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Velkommen til
et nytt barnehageår
Barnehagekjeden FUS har noen fantastiske verdier: glødende, skapende og tilstedeværende. Sammen med visjonen vår,
skal verdiene være en rettesnor for oss ansatte slik at barna får en fantastisk hverdag i barnehagen vår.
Vi som jobber i Steinarskogen FUS barnehage har som mål at vi skal være verdens beste barnehage for barn. Vi skal gi
barna en magisk, meningsfull og god hverdag og de ansatte skal ha en god arbeidsplass.
I vår barnehage er vi inspirert av ﬁlosoﬁen til Reggio Emilia. Denne ﬁlosoﬁen handler om en grunnleggende holdning hos
oss voksne om at barna er kompetente og skal medvirke til hverdagen sin. Du kan lese mer om Reggio Emilia i årsplanen.
Årsplanen er et av våre viktigste verktøy. Den er også en anledning for foreldre og andre til å få et godt innblikk i hvordan
vi driver barnehagen.
Vi bruker MyKid i den daglige kontakten med foreldre. I tillegg til den gode praten i hente- og bringesituasjonene er det
viktig at dere tar kontakt ved behov.
Vi ønsker å sette spor som varer, og dere skal merke på barna at de kommer fra Steinarskogen FUS barnehage.
Ha et ﬁnt barnehageår, ansatte, barn, foreldre og samarbeidspartnere!
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Årsplanen skal være

• Et arbeidsredskap for personalet til å styre barnehagen
i ønsket retning.
• En mulighet for foresatte til å få innsyn i barnehage livet.
• Grunnlag for kommunalt tilsyn.
• Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til
barnehagens samarbeidspartnere, styret og andre
interesserte.

Dette kommer vi til å jobbe mye med:
• Lekemiljøet
• DUÅ
• Reggio Emilia: den tredje pedagog og prosjektarbeid
• Et godt arbeidsmiljø for store og små
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Om vår barnehage

Steinarskogen FUS barnehage ligger i tillegg idyllisk til
midt mellom skog, skjærgård, sandstrender, minifjelltopper
og Vedavågen sentrum. Vi er inspirert av filosofien til
Reggio Emilia og jobber ut fra tanken om at barnet har
hundre språk som kan utvikles. Hverdagen vår består av
glødende, skapende og tilstedeværende voksne som
utforsker verden sammen med barna.
Vi er en basebygd barnehage med to baser. En for de
største og en base for de minste. På hver base er barna
delt inn i grupper etter årstall de er født, men de får likevel
mye tid sammen med barn som både er mindre og større
enn dem.
Med vår passe store barnehage har vi et godt fagmiljø
og mange engasjerte voksne med ulike egenskaper
og e
rfaringer å spille på. Hos oss er alle pedagoger:
barnehagelærere er pedagogisk leder, men assistenter og
fagarbeidere er pedagogiske medarbeidere. Sammen er
vi en gjeng pedagoger med et av verdens viktigste
samfunnsmandat: vi skal tilbringe en stor del av barn

dommen sammen med barna våre. Det er et stort ansvar
som vi tar veldig alvorlig. Men vi jobber her fordi vi er
glødende engasjert i å gi barna en god barndom.
Det skal merkes på barna at de har tilbrakt litt av barn
dommen hos oss.

KONTAKTINFORMASJON
Steinarskogen FUS barnehage as
Salvøyvegen 6
4276 Vedavågen
Hovednummer: 52 82 44 18
Daglig leder: 928 15 848
E-post: dl.steinarskogen@bhg.no
Hjemmeside: https://fus.no/steinarskogen
Stor base
Sabbane 948 03 423
Skuteberg 975 03 423
Søratre 911 57 423
Liten base
Solhålå 904 79 423
Salvøynå 965 13 423
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Steinarskogens barnesyn
• Alle barn har rett til å bli forstått
• Barnet er vår viktigste ressurs
• Vi vil skape trygge barn som bryr seg om hverandre.
Barn er empatiske og omsorgsfulle overfor andre barn
og voksne.

• Støtte barn i å utvikle lekekompetanse. Gjennom leken
skape gode relasjoner, utvikle omsorg, empati og
samarbeid
• Det er de voksnes ansvar å se hvert enkelt barn og
støtte det i deres utvikling. Alle barn kan.

• Barn er gode problemløsere
• Barn er kompetente og mestrer mye selv
• Barn er nysgjerrige og utforskende
• Barn som er motiverte lærer mer. Barna skal vite og føle
at de har innflytelse på sin hverdag. Det er den voksnes
oppgave å fange barnas interesser.
• Hvert enkelt barn er unikt
• Hvert barn har ulike ressurser
• Barn lærer og utvikler seg gjennom leken. Barns lek
og kvaliteten på denne har stor betydning for barns
livsmestring og livsglede.

Vår årsplan er inspirert av FUS-barnehagenes hovedmål
for barn. Disse punktene, sammen med Rammeplanen,
har lagt føringen for vårt barnesyn:
1. FUS barn har et positivt selvbilde
2. FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har
vennekompetanse
3. FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de
har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
4. FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede
og fryd

Steinarskogens læringssyn
HVORDAN VIL VI AT BARNA SKAL LÆRE
I STEINARSKOGEN BARNEHAGE:
• Samspill: Barna lærer av å være i samspill med
hverandre. Vi legger til rette for at forskjellige alderstrinn
får leke med hverandre.
• Utforskning: Legge til rette det fysiske miljøet slik at det
frister barna å utforske i frileken. Også legge til rette
for forskjellige planlagte aktiviteter, som stimulerer
barns nysgjerrighet.
• Barn lærer gjennom å bruke alle sansene sine: kjenne
på, smake på, lukte på, se på. Mykt/hardt, kaldt/varmt.
Lyder.
• Å få små ansvarsoppgaver: hjelpe de voksne, hjelpe de
som er mindre enn seg. GI SKRYT! At barna får
medbestemmelse i hverdagen i valg som skal tas
(samlinger, turer, lekemiljøet).
• Barn er problemløsere: Få rom til å prøve å løse en
konflikt selv, med veiledning fra de voksne.
• Barn er løsningsorienterte/gode problemløsere: vi
voksne skal lytte til deres gode planer og forslag.
• Opplevelser: Legge til rette for at barna får forskjellige
inntrykk og opplevelser. F.eks. gå på tur i nærmiljøet,
samlingsstunder, planlagte fester.
• Gjentakelser: Barn lærer gjennom gjentakelse av den
samme «tingen».
• Dialog: Fabulere og «tenke», filosofere og undre seg
sammen med barna. Finne ut fakta sammen med barna

på barns premisser. Myter eller sannhet – de voksne
skal la barna få undre seg og ressonerer seg frem til
mulige løsninger og svar.
• Barna må bli sett, bekreftet og elsket!
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Barnehageloven
og Rammeplanen

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 barne
hagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en inter
nasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. FNs

arnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling
b
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
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Verdigrunnlag, mål og satsninger

Verdigrunnlaget vårt

FUS verdier

I Steinarskogen FUS barnehage ønsker vi å bidra til å
styrke barns følelse av å mestre livet. Hos oss skal barna i
møte med de voksne, og hverandre i barnegruppene,
kjenne på at det er bra nok å «bare» være seg selv. De
skal få kjennskap til at vi kommer fra ulike familier, har ulik
tro og ikke tenker likt og samtidig vite at det er helt ok.

Som basis for alle våre verdier, og som en grunnleggende
holdning ønsker vi at følgende verdier skal være tydelig i
møtet mellom barn og voksne i Steinarskogen FUS barnehage:

Hos oss skal barna kjenne på at ingen dømmer dem.
I daglig samspill skal barna erfare nestekjærlighet og
viktigheten av å vise at vi bryr oss om hverandre, samtidig
som de opplever hvor godt det er å kjenne at andre bryr
seg om dem. Gjennom aktiviteter, lek og andre møter i
hverdagen skal barna erfare solidaritet og kjenne på det å
være en del av gruppen og få støtte.

• Personalet evner å skape magiske øyeblikk i hverdagssituasjoner.

Hos oss skal barna få kjennskap til at det finnes ulike måter
å tenke og leve på. I møte med åpne og lyttende voksne
skal barna kjenne på og lære at de blir respektert uavhengig
av familiesammensetning, kultur, tanker eller identitet. De
skal oppleve verdien av demokrati, at de har en stemme
og at de blir lyttet til om det er noe de ønsker å fortelle eller
ytre. Barna skal kjenne på at deres mening betyr noe og
blir tatt på alvor. Gjennom veiledning i møter med andre,
skal barna lære om gjensidig respekt for hverandre og det
genuine ønsket og viljen til å forstå et annet menneske. De
skal føle seg likeverdige vennene sine og kjenne på at
andre viser interesse for hvem de er og hva de tenker.
Barna skal lære om bærekraftigutvikling, og betydningen
av det å ta vare på den verden vi bor i. De skal få
begynnende forståelse av det å skape en verden som

deres barn igjen kan leve godt i. Barna skal lære om hva
det vil si å utnytte ressursene jorden tilbyr, uten å ødelegge
den.

FUS visjon
«Sammen gir vi barndommen
verdi; Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»
Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede.
Visjonen skal motivere oss og være synlig i alt arbeidet i
Steinarskogen FUS barnehage.
Alle FUS-barnehager jobber etter den samme visjonen.

Glødende

• Personalet viser genuin interesse for hvert enkelt barn.
• Barna møter motiverte voksne som viser tydelig
engasjement i hverdagen.
• Personalet viser positivitet som smitter over på barna.

Skapende
• Barna møter anerkjennende voksne som lytter og tar
barnas meninger på alvor.
• Personalet bekrefter handlinger, reflekterer sammen
med barna og legger til rette for at de skal utvikle
ferdigheter, og oppleve at hverdagen er fylt med ulike
ting som kan utforskes og undre seg over.
• De voksne gir barna verktøy til å ta i bruk og
kommunisere gjennom sin egen kreativitet og fantasi.

Tilstedeværende
• Alle blir møtt av en trygg voksen med blikk kontakt og
et «Hei» når dere kommer til barnehagen.
• Personalet har tid til foreldrene når de henter og leverer,
og tilbakemeldinger blir tatt seriøst og følges opp.
• Personalet har alltid et fang eller en trygg hånd å tilby
barna.
• Personalet er lydhøre for barnas behov og støtter dem i
deres utvikling.
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Våre fire kundeløfter
Eventyrlyst

Vennekompetanse

De fleste barn er naturlig undrende, utforskende og
nysgjerrige. Men som Vygotsky sier “man kan ikke skape
fantasi ut av tomhet”. Som voksne i barnehagen er det vår
jobb å tørre å by på oss selv og skape hverdagsmagi
sammen med barna. Vi må være voksne som er tilstede i
nuet og åpne for barnas tanker, innspill og refleksjon. Vi
må gripe øyeblikkene og spinne videre på barnas innspillhverdagen er full av muligheter.

Barna hos oss skal få støtte og veiledning i hvordan man
får en venn og hva det vil si å ha og være en venn. De skal
oppleve at de får hjelp om de ikke mestrer, samt veiledning
i hvordan en tar vare på vennskap.

God kommunikasjon
Barna hos oss skal oppleve at voksne lytter, undrer seg og
er interessert med hele kroppen.
Voksne har ansvar for god kommunikasjon ved å være
bevisst på sitt stemmeleie, kroppsspråk og begrepsbruk.
Voksne skal stille åpne spørsmål til barna og la barn få en
tenkepause før de svarer.

Lekekompetanse
Hos oss har vi fokus på lekekompetanse. Barna skal
kunne, forstå og ikke minst benytte seg av ulike strategier
i leken.
Dette for å øke barns rolleprogresjon fra 1-6 år, samt jobbe
mot å ha aktive og deltagende voksne både i inne og
uteleken.
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Barn som går i en FUS barnehage
kjennetegnes ved følgende egenskaper:
FUS barn har et positivt selvbilde
For å oppnå dette jobber vi for at barna opplever å bli sett
og hørt, og at de blir møtt med anerkjennelse og konstruktive tilbakemeldinger.
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har
vennekompetanse
For å oppnå dette jobber vi med at barna skal få kjenne at
noen blir glad for å se dem. Tilstedeværende og engasjerte
voksne skaper et inkluderende miljø hvor barna føler
tilhørighet til gruppa. Barna skal føle at de er verdifulle, og
at alle har noe spesielt ved seg som er verdt å ta vare på
og vise frem. Barna får mestringsopplevelser som gir dem
selvfølelse og trygghet.
FUS barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet at de
har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
Med dette mener vi at barna får ros og oppmuntring, og de
opplever å bli tatt på alvor. De opplever at deres meninger
lyttes til og at de har mulighet til å påvirke sin egen h
 verdag.

FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede
og fryd
Med dette mener vi at alle barn som har gått i vår barne
hage skal se tilbake på denne tiden som en positiv og
gledefylt periode i sitt liv. De skal huske personal som viste
dem hvor verdifulle de er og at alle har noe spesielt ved
seg som er verdt å ta vare på og vise frem. De skal huske at
de voksne var tilstede, hadde tid og var gode lekekamerater.
Vi jobber med visjon, verdier og kundeløftene i det daglige,
og diskuterer disse på møter og i evalueringer. Dette er et
arbeid som vil løpe kontinuerlig i takt med at barnehagen
stadig er i utvikling.
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Barnehagens mål og satsninger

Steinarskogens satsningsområder
Frem til 2022 skal se ansatte i Steinarskogen ha stort
fokus på Reggio Emilia, Lek og Språk. Vi har vært en
Reggio Emilia-inspirert barnehage siden starten i 2007. VI
ser at det gjør noe med barna å ikke ha en hverdag der
innholdet er bestemt en måned i forveien. VI vil gjerne bli
bedre på prosjektarbeid, lære mer om den tredje pedagog
og jobbe med bærekraftig utvikling i hverdagen. Høsten
2018 starter vi opp med lekemiljøer som er inspirert av
Remida. Remida er ideen om at kasserte materialer kan
sees som ressurser og ikke som avfall. VI vil bruke disse
ressursene til å skape magiske øyeblikk i lekemiljøet til
barna.
Tanken bak disse tre satsingsområdene er at de forsterker
hverandre og bygger videre på hverandre.

Lek
• Egenledelse
• Konstruksjonslek
• Rollelek

Reggio Emilia
• Prosjektarbeid i Reggio Emilia
• Rommene våre: den tredje pedagog
• Remida/bærekraftig utvikling
• Dokumentasjon: hvorfor dokumenterer vi, hva bruker vi
dokumentasjonen til og hva skal vi dokumentere?

Språk
• Bibliotek
• IKT
• Kommunikasjon

Fremdriftsplan for
satsningsområdene
Høsten 2018 startet vi opp med å jobbe med
enkelte av underpunktene IKT og Remida/
bærekraftig utvikling i utviklingen av gode
lekemiljøer i Steinarskogen.
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Reggio Emilia-filosofien

I Steinarskogen er vi inspirert av Reggio Emilia filosofien
og vi bruker denne filosofien som et redskap for å gi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og venne
garanti. FUS-barnehagenes fire hovedmål er fire viktige
ingredienser i vårt arbeid med Reggio Emilia.
• FUS barn har et positivt selvbilde.
• FUS barn har det gøy i barnehagen.
• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har
vennekompetanse.
• FUS barn gleder seg til ”resten av livet”. De vet de har
påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller.

Pedagogisk dokumentasjon
og prosjektarbeid
Pedagogisk dokumentasjon er en viktig metode i Reggio
Emilia-filosofien. Vi dokumenterer for å vise hva barna
jobber med og for å vise prosessen. Dokumentasjonen
brukes også til å reflektere over de voksnes arbeidsmåter
og hvordan de klarer å følge opp barnas interesser og
tanker. Ut i fra dette kan vi vurdere eget arbeid.
Prosjektarbeid har en sentral plass i filosofien. Prosjektene
kan vare en time eller et år. Tidsaspektet henger nøye
sammen med barnas interesse.
Eksempler på prosjektarbeid hos oss er sjøhus, grønn
saker, sjørøvere, bøker mm.

Slik jobber vi med Reggio
Emilia i Steinarskogen:
• Prosjektarbeid

Det kompetente barnet

• Pedagogisk dokumentasjon

Barnet i Reggio Emilia blir sett på som kompetente. Og
kompetent betyr kort fortalt at de KAN! Barnet skal støttes
i sin egen utforskning av verden. Sammen med barnet, går
pedagogene inn i ulike kunnskapsfelt. Det kan handle om
alt fra papirfly, farger, vann, såpebobler, pirater, pinnsvin
og fugleunger. ALT kan bli et prosjekt.

