper
Felles møter/ treff med andre barnehager
Tema og fagkvelder
Personalmøter, avdelingsmøter og pedagog møter
Nettverksarbeid
Kurs; interne og eksterne

SAMARBEIDSPARTNERE;
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage har samarbeid med følgende instanser;












Trygge barnehager, som eier barnehagen
FUS Organisasjonen
Nettverkssamarbeid gjennom FUS
Foreldre
Foreldreråd/ Samarbeidsutvalg
Haugesund Kommune
Helsestasjon
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevern
Skole (overgangen barnehage – skole)
Eventuelt andre.
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LOKALE KULTURBEGIVENHETER;
Vassbrekke FUS Kulturbarnehage`s tradisjoner og markering av disse.














Høstfest – Vi lager vi til fest, hvor vi pynter med blader, og barna er med og lager til
lapskaus.
FN dagen i oktober måned. Med fokus på barnas rettigheter og Barnekonvensjonen.
Lanternefest – Vi markerer mørketiden vi går inn i. Vi samles i barnehagen om
ettermiddagen, der vi går i tog, synger og koser oss med sol, stjerne og månekaker,
saft og gløgg. Barna maler sine egne lanternelykter i forkant.
Nissefest i desember måned.
Luciafest – Vi inviterer foreldre og besteforeldre til før juls kos med Lucia tog og
lussekatter.
Samenes nasjonaldag – 6. februar.
Karneval – Festdag i barnehagen med utkledning, leker og pinjata.
Vi markerer barnehage dagen i mars måned.
FUS dagen hver vår.
Påskemåltid – Her inviteres foreldre og foresatte til påskemåltid i barnehagen.
17.mai feiring – Her går vi i tog, har leker for barna og vi koser oss med pølser og is.
Sommerfest/ sommeravslutning – Her inviteres foreldre/ foresatte, besteforeldre og
søsken til grilling og opptreden av barna.

Alle våre arrangementer der foreldre, søsken og besteforeldre er invitert skjer på
ettermiddagen. Vi har ingen arrangementer om morgenen lenger da vi ønsker å legge til
rette til det beste for barna.
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
NÅR
September

HVEM
Barnehage styrer/ daglig leder

September

Rektor/ skolen

November

Barnehagestyrer/ daglig leder

November

Ansvarsgruppens koordinator/
barnehagen

Februar

Rektor/ skolen

Februar

Barnehagestyrer/ daglig leder

Februar - Mai

Rektor

Mai/ Juni

Barnehagestyrer/ daglig leder, og
pedagogisk leder for 6-åringene i
bhg`en.

Juni

Rektor/ kontaktlærere og SFOleder
Skolen/ PPT

September

HVA
Innhenter tillatelse fra foreldre/
foresatte til å gjennomføre
overgangsamtaler med skolen, for
de barna det gjelder/ evt.ved
behov. Kopi PPT for barn som har
vedtak.
Brev om innskriving hjem til
foreldre/ foresatte og elev.
Sende oversikt til de skolene man
har elever til iht eget skjema
(vedlegg)
Barn/ elever med IP, evt. mål- og
tiltaksplan samt
minoritetsspråklige elever ;
samordningsmøte med
ansvarsgruppe + aktuell skole for å
lette overgang barnehage – skole.
Seksjon skole/ bhg får skriftlig
melding fra skolene om hvilke
elever som har rett til
spesialundervisning etter § 5.1,
samt minoritetsspråklige elever.
PPT frist for tilråding 20. februar.
Oppretter kontakt for å avtale
samarbeid om besøk og tiltak for å
gjøre førskolegruppen kjent med
skolen som ny arena.
Informasjonsmøte for foreldre/
foresatte på skolen. Informasjon
om skolen, SFO og andre
samarbeidsinstanser på skolen.
Foreldresamtale
Overføringsmøte m/ skole, PPT,
foreldre/ foresatte til barn med
spesialpedagogisk oppfølging.
Avtale dato for evt.
oppfølgingsmøte (september)
Besøksdag på skolen for barn og
foreldre/ foresatte.
Oppfølgingsmøte for elever med
IP, spesialpedagogisk oppfølging
og minoritetsspråklige elever
(skolen, foreldre, PPT evt.
barnehagen og andre.)
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