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Det pedagogiske arbeidet i Fladaberg FUS barnehage baserer seg på de 
rammer som er satt i Rammeplan for barnehager. Dette arbeidet er delt 

opp i 7 fagområder. 
 

Arbeidet med de 7 fagområdene:      
                               
I det daglige arbeidet i barnehagen, så faller det seg naturlig å jobbe med 
alle fagområdene gjennom vanlig barnehageaktivitet, men for å sikre dette 
arbeidet, så har vi laget 3 kunnskapstrær, hvor hver grein representerer et 
fagområdet. Hver avdeling har hvert sitt tre hvor det blir satt bilder av 
barna når de utfører aktiviteter innen fagområde. For å skape en helhet i 
læringen konsentrerer alle avdelingene seg om det samme fagområdet.  
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Egenledelse i lek 
Egenledelse i lek er hovedsatsingsområde i alle FUS-
barnehagene frem til 2017. 

«Egenledelse er en samlebetegnelse på overordnede 
funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og re-
gulerer adferden vår. Egenledelse er evnen til å være 
aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er helt 
avgjørende for sosialt samspill, deltakelse om med-
virkning i barnehagen» 

Nyere forskning viser at gode egenledelseevner er av-
gjørende for barns mestring på skolen. 

«ingenting er umulig i leken» er viktige i ord for oss i 
Fladaberg FUS barnehage. Rolleleken er blant de bes-
te pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egen-
ledelse. Derfor har vi tilrettelagt godt med kostymer, 
ulike temakroker, scene og teater 1 gang i uken.  

Voksenrollen i lek

Dette er to områder som henger nøye sammen i hver-
dagen vår, og det er også to av de viktigste områdene 
vi skal arbeide med. 
Vi skal FREMME LEKEN og BYGGE OPP DET SOSIALE 
SAMSPILLET og da vil barna trenge voksne som aktive 
deltakere og gode støttespillere. 
Vi ønsker å gi rom for både organisert og uorganisert 
lek. I den organiserte leken får barna lære nye og tradi-
sjonelle leker/lekformer, og vi voksne styrer leken litt. 
Det er viktig at alle barn får ta del i lek, og at de som 
trenger hjelp får det. 
Vi ønsker at barna får gode erfaringer og en opplevelse 
av å mestre samspillet med andre barn i lek og derfor 
er det avgjørende at vi voksne er bevisste på vår rolle i 
leken og samspillet mellom barna. 
Ett godt samarbeid med dere som foreldre er også en 
viktig del av et godt sosialt samspill. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire dimensjoner i et helhetspedagogisk syn på lek 
Indremotivert 

Dette at leken motiveres innenfra er en viktig dimensjon. Det er barnets lyst, ønske, behov eller spenning som utløser leken. Derfor 
ligger det så mye læringspotensial i leken. Det at barnet har en egenmotivert drivkraft mot ulike typer lekeaktiviteter, skaper jo 
motivasjon for den læringen leken kan generere. Leken gjentas også ofte, noe som vil kunne føre til forsterking av læringen. 
 

Setter virkeligheten til side 

Barnet har en iboende skapende kraft. Det kan ved hjelp av sin fantasi sette virkeligheten til side og definere sin egen virkelighet, 
en liten stund. I denne liksom-verdenen gjelder ikke hverdagens normer og harde konsekvenser. Her kan barnet utforske og utprøve 
uten at det mister kontrollen.  
 

Barnet har kontroll 

Barnets deltakelse i leken er kontrollert av barnet selv. Barnet deltar i utformingen av egen og andres rolle. 
 

Samspill og kommunikasjon i leken                                  

 

I leken gis signalet ”Dette er lek. Det som skjer innenfor denne rammen er ikke på ordentlig.” Det er lekens iboende form som for-
teller barnet dette. Barnet må kommunisere på flere plan, og forstå de reglene som etableres underveis. I en rollelek med flere barn 
kan det være ganske komplisert informasjon barnet må håndtere for at leken skal fungere godt for alle. Læring om kommunikasjon 
og andres behov er kanskje lekens mest åpenbare læringsområde. 
 

Alle vi som jobber i Fladaberg FUS barnehage har god kunnskap om hvilken verdi det er i å leke.  
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- Foreldre kan forvente at
- Barnet blir tatt hyggelig imot av en voksen når det kommet i barnehagen

- De ansatte er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og forteller om det til
foreldrene

- De ansatte overholder taushetserklæringen slik den er beskrevet i Lov om
barnehager.

- Foreldresamtale (mellom foreldre og pedagog, gjennomføres minst 1 gang i
året

- Det gjennomføres brukerundersøkelse for foresatte hvert år

(dette er utdrag fra serviceerklæringen) 

-Serviceerklæringen:
- For å nå både Fus barnehagenes overordnede mål, samt målene til

hver enkelt Fus-barnehage, så har fus-administrasjonen utarbeidet
en serviceerklæring. Denne stadfester hva foreldre/foresatte kan
forvente av hver enkelt Fus barnehagen, og hva det forventes av
foreldre/foresatte, i det daglige arbeidet i barnehagen.

- Dersom erklæringen ikke blir fulgt, gir dette foreldre/foresatte og
barnehagen grunnlag for å forbedre seg, dette gjennom en
kommunikasjon mellom de angitte parter. Serviceerklæringe,er et
dokument som kommer i tillegg til årsplanen.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Være Sammen

Være Sammen er et utviklingsprosjekt for barnehager. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige 

arbeidet med barna styrkes. Være Sammen ser på barnehagen som en viktig arena for positiv relasjonsbygging i konstruktivt samspill med au-

toritative voksne, som er varme og grensesettende. Et godt og tett samarbeid med foreldre og andre i barnets nærmiljø er også sentralt, og det 

er viktig at de inkluderes i arbeidet. Regnbueløven er verdibæreren i Være Sammen, og har laget Løveloven. På hver avdeling bor det en regn-

bueløve, som ofte kommer på besøk i samlinger og i hverdagssituasjoner. 

Nasjonalt er det over 300 barnehager som jobber med dette. Vi er stolte av å være den første løvebarnehagen på Karmøy! 

Være Sammen består av 5 kjernekomponenter  

� Autoritative voksne

� Relasjonsbygging og kommunikasjon

� Tidlig innsats

� Håndtering av utfordrende atferd

� Implementering og organisasjonsutvikling

 Gjennom å arbeide med Være Sammen ønsker vi å være autoritative voksne, som har tydelige grenser og setter krav, og på samme tid viser varme og 
omsorg.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    De ansatte i Fladaberg FUS barnehage 

Daglig leder: 

  Karianne Langåker        Pedagogiske medarbeidere

  Pedagogiske ledere   Berit Lyse   

    Monica Stonghaugen 

  Marit Tobiassen Nornes  Randi Jane Opheim 

  Maria Brandal Vikene  Anja Marie Georgsen 

  Signe Iren Fredriksen Barne og ungdomsarbeidere:

  Anette Thorsen Evy Eriksen Andreassen 

  Christian Stave Nornes Brynhild Helene Sivertsen 

Ekstra barnehagelærer     Idun Ferkingstad Nornes 

 Olga-Navit Vikra   May Linda Larsen 

bruker
Gjennomstreking

bruker
Innsatt tekst
Bente Heldal



Fagområde Hovedmål 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Kommunikasjon, 
språk og tekst

Lek med språket Bruke kroppsspråket 
Lese bøker sammen 
Forstå enkle beskjeder og begreper 
Vite hvor øyne, nese og munn er 
Si enkle ord og 2 ords setninger 
Kjenne igjen sanger, rim og regler 
Utrykke følelser 

Bruke språket aktivt i hverdagen 
Leke med språket 
Oppleve glede over språket og tekst 
Forstå en del begreper 
Overbegreper og motsetninger 
Kjenne igjen navnet sitt skriftlig 
Sanger og regler 
Huske noe som hendte i går 

Bøker, sanger, rim og regler, vitser, gåter, skrive navnet sitt. 
Bruke fortidsform og fremtidsform 
Følge med i bøker uten bilder 
Huske og gjenfortelle historier og hendelser. 
Bruke språket til å forklare og fortelle. 
Forstå humor og leke med språket 