• Fokus på det kompetente barnet
• Tid: vi har nok tid og vi skal ta hensyn til barnas tempo.
• Voksne som viser barna hvilke muligheter de kan ha
• Voksne som er bevisst på at barna kan lære VOKSNE
mye.
• Fokus på at det finnes tre pedagoger: den voksne,
barnet og rommene våre.
• Opplæring av nye ansatte/vikarer i Reggio Emilia i
Steinarskogen.
• Kurser, faglitteratur og møter med andre barnehager
som er inspirert av filosofien.

”Det man hører glemmer
man, det man ser
husker man, det
man gjør forstår man

”

Loris Malaguzzi, grunnlegger av filosofien

REGGIO EMILIA ER:
• Et syn på barn, kunnskap og læring
• Utforskende barn og voksne
• Delaktighet og demokrati
• Å bekrefte barnets individualitet
• Å ta utgangspunkt i barns erfaringer og tanker
• Å fremme solidaritet
• Å ha prosjektarbeid med fokus på
dokumentasjon
• Å sette fokus på å dokumentere prosessen
så vel som resultatet
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Egenledelse i lek og læring

Alle FUS-barnehagene i Norge kom i 2013 i gang med et
kompetansehevingsprosjekt som handler om barn egen
ledelse i lek og læring. Dette prosjektet skal vi holde på
med i flere år. Foreløpig fram til 2016. Egenledelse er
evnen til å være aktiv og selvstendig over tid.
Kort fortalt handler det om hvordan vi voksne, ved deltakelse og støtte i barns lek og samhandling med andre, kan
bidra til å utvikle barnas evne til egenledelse. Når vi pusher
barna til å klare selv og er bevisst at vi voksne kan være et
støttende «stillas» for dem, legger vi til rette for at
barna får økt mestringsfølelse og dermed klarer mer (jfr.
Vygotsky).

Hvorfor er egenledelse viktig?
• Avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og
medvirkning i barnehagen.
• Gode egenskaper i egenledelse gir godt grunnlag for
utvikling av vennskap.
• Det er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk
bakgrunn for å kunne oppleve mestring i skolen.
• Gode egenskaper i egenledelse blir sett i sammenheng
med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og
matematikk.

Fakta om egenledelse:

Når lærer barn best?

• Kontrasten til egenledelse er overbeskyttelse.

• Når aktiviteten er utviklingsmessig tilpasset.

• Egenskaper i egenledelse utvikles ikke av seg selv, de
må stimuleres.

• Når barna er motiverte.

• Egenledelse er ikke et personlighetstrekk. Alle kan
utvikle dette sammen med voksne som er bevisste på
dette.

• Når barna får oppleve mestring.

• Stimulering av ferdigheter i egenledelse har aller mest
effekt i førskolealder.
• Rollelek er det beste pedagogiske virkemiddelet for å
utvikle disse egenskapene.
• Det er fire viktige punkter i arbeid med egenledelse:
1) voksenrollen, 2) lek, 3) sosial kompetanse og 4) språk

• Når aktivitetene er passe utfordrende.
• Når aktiviteten fremmer sosial tilhørighet.

Egenledelse i Steinarskogen
Arbeid med egenledelse i lek og læring krever at de voksne
har kunnskap om emnet og sin rolle i relasjon til barna.
Det krever at leken har høy prioritet i barnehagen, at
det gis næring og rom til leken. Det krever også at barna
har fått tilfredsstilt sine grunnleggende behov for mat og
hvile, slik at de er våkne og opplagte til å leke.
Å leke er noe av det viktigst vi gjør i barnehagen! Leken
forbereder barna på livet som voksne. Leken er hellig! Og
de voksne som jobber i Steinarskogen er veldig bevisst på
sin rolle i leken. Vi har lek som agenda på alle møter i
barnehagen. Vi observerer og evaluerer leker, rom barna
leker i og hvordan vi som voksne utøver og benytter vår
rolle i leken. Egenledelse er tema på personalmøtene våre
og vi evaluerer rommene våre jevnlig for å finne ut hvilken
lek som foregår og hvilken kvalitet den gir barna.

13

Lært om regler
og normer

Vært del av fellesskapet

Gjort erfaring med
ulike leketyper

Tatt initiativ

Utfoldet seg

Bygget selvfølelse
Lyttet til andre
Vært et barn

Opplevd latter og glede

Ledet og blitt ledet
Øvet
motorikken

Brukt sansene
Vist omsorg

Opplevd motgang
og små tap

Vært kreativ

Opplevd samhold

Samarbeidet

Når
barnet ditt svarer:

Opplevd empati

Vært nyskjerrig

«...I DAG HAR JEG
BARE LEKT...»

Utfoldet seg

Gitt av seg selv

Da har barnet
ditt....
Øvet på å
kommunisere
Øvet på konflikløsning
og forhandling

Opplevd vennskap

Blitt utfordret

Tatt ansvar

Brukt fantasien
Opplevd livsglede
og humor
Opplevd samspill
mellom barn-barn,
og voksen-barn

Øvet på turtaking
Bygget selvtillit

Kjent på
mestringsfølelsen

Utviklet seg
emosjonelt og
intellektuelt

Øvet på å gi og ta
Øvet
tålmodigheten
Lært om egen
identitet og egne
grenser
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DUÅ - De Utrolige Årene

Høsten 2014 fikk personalet i Steinarskogen være med på
en av Karmøy kommunes store satsingsområder DUÅ.
DUÅ er et opplæringsprogram for de ansatte og målet
med opplæringen er å gi de ansatte verktøy for å skape og
legge til rette for positivt samspill i barnegruppen. Etter et
år med kursing, gruppeoppgaver og lesing av faglitteratur,
har hele personalet fått felles kunnskap og ny lærdom om
barns utvikling og hva som er de voksenes oppgaver og
muligheter i forebygging av sosiale problemer hos barn.
De utrolige årene (DUÅ) fremmer positivt samspill mellom
barn og mellom barn og voksne. Enten for å forebygge,
eller for behandling av atferds- og sosiale vansker hos
barn.

Norsk forskning viser at 2/3 av barna får redusert sine
atferdsproblemer når DUÅ brukes som tilnærmings-/

behand
lingsmetode. Tiltakene retter seg mot barn og
deres familier i form av kurs for foreldre, kurs for barn
(Dinosaurskole) og kurs for fagfolk (ansatte i SFO, skoler
og barnehager). De Utrolige Årene fokuserer på å fremme
lek og positivt samvær mellom barn og voksne da dette er
beskyttende faktorer for barns utvikling.
Kursingen i DUÅ for personalet er over våren 2015.
Fra høsten 2015 vil Steinarskogen være med i Karmøy
kommunes DUÅ-nettverk.
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Slik vil vi fortsette arbeidet med DUÅ

SEPT-OKT:
RELASJONER
- Vennskap
- Lek

NOV-DES:
JUNI:
Voksen-barn
Barn-barn
Proaktive voksne
Læringspyramiden
Empati
Ros
Oppmerksomhet
Foreldresamarbeid

EVALUERING OG
ÅRSPLANLEGGING

MARS-MAI:
Å HÅNDTERE
NEGATIV ADFERD
- Konsekvenstrapp
- Naturlige og logiske
konsekvenser
- Omdirigering
- Ignorering

Verktøy vi bruker når vi jobber med DUÅ:
• Rollespill

• Caser

• Coaching

• Personalmøter

• Være et forbilde

• Praksisfortellinger

• Litteratur

• Foreldre

ROS, OPPMUNTRING,
OPPMERKSOMHET
- Naboros
- Grupperos
- Konkret ros
- Coaching

JAN-FEB:
FØLELSER
- Negative
- Positive
- Selvregulering
- Empati
- Samtaler
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FUS SmartMat

FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og
fremst skal fremme matglede hos barna. Trivelige måltider
bidrar til matglede og gode matvaner for barna. FUS
SmartMat skal gi oss ansatte kunnskap om matvalg en tar
for å danne grunnlaget for sunne og gode matvaner. Mat
og helse, både fysisk og psykisk, henger sammen.
Forskning viser at små barn som har spist usunn mat de
første fem leveårene har økt risiko for depresjon, angst og
atferdsproblemer. Barna spiser mange av sine måltider i
barnehagen. VI har derfor et stort samfunnsansvar i å
servere sunn og næringsrik mat til barn i vekst og utvikling.
Barnehageloven §2: Barnehagen skal ha en helse
fremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller
Måltidenen i barnehagen er en viktig pedagogisk funksjon.
Mat handler om mer enn å bli mett. VI skal ha god tid og
skape trivsel rundt matlaging/måltider i Steinarskogen. VI
tar den tiden vi trenger på å spise og å tilberede maten.
Barna skal i mest mulig grad delta i matlagingen.
Barnas deltagelse i matlaging, kan knyttes sammen med
et av våre andre satsingsområder: «Egenledelse i lek og
læring»: Gjennom matlaging/måltid kan vi blant annet
ivareta:
• Språklig utvikling
• Utvikling av lukte- og smakssanser
• Kunnskap om sammenhengen mellom mat, kropp og
helse
For å få til SmartMat har FUS inngått samarbeid med lege
Berit Nordstrand. Hun veileder, holder kurs og sprer
kunnskap om matvalg til alle FUS-ansatte.

FUS SmartMat retningslinjer
• Vi serverer grønnsaker til måltidene
• Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig
fiskeinnhold
• Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig
kjøttinnhold
• Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
• Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
• Vi bruker vann som tørstedrikk
• Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
• Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider
for å skape variasjon
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Barnehagens formål og innhold

Formål med barnehager
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder
og forutsetninger.

STYRENDE DOKUMENTER:
• Barnehageloven
• Rammeplanen for barnehager
• FNs barnekonvensjon
• FUS-barnehagenes overordnede fagplan
• FUS-barnehagenes serviceerklæring
• Etiske retningslinjer
• Årsplan

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.
Barnehageloven, §1

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

Vi vil og fungere som en trygg base for barnets utforskning
av miljøet, utvikling av selvstendighet og mestring.
For å få en god relasjon til barna må vi kjenne alle sider
ved barnet, deres adferd, uttrykk, tanker og følelser.
Mål:
• Personalet skal kjenne til alle sider ved barnet, deres
adferd, uttrykk, tanker og følelser

Omsorg

• Barnas ulike behov skal bli forstått og møtt

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel,
og for utvikling av empati og nestkjærlighet». (Rammeplan
for barnehagen, 2017 s 19)

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

I barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og
nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle
forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje
til samspill. Vi legge til rette for at barna får trygg tilknytning
til personalet via positive relasjoner. For å skape trygge
tilknytningsrelasjoner vil vi voksne gjøre vårt ytterste for å
ha en stabil, sensitiv, varm og responsiv væremåte o
 venfor
barna. Som voksen vil vi representere en trygg havn for
barnet og bidra til regulering av barnets følelser når det
trenger trøst, nærhet eller omsorg.