Kropp, bevegelse og 
helse

Oppleve glede og 
mestring 

Lære å gå, hoppe og løpe - «Klare selv» 
Bli kjent med kroppen 
Lære å bruke sansene 
 Utvikle grov – og finmotorikk. 
Påkledning, hygiene og gode vaner 
Positiv opplevelse med vannlek 
Gå på turer i ulent terreng 
Sunn mat, og kunnskap om et sunt kosthold 
Delta i matlagingen 

Delta i daglige gjøremål 
Kle seg selv og bruke gaffel/skje 
Pusle puslespill, perle 
Hoppe, hinke, sykle, balansere, løpe, ta imot og kaste ball. 
Godt kosthold og gode vaner. 
Gå på turer i ulent terreng 
Trygghet i vann, også i form av å gå i svømmehallen. 
Sunn mat, og kunnskap om hva som er et sundt  kosthold 
Delta i matlagingen 

Gå på lengre turer 
Mestre regelleker/sangleker 
Sunn mat, og kunnskap om hva som er et sundt  kosthold
Delta i matlagingen 
Kaste og ta imot ball. 
Hoppe, hinke og stå på et ben. 
Høyre/venstre, blyantgrep. 
Trygghet i vann, også i form av å gå i svømmehallen og trene på 
svømming 

Kunst, kultur og 
kreativitet

Gi rom for fantasi, 
skaperglede og 
kreativitet. 

Få utforske farger, musikk, dans og drama 
Bruke ulike formingsmateriell 
Oppleve glede ved å se kulturformidling gjennom 
ukentlig teater i barnehagen.  
Bli kjent med sanger, rim og regler 
Oppleve å bli lest for – møte bøker 

Den begynnende rolleleken 
Tegne enkle former og figurer 
Oppleve drama, dans, musikk og sang. 
Klippe, lime, forme med ulike teknikker, materialer og 
farger 

Gi rom for bruk av sine kreative evner 
Oppleve musikk, dans, sang, drama og kunst. 
Få prøve ut ulike teknikker, materialer form og farger 

Antall, rom og form Støtte barnets 
matematiske utvikling 
med utgangspunkt i 
barnets interesser og 
uttrykksformer. 

Kjenne sin plass i garderoben 
Telle 1,2,3 
Sortere etter farge og form 
Forstå preposisjon  over/ under 
Orientere seg i de ulike rommene på avdelingen 
Forstå motsetningene tom/full, liten/stor 
Kjenne igjen sirkel, trekant, firkant 

Lære å sortere og klassifisere etter farge, form og 
størrelse. 
Telle til 10 
Forstå preposjonene mellom, ved siden av, foran og bak. 
Forstå tidsbegrepene. 
Forstå motsetninger; høy /lav, lang/kort, tynn/tykk, 
tung/lett. 
Lære navn på sirkel, trekant, firkant og kjenne dem igjen i 
omgivelsene. 

Bli kjent med tall og former 
Erfare, utforske og leke med tall, mønster, former og farger 
Forstå mengdebegrep opp til 20 
Kunne følge regler i spill og annen lek. 
Bake – vekt og mengde 

Natur, miljø og 
teknikk

Utvikle glede og 
respekt overfor 
naturen 

Oppleve naturen og gleden ved å ferdes i den 
Gjenkjenne de mest vanlige dyr og vekster i 
nærmiljøet 
Undring over naturens fenomener som vær 

Lære om ulike dyr og planter i naturen 
Vite hvor maten kommer fra  
Få kunnskap om livsløpet 
Ta del i miljøvern og kildesortering 

Eksperimentere og utforske 
«Oppleve prosessen fra jord til bord» 
Samspill, miljøvern og livsløp 

Etikk, religion og 
filosofi

Skape rom for 
opplevelser, undring, 
ettertanke og gode 

Oppleve tradisjoner og kristne høytider 
Bordskikk
Grunnleggende etiske retningslinjer, som rett og 

Vite hvordan og hvorfor vi feirer ulike høytider 
Etterleve de mest grunnleggende normer og verdier.
Undre seg og stille spørsmål 