• Personalet skal beskrive hendelser, få barna i samtaler,
reflektere sammen med barna og øve på problemløsing
Slik gjør vi:
• Utnytter rutinesituasjoner til å styrke og ha et positivt,
utviklingsfremmende samspill
• Anerkjenner barnets følelser
• Støtter og oppmuntrer barnet i lek og annet samspill
med andre barn
• Legger til rette for godt samspill i små lekegrupper
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Lek
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens
egenverdi skal anerkjennes». (Rammeplan for barnehagen,
2017 s 20)
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring,
og for sosial og språklig samhandling. Gjennom leken
legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Barn kan utrykke seg på mange måter i lek, og har stor
betydning for barnets trivsel og en grunnleggende livs og
læringsform. Den voksnes rolle som veileder og støtte
spiller er sentral for å fremme lekekompetansen hos b
 arna.

Læring
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø
som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og
mestre». (Rammeplan for barnehagen, 2017 s 20).
Når barnet føler seg trygg og ivaretatt av de voksne utgjør
dette et viktig grunnlag for læring. For å oppnå læring må
relasjonen også ha et innhold som stimulerer barns
nysgjerrighet og utforskning. Som voksen i barnehagen
skal vi strukturere, støtte og utvide barnas lek og samspill
for å bidra til gode læringsprosesser. I det daglige sam
spillet skal personalet bidra til at det oppstår samspills
sirkler der partene gjensidig påvirker hverandre og den
voksne driver samspillet videre.
Gjennom utforskning og samtale skaffer barn seg
kunnskap og innsikt på ulike områder. Barn har en iboende
nysgjerrighet og lærelyst, utforskertrang og ønske om
mestring. Barn lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Vi
følger med på barnas modningsnivå og hva barna er
opptatt av, og bruker det som utgangspunkt for barnas
læring.
Mål:
• Nysgjerrige, undrende barn som vil lære mer
• Barn som kan foreta valg og beslutninger
• Barn som kan bruke materialer på fleksible og
oppfinnsomme måter
Slik gjør vi:
• Undrer og filosoferer
• Tar tak i barnas interesser som grunnlag for læring
• Støtter, oppmuntre, bekrefter og utfordrer barna utfra
alder og modning
• Sørger for progresjon
• Tilbyr varierte opplevelser og erfaringer
• Legger til rette for helhetlige læreprosesser der
prosessen er målet
• Tilbyr ulike materialer
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Barns rett til medvirkning

Barn kan ut i fra alder og utvikling være med på b
 eslutninger
som omhandler deres hverdag og lære å ta konsekvensene
av egne valg. En av våre viktigste oppgaver som barne
hageansatte er å sørge for medvirkning i barnehagen, og
at det legges opp til at aktivitetene skjer på barnas
premisser. Denne måten å jobbe på forutsetter at de

voksne i barnehagen er bevisst sin egen rolle. Barnas
ønsker og interesser skal vektlegges i planleggingen av
aktiviteter.
«Barna bestemmer dagen» er en dag i Steinarskogen der
barna er regissører av barnehagedagen. I planleggingen
av denne dagen får barna øve seg i å være demokratiske

og å ta beslutninger og må bli enige om løsninger til fellesskapets beste. Denne dagen velger barna maten som skal
bli servert og hvilke aktiviteter som skal skje.
Barns medvirkning i barnehagen er å oppfordre barna til å
være med på beslutninger som gjelder deres barnehagehverdag. De voksne skal se på barnet som et kompetent
menneske. «Barna bestemmer-dager» er et verktøy for å
øve barna i å si sin mening, vise barna at de har
påvirkningskraft på sin egen hverdag og at barna erfarer at
de voksne lytter til dem og tar dem på alvor.

Slik kommer barnas medvirkning til syne hos oss:
• Prosjekter tar utgangspunkt i enkeltbarns eller barnegruppens interesser
• Vi voksne skal jobbe på samme nivå som barna, ikke «over hodet» på dem
• Voksne skal undre seg sammen med barna.
• Så langt det er mulig skal barna få lov til å finne løsninger/svar/komme med forslag.
• Vi voksne er barnas veiledere.
• Barns medvirkning gjelder året rundt.
• «Barna bestemmer-dag» er en dag vi arrangerer i Steinarskogen der vi øver barna i at deres stemme blir
hørt. Denne dagen er det barna som er pedagogiske ledere og bestemmer innholdet av dagen sammen med
en voksen.
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Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, k
 unnskaper
og holdninger som det er viktig å beherske ut fra tre
forhold:
• Mestre ulike sosiale miljøer: rett og slett lære seg
samfunnets sosiale spilleregler. Bli et menneske som
andre blir glade i og som de setter pris på.
• Etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap: Alle
trenger venner og å møte nye mennesker får oss til å
utvikle oss.
• Øke trivsel og fremme utvikling: Trygge barn har voksne
som lærer dem grenser med en kjærlig innstilling.
Grenser gir forutsigbarhet, forutsigbarhet gir trivsel,
trivsel gir rom for utvikling.

Hvordan vi vil at barna
i Steinarskogen skal være:
• Høflige
• Ha venner
• Kunne være en god venn
• Omsorgsfulle
• Empatiske
• Ha glede og humor

Den voksnes rolle i sosial kompetanse:

• Kunne løse konflikter

• Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen
væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

• Være glad i seg selv

• Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape
et varmt og inkluderende sosialt miljø.
• Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag
for utvikling av sosial kompetanse.

• Oppleve mestring
• Oppleve anerkjennelse
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Danning

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

Mål:
• Barna skal forstå at vi har felles verdier og normer som
er viktige for fellesskapet som de er en del av
• Barna skal føle tilhørighet til samfunnet, natur og kultur
• Barna skal utvikle kritisk tenkning og etisk vurderingsevne
Slik gjør vi:
• Vi støtter barna i deres identitetsutvikling
• Vi skaper et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og
utforsking
• Vi fyller barnehagedagen med samspill, dialog og lek
• Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre i ulike 
gjøremål
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Like muligheter

Å ha fokus på likestilling, uansett hvor en jobber, betyr ikke
at jenter skal få gjøre ”gutteting” og at gutter skal få gjøre
”jenteting”. Året 2010-11 var barnehagen med på et
prosjekt om likestilling som Karmøy Kommune stod som
arrangør av. I prosjektet måtte vi utfordre oss selv, både
som privatpersoner, hva vi har med oss fra barndommen
og hvordan vi utøver vårt syn på likestilling på jobb. En av
konklusjonene var at vi alle har en bagasje med oss som
har vært med på å utforme hva vi mener likestilling er. Det
som var litt spennende var at de yngste i personalgruppen
hadde andre barndomserfaringer enn de eldste. Tendensen
viste mot at de hadde blitt begrenset mindre på grunn av
sitt kjønn i barndommen. Kanskje er samfunnet på rett
spor…?

gruppen i Steinarskogen har etter prosjektslutt en mye
større bevissthet rundt hva en sier, gjør og tenker når
temaet likestilling kommer på banen. For oss betyr det at
en jente kan få være prinsesse om det er det hun vil.
Samtidig kan også guttene få prøve hvordan det er å være
jente. Vi jobber også med holdninger barna kanskje
allerede har. Noen barn får kanskje helt panikk om glasset
de får har feil farge. I Steinarskogen forklarer vi barna at
alle kan like forskjellige farger, og at det er helt greit.

For oss i Steinarskogen er likestilling dette:

Vi har ennå til gode å få reaksjoner på at jentene har vært
i snekkerboden…

ALLE SKAL HA LIKE MULIGHETER
Dersom en går i dybden, er det kanskje mer akseptert at
jenter går med gutteklær enn at gutter går med jenteklær.
Det er kanskje også slik at vi har et sett med ord som vi
bruker på gutter, og ett sett som vi bruker på jenter.
Eksempler på dette er at vi sier ”Så kul/tøft/stilig” til gutter,
mens vi til jentene sier ”så fiiine/søte/nydelige”. Personal-

Rammeplanen sier om likestilling:
• Barnehagen skal bygge sin virksomhet på
prinsippet om likestilling mellom de to kjønn.
• Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli
sett og hørt, og oppmuntres til å delta i
fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.
• Personalet må reflektere over sine egne
holdninger til og samfunnets forventninger til
gutter og jenter.

Foreldre har en viktig jobb når det gjelder 
like
stilling.
Dersom dere kommer og skal hente, og barnet har på seg
kjole, neglelakk, dukkekvogn… tenk over din reaksjon.
Tenk på Ole Alexander Filibom Bom Bom sitt utsagn ”Men
jeg skal jo også bli pappa en gang!”.

Hva kan barnehagen gjøre for at begge
kjønn skal ha like muligheter?
• Bevisstgjøring av personalets egne holdninger viser seg
å ha størst effekt for å oppnå en likestillingsfremmende
pedagogikk.
• Personlig refleksjon over eget kjønn og utviklingen av
det
• Løfte frem og analysere de skjulte innstillingene omkring
kjønn
• Egenutvikling fremmes best i fellesskap
• Oppdage og registrere når vår væremåte er ”kjønnet”
• Analyser: Hva gjør det at det er slik? Hva hadde dette
med at jeg er kvinne/mann å gjøre?

”Pippilotta Viktoria

Rullgardina Efraimsdatter
Langstrømpe har betydd
mer for likestillingen i
Norge enn all verdens
offentlige utredninger.
Åse Kleveland

”
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Barnehagens fagområder

Fagområdene i rammeplanen for barnehager:
Rammeplan for barnehagen er delt inn i syv fagområder.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene
vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være
representert samtidig i hverdagslivet i Steinarskogen. Her
kan du lese litt om hvordan fagområdene kommer til uttrykk
hos oss.

Etikk, religion og filosofi:

Kunst, kultur og kreativitet:

• Vi markerer religiøse høytider for religioner som er
representert i barnehagen.

• I barnehagen har vi eget drama- og musikkrom der barna
har mulighet til forskjellige dramatiseringer.
• Barnehagen har investert i mange instrumenter, slik at
barna får uttrykke sitt musikalske språk.
• Det er to atliéer i barnehagen; ett på hver base. Ateliéet er
et sted der barna skal få utløp for inntrykk og kreativitet.
• De aller fleste materialer er alltid tilgjengelige for barna.
• I tema og prosjekt er det prosessen og ikke produktet som
er det viktigste. Målet er at barna skal få bruke ”de hundre
språk”. Det kan være gjennom musikk, sang, drama,
forming, lek og kunst.

Tall, rom og form:

• Barnehagen skal være et sted der barna møter tall, rom
og form hver dag.
• Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter i
barnehagen skal barna få utvikle sin matematiske
kompetanse. Barna skal oppleve glede ved å utforske og
leke med tall og former.

• Barnehagen vil møte barnas tro, spørsmål og undring med
alvor og respekt. Personalet skal opptre slik at barna kan
få støtte i egen identitet og respekt for hverandre.
• Vi voksne skal være gode rollemodeller for barna i barnas
etiske utvikling.