Bli bevisst sin egen identitet og de kristne grunnverdiene. 
Snakke om de ulike kristne høytidene
Begynnende kjennskap til andre religioner 

samtaler galt Toleranse og forståelse 
Nærmiljø og 
samfunn

Få tilhørighet og 
kjennskap nærmiljøe 

Bli kjent med store og små i barnehagen 
Utforske uteområdet i barnehagen og rundt 

Bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen. Lære om historien til byen vår 
Besøk på vikinggård 

Om årsplanen:  
 Årsplanen til Fladaberg FUS barnehage as, er en plan som skal si noe om hvor vi, de 
ansatte, foreldre og eiere vil med barnehagen. Planen skal være et grunnleggende 
styringsdokument for de ansatte i barnehagen, men og et informasjonsdokument for 
barnehagens partnere, dette innbefatter; foreldre, eiere, kommunen, fylket og 
eventuelt andre som vil være interessert i hva barnehagen holder på med. 

Årsplanen vil evalueres halvårlig, dette innebærer i januar og juni. Konkretisering av det 
arbeidet som er knyttet til årsplanen, vil legges fram halvårlig og månedlig, i temaplaner 
og månedsplaner, disse blir evaluert henholdsvis hvert halvår og månedlig av de ansatte 
og ved å sende ut brukerundersøkelser til foreldre og foresatte.  Dette for å forbedre 
barnehagens kvalitet. 

Barnehagen:
Fladaberg FUS barnehage er en 3 avdelingsbarnehage, Alver, Sjarmtroll og 
Vilvetter 

Barnehagen har åpningstider: 06.30-17.00 

Barnehagens mandat er å gi et tilbud, som sikrer gode pedagogiske 
aktiviteter, god omsorg og trygghet for barn, foreldre og ansatte tilknyttet 
barnehagen. 
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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! 

For første gang i barnehagen 

Vi i Fladaberg Fus barnehage ønsker at de som begynner her skal føle seg 

 trygge og føle tilknytning til barna og de voksne i barnehagen. 

Vi ser at rutiner, en kjent hverdag og forutsigbarhet gir barna den 

 tryggheten de ofte trenger når de begynner i barnehagen.  

De trenge også stabilitet når det gjelder omsorgspersoner. 

Det er helt avgjørende for at et barn skal kunne gi seg hen i leken,  

at det er trygt i omgivelsene. Trygghet er en forutsetning for barns 

 nysgjerrighet, lekelyst og for å kunne skape mening i barnehagehverdagen 

Da er det viktig med tilgjengelige voksne som tar seg tid til, og som er tilstede. 

August 
Huskeliste: 

� Bytteklær på barnets plass i
garderoben

� Merk alle klær og sko
� Regntøy og dress med strikk

under foten
� Støvler og innesko
� Lese årsplanen
� Ta med liste over

opplysninger om barnet
� Pass på å fylle klær i barnas

skap

� Sokker
� Truser
� Strømpebukse
� Bukse
� Genser
� Lue
� Tykk genser

� Når barnet har blitt våt, eller av andre grunner har hatt klesskift,
henger vi det i en pose på garderobeplassen. Husk da å fylle på med
ekstraklær!

� Foreldre til nye barn må huske å fylle inn skjema med adresser,
telefonnr, og opplysninger om hvem som får hente barnet og fylle ut
helseskjema. 

      

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! 

For første gang i barnehagen 

Vi i Fladaberg Fus barnehage ønsker at de som begynner her skal føle seg 

 trygge og føle tilknytning til barna og de voksne i barnehagen. 

Vi ser at rutiner, en kjent hverdag og forutsigbarhet gir barna den 

 tryggheten de ofte trenger når de begynner i barnehagen.  

De trenge også stabilitet når det gjelder omsorgspersoner. 

Det er helt avgjørende for at et barn skal kunne gi seg hen i leken,  

at det er trygt i omgivelsene. Trygghet er en forutsetning for barns 

 nysgjerrighet, lekelyst og for å kunne skape mening i barnehagehverdagen 

Da er det viktig med tilgjengelige voksne som tar seg tid til, og som er tilstede. 

August 
Huskeliste: 

� Bytteklær på barnets plass i
garderoben

� Merk alle klær og sko
� Regntøy og dress med strikk

under foten
� Støvler og innesko
� Lese årsplanen
� Ta med liste over

opplysninger om barnet
� Pass på å fylle klær i barnas

skap

� Sokker
� Truser
� Strømpebukse
� Bukse
� Genser
� Lue
� Tykk genser

� Når barnet har blitt våt, eller av andre grunner har hatt klesskift,
henger vi det i en pose på garderobeplassen. Husk da å fylle på med
ekstraklær!

� Foreldre til nye barn må huske å fylle inn skjema med adresser,
telefonnr, og opplysninger om hvem som får hente barnet og fylle ut
helseskjema. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 August 2015 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14  15 16 
Barnehageåret starter 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

HENDVENDELSER TIL BARNEHAGEN 
Daglig leder Karianne Langåker: 91538723 – Hjemmeside: www.fladaberg.bhg.no 

Villvetter 94895185 – Alver 94894851 – Sjarmtroll 46828940

U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31

1 2 3 4 5 6 7

32

8 9 10 11 12 13 14

33

15 16 17 18 19 20 21

34

22 23 24 25 26 27 28

35

29 30 31

August 2016



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Målsetninger for arbeidet i Fladaberg Fus Barnehage AS:

� Fus barnehagenes overordnede mål er enkelt:
� Fusbarn har et positivt selvbilde
� Fusbarn er trygge og forskende, trives i lek og

har vennekompetanse
� Fusbarn gleder seg til ”resten av livet”, de vet at

de har påvirkningsmulighet og at innspillende
deres teller.

� Fusbarn har det gøy i barnehagen.

FUS barnehagenes felles visjon: 

Sammen gir vi barndommen verdi, 
lek og glede,  

hverdagsmagi og vennegaranti. 

FUS barnehagenes felles verdisett: 

Glødende - Skapende – Tilstedeværende

September 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 September 2015 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

HENDVENDELSER TIL BARNEHAGEN 
Daglig leder Karianne Langåker: 91538723 – Hjemmeside: www.fladaberg.bhg.no 

Villvetter 94895185 – Alver 94894851 – Sjarmtroll 46828940

September 2016
U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

35

1 2 3 4

36

5 6 7 8 9 10 11

37

12 13 14 15 16 17 18

38

19 20 21 22 23 24 25

39

26 27 28 29 30

Foreldremøte



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oktober 
Kosthold og måltider i Fladaberg barnehage 
“Barnet opplever måltidene som trivelige og med god tid! Alle gleder seg til måltidene i fus. Vi bruker den tiden vi trenger. Måltidene blir en 
sosial arena, med tid til å spise, vi lytter og bekrefter, og læring blir effekten!” (Fra Serviceerklæringen) 

Grunnlaget for barnas kosthold legges hjemme, men barnehagen spiller en viktig rolle i å lære barna sunne matvaner. Vi i Fladaberg fus 
barnehage er opptatt av matglede, og å legge til rette for gode måltider med et sunt og variert kosthold for barna. Fus-kjeden har i samarbeid med 
lege Berit Nordstrand utviklet et smartmat-konsept, som innebærer at vi skal tilby et sunt, naturlig og næringsrikt kosthold. Vi bruker f. eks. ikke 
sukker i matlaginga, det erstattes av økologisk honning, vi bruker fullkornsprodukter, tilbyr grønnsaker/frukt til hvert måltid og feirer bursdager 
med smoothies/fruktfat.  

Barna får servert tre måltider pr. dag. Til frokost serveres det havregrøt, grovt brød og knekkebrød, grønnsaker, melk og vann. Vi dekker et bord 
på hver avdeling, og spiser sammen med barna som kommer. Frokosten varer til klokka 8.45. 

Til lunsj ca. klokka 11, 10.30 for de minste, dekker vi bordene og serverer brødmat med variert pålegg, egg, grønnsaker og melk/vann. Lunsjen 
spiser vi samlet, slik at vi samtidig kan fokusere på bordskikk og få en fin stemning og ha det hyggelig rundt bordet. Til måltidet kl. 14, 13.30 for 
de minste, serveres det også brødmat/korn, melk og vann + frukt. Torsdag og fredag hver uke lager vi middag til barna, torsdag er det lapskaus og 
fredager varierer vi mellom kjøtt og fisk med grønnsaker, der barna deltar aktivt i matlaginga. Ellers i uka er det mye baking av grove brød eller 
rundstykker etc., som selvfølgelig barna er med på � 

Vi synes det er viktig at barna får være med på matlaginga, dekking og rydding, slik at de får kunnskap om -og opplever glede ved matlaging. Vi 
har også drivhus og urtehage i barnehagen der vi dyrker grønnsaker som barna kan ta med seg i matlaginga. De opplever hele prosessen, fra å 
plante frø, se det vokse, og til slutt plukke og spise det. I tillegg snakker vi mye med barna om sunn og usunn mat, og hvordan ulik mat virker på 
kroppen vår. 

erg barnehage
lle gleder seg til måltidene i fus. Vi bruker den tiden vi trenger. Måltidene blir en 
ring blir effekten!” (Fra Serviceerklæringen)

agen spiller en viktig rolle i å lære barna sunne matvaner. Vi i Fladaberg fus
de måltider med et sunt og variert kosthold for barna. Fus-kjeden har i samarbeid med 
nebærer at vi skal tilby et sunt, naturlig og næringsrikt kosthold. Vi bruker f. eks. ikke
bruker fullkornsprodukter, tilbyr grønnsaker/frukt til hvert måltid og feirer bursdager 

det havregrøt, grovt brød og knekkebrød, grønnsaker, melk og vann. Vi dekker et bord 
mer. Frokosten varer til klokka 8.45.

dene og serverer brødmat med variert pålegg, egg, grønnsaker og melk/vann. Lunsjen 
kikk få en fin stemning og ha det hyggelig rundt bordet. Til måltidet kl. 14, 13.30 fo

idd til barna torsdag er det lapskaus
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Fri i julen ?

Da enkelte av våre ansatte ønsker å ta ut avspasering i julen, så vil jeg med dette undersøke hvem som 
kommer/ikke kommer i forbindelse med julen. 

Svar ønskes innen 25. november . Kryss av på listen under og lever denne lappen inn i barnehagen.

_________ kommer IKKE følgende dager:

23.12 ___ 

28.12 ___ 

29.12 ___ 

30.12 ___ 

Hilsen  ________________________ 

23.12___

27.12___

28.12___

29.12___

30.12___





November 
Nærhet til naturen 
I Fladaberg FUS barnehage er en del av satsingsområdet våres nærhet 
til naturen. Dette ble et naturlig valg i og med at skogen ligger «vegg i 
vegg» med barnehagen. I dette begrepet ligger også at vi ønsker at bar-
na skal oppleve nærhet gjennom skogsturer, byturer, busstur, sjø, strand 
og nærmiljøet generelt. De skal få smake, undre, skape og utfolde seg i 
naturen. De voksne i barnehagen skal legge til rette for positive opple-
velser.  

Eventyrsti 

Gjennom sine år i Fladaberg FUS barnehage skal barna bli kjent med et 
mangfold av eventyr, både kjente og kjære folkeeventyr, og mer fjerne 
fra andre land. Hver fredag formidler de voksne sammen med barna 
eventyr på scenen i fellessamlingen. De går inn i roller, blir trygge med 
å stå på en scene foran folk, og oppleve skaperglede. 

I november arrangerer de voksne i barnehagen en stor eventyrsti i 
skogen bak barnehagen, i skumringens time. Da kommer det frem 
prinsesser, tusser og troll og skaper en magisk stemning 

d
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Første søndag i advent

Eventyrsti (værforbehold)

Planleggingsdag



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Feiring i  barnehagen:

Fra §1 i barnehageloven: 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. 

Dette ønsker vi å ivareta gjennom følgende feiringer: 
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Andre søndag i advent

Tredje søndag i advent

Fjerde søndag i advent

Julaften Første juledag

Andre juledag Nyttårsaften

Nissefest

Lucia 



Når du har et barn i barnehagen vil du nok oppleve at det blir sykt. Her er litt informasjon om 2 «vanlige» sykdommer som kan forekomme: 

Omgangssyke 
Omgangssyke forårsakes som regel av norovirus eller rotavirus. Rotavirus alene står for halvparten av alle tilfeller blant sped- og småbarn. Disse 
virusene smitter svært lett, og man ser at risikoen for spredning av smitte er høyest så lenge barnet har oppkast og diaré. Det er derfor viktig at 
man venter 48 timer etter symptomfrihet før man sender barnet tilbake til barnehagen. 

Vannkopper 
Barn med vannkopper kan vende tilbake til barnehagen når de væskefylte blemmene har begynt å tørke inn. Hold romtemperaturen kjølig og 
unngå klamme, tettsittende klærne, siden varme og svette gjør kløen verre. Hold barnets negler kortklipte, eventuelt kan barnet sove med tynne 
votter om natten for ikke å klø seg i søvne. Ved behov kan smertestillende eller febernedsettende legemidler benyttes. 

Du kjenner barnet ditt best, en tommelfingerregel er om barnet ikke kan delta på barnehagens hverdagslige aktiviteter må det holdes hjemme 

Januar 
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Februar 
Samarbeidspartnere: 

� I vårt daglige arbeid med barnehagen, så kommer vi i kontakt med
andre samarbeidspartnere. Vil nå nevne litt om disse:

� Barnehagens eier: Trygge barnehager i Haugesund
� Administrasjonen: Barnehagen er en del av FUS kjeden,

administrasjon er å finne i Oslo
� Samarbeidsutvalg og foreldreråd – En kan lese nærmere om disse i

barnehagens vedtekter.
� Karmøy kommune:

� Barnehagekontoret – som samarbeider med ang.
stønader/støtter/opptak

� PPT – Som er et støtteorgan i forhold til barn med spesielle
behov.

� Barnevernet – som er et støtteorgan i forhold til familier
med spesielle behov.

� Helsestasjonen
� Kulturskrinet

� Andre tverrfaglige samarbeidsorganer, slik som sykehus, leger etc.
� Skoler, høyskoler og universitet – i løpet av framtiden vil det

komme inn elever og studenter som trenger praksis. Det vil også
være mulighet for samarbeide med disse i forbindelse med
kommende prosjekter.
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Fastelavn

Karneval



Svarslipp påsken 2017 

I forbindelse med påsken, så ønsker vi en oversikt over når ditt/dine barn har fri. 
Grunnen er at dette gir oss mulighet til å gi deler av personalet avspasering, samtidig som vi 
ønsker å gi ditt/dine barn et fullverdig barnehageopphold. 

Ber deg/dere derfor om å levere inn denne lappen innen 17. mars, til din base.

____________________________________ ønsker fri følgende dager: 

10.04 11.04 12.04 – stenger kl.12 
denne dagen

Fri: 





Rosaruss:
Det siste året i barnehagen ønsker vi å gjøre litt ekstra stas på de eldste barna ved å markere overgangen fra barnehage til skole. Tiden før 17. mai vil være 

preget av russefeiring. Dette er en ny tradisjon i barnehagen som barna selv har innført. Vi opplever det som en populær og gøyal markering, og vi er 

bevisste på å tilrettelegge for lek og læring også i «russetiden».  Vi overnatter i barnehagen, førskolegruppen blir døpt til rosaruss, de får russelue, russekort 

og russegenser (som lånes av barnehagen). Vi har en felles tur sammen med Slågstemmen barnehage og Skudeneshavn barnehage, der barna blir kjent med 

andre førskolebarn før de begynner på skolen. Barna blir også utfordret til å ta forskjellige russeknuter, noe som skaper stor begeistring blant barna. Det er 

en minnerik russefeiring med mye sprell og festligheter. 

Mars 
nehagen ønsker vi å gjøre litt ekstra stas på de eldste barna ved å markere ov

g. Dette er en ny tradisjon i barnehagen som barna selv har innført. Vi opple

egge for lek og læring også i «russetiden». Vi overnatter i barnehagen, førsk

ånes av barnehagen). Vi har en felles tur sammen med Slågstemmen barneh

de begynner på skolen. Barna blir også utfordret til å ta forskjellige russeknu

med mye sprell og festligheter.

Knuter:
1. russeknute: Springe rundt barnehagen i truse og t-skjorte.
Premie: Ispinne i russelua

2. russeknute: Tur til Litlavatnet Premie:Kvikklunsj i russelua.

3. russeknute: Tygge en hel pakke tyggis på en gang.
Premie: Tyggispakkepapir i russelua.

4. russeknute: Klemme en russ
Premie: Russekort i russelua

5. russeknute: Skifte tissebleie på en av barna på Alver
Premie: Smukk i russelua.)
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Snart sommerferie!!! 
 

Derfor blir det nå viktig for oss å finne ut når du/dere skal ha ferie! 

Det som er hovedregelen, er at ditt/dine barn, i henhold til vedtektene pnkt.7, skal totalt ta ut 4 uker ferie i løpet av 
barnehageåret. 3 av disse ukene skal være sammenhengende i perioden 20.juni til 20. august.  

Svar angående ferie innen 15. april. 
 

________________________ skal ha ferie: 

 

___ uke 25 ___ uke 26  ___ uke 27 ___uke 28    ___uke 29 

 

___uke 30 ___uke 31 ___uke 32 ___uke 33 

            

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

Barns ferie 

I vedtektene for barnehagen står det følgende: Barnehagen holder åpent hele året. Imidlertid forutsettes 
det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av 
disse ukene skal være sammenhengende i perioden 20 juni til 20 august. Søknad om å avvikle ferien i et 
annet tidsrom kan innvilges dersom dette ikke medfører ekstra kostnader for barnehagen. Søknaden 
leveres daglig leder i god tid.  

Husk: Barnehagen må også ha melding i god tid før den 4 ferieuken skal avvikles.  Skjema for melding 
om sommerferie finner du i årsplanen. Det samme gjelder for skjema om ferie ang jul og påskeferie. 
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Palmesøndag

Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Første påskedag

Andre påskedag

Påskefrokost



HIPPHIPP HURRA!!  Det er 17 mai. Dette feirer vi alltid den siste hverdagen før den store dagen.

Dagens innhold:  

� Gå i tog i nærmiljøet, synge for de eldre vennene våre på sykehjemmet

� Rosarussen «selger» pølse og saft i kiosken i barnehagen

� Forskjellige tradisjonelle 17.mai leker

SU har ansvaret for fanebæring, og arrangereringen rundt dette på 17 mai 

Mai  
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Arbeidernes dag

Frigjøringsdag 1945

Grunnlovsdag

Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag



    SAMARBEIDSUTVALGET 

I følge barnehageloven skal det være et samarbeidsutvalg i hver barnehage. Det består av  
representanter fra foreldre, ansatte og eier. Barnehagens enhetsleder er sekretær for  
utvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen 
og foreldrene. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 
for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. 

SU i Fladaberg FUS barnehage har ansvar for å arrangere sommerfest i samarbeid med oss. 
Om det er saker dere mener SU bør ta opp på generell basis, tar dere kontakt med dem. 
Det velges 1 representant  fra hver avdeling, og en vara.   
I hovedgarderoben har vi også en postkasse om du ønsker å gi ris eller ros anonymt. 

Juni 
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Pinseaften Første pinsedag

Andre pinsedag



Barns medvirkning 

I rammeplanen står det følgende om barns rett til medvirknig: 

«Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 

I Fladaberg FUS barnehage vil dette si at barna skal få medvirke i sin egen hverdag. Dette betyr nødvendigvis ikke at de skal få bestemme 
alt.  Et eksempel kan være at vi skal på tur. Dette har de voksne bestemt, mens barna får bestemme hvor turen skal gå. Personalet har ansvar 
for å ivareta alle barna, og deres rett til å bli sett og hørt. De voksne skal i hverdagen ha dialog med barna om hva som opptar dem, og ta 
hensyn til det når det utarbeides planer.  

Juli 
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Fladaberg

Telefon avdeling
Villvetter 94895185
Alver 94894851
Sjarmtroll 46828940

Fladaberg FUS Barnehage as
Daglig leder: Karianne Langåker
Telefon: 91538723
Epost: dl.fladaberg@bhg.no