Nærmiljø og samfunn:

• I Steinarskogen bruker vi nærmiljøet flere ganger i uken
gjennom hele året.
• Barnehager har en særskilt oppgave å gi barna like
muligheter, og Reggio Emilia-filosofien hjelper oss til å
synliggjøre vår samfunnsoppgave.

Natur, miljø og teknikk:

• Barna skal lære å ta vare på naturen rundt oss.
• Vi har vår egen grønnsakshage som gir barna erfaring
med å plante, passe på og høste.
• Barna skal få oppleve naturen og gleden ved å være ute.
De skal få oppleve forandringene som skjer i de fire
årstidene, og utforske naturens fenomener.
• I Steinarskogen har vi et eget «Verdensrom» som er et
rom med utsyr til og utforske ting vi finner i naturen eller
andre steder.

Kropp, bevegelse og helse:

Kommunikasjon, språk og tekst:

• Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal
barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning
gjennom kroppslig mestring, og får gode erfaringer med
friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

• Barnehagen bidra til at barna videreutvikler sin 
begrepsforståelse, og bruker et variert ordforråd. Barna
skal få samtale om opplevelser, tanker og følelser for å
utvikle et rikt språk.

• Barnehagen går på tur hver uke, vi har egen gymsal inne
og bruker utelekerommet aktivt hver dag.

• Vi skal lese bøker hver dag til alle barna.

• I Steinarskogen har vi et sunt kosthold i hverdagen og
barna deltar i matlagingen.

• Barna skal møte tekst i sanger, tekst, rim, regler og drama.

• Barnehagen har et eget bibliotek som skal brukes aktivt.
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Planlegging,
dokumentasjon og vurdering

I følge rammeplanen er «barnehagen er en pedagogisk
virksomhet som skal planlegges, dokumenters og

vurderes. Det skal være rom for fleksibilitet, spontanitet
og barns 
medvirkning». Ved å dokumentere barnas
hverdagsliv får vi en større innsikt i barnas sosiale- og
emosjonelle kompetanse, språkferdigheter, hva de m
 estrer
motorisk, hvilke interesserer de har med mer.

Vurdering
Å vurdere eget arbeid gjennom året er viktig for å sikre
kvaliteten i barnehagen. Hver gang vi vurderer lærer vi
noe om oss selv, om barnehagen og om kollegaene våre.
Vurdering er et verktøy som sikrer at det som fungerer blir
det mer av, og det som ikke fungerer blir endret. Vurdering
av eget arbeid kan skje fortløpende eller langsiktig. Daglig
må vi se, tolke og forstå relasjoner og samspill, som til
sammen utgjør barnehagehverdagen. Et godt verktøy til
denne jobben er dere foreldre. Derfor setter vi pris på
tilbakemeldinger fra dere. Vi har også en årlig bruker

undersøkelse i FUS-barnehagene. Vi oppfordrer alle til å
delta! De svarene vi får fra denne blir gått nøye igjennom,
og munner ut i en oppfølgingsplan for å gjøre bedre der
dere foreldre mener vi bør, eller en plan for å fortsette i
samme spor på de områder dere er fornøyde med oss.

Dokumentasjon
Barnets hverdag i barnehagen skal personalet være
eksperter på. Hver dag når barna blir hentet, skal vi kunne
gi informasjon om barnets dag. Dette gjøres enten muntlig
eller via MyKid. Samtalen i hentesituasjonen kan lett bli
ødelagt ved at mange blir hentet på en gang, at den voksne
trengs inne på basen og andre ting. Men de ansatte skal
prøve å få til utveksling av informasjon så godt det lar seg
gjøre. Alle ansatte er med og dokumenterer, men de som
vet best hva ditt barn har gjort, er selvsagt de som arbeider
på ditt barns base.
Å snakke med barnet hva det har opplevd i løpet av dagen
styrker båndene mellom barn og voksen, i tillegg til at slike
samtaler gir næring til språkutviklingen. Noen barn f orteller
lett selv hva dagen har bestått av, mens andre ikke har
verken tid eller lyst. Da kan meldinger på Vigilo være


Slik dokumenterer vi
i Steinarskogen:
• Digitale bilder og annen kommunikasjon på
MyKid
• Tegninger
• Produkter barna lager
• Portfolio som oppdateres jevnlig (permen)
• Utstillinger av kunstverk barna lager
• Pedagogisk dokumentasjon – fra inntrykk til
uttrykk
• Infoskriv fra barnehagen
• Film

s amtale partner/samtalehjelp. Vi legger ut beskrivelser og
bilder fra barnehagedagen på MyKid.
Når barnet begynner på skolen, eller av andre årsaker
slutter, vil det få med seg «permen» sin hjem (tegninger,
bilder eller andre ting). Når barnet starter i Steinarskogen
får det med seg hjem arkene «Dette er meg» der vi ønsker
at foreldre skal lime inn bilder fra barnets liv og familie. Det
gjør det lettere for barnehagen å bli kjent med nye barn.
Permene er grunnlag for mange gode samtaler mellom
barn og voksen. Den blir ofte brukt i hverdagen, barna er
stolte av permen sin og mange barn liker å vise frem bilder
fra babylivet og av familien sin.
I en prosess der barna lager noe, er med på et prosjekt
eller lignende, vil barnehagen jobbe med begrepet
pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon
skiller seg ut fra vanlig dokumentasjon ved at den i tillegg
dokumenterer prosessen: fra inntrykksfasen til uttrykks
fasen (fra start til slutt). Den skal si noe om hva barna
faktisk gjør når de for maler et bilde, ikke bare vise det
ferdige bildet.
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Samarbeid og overgang

Foreldresamarbeid
Barnehageloven sier:

Barnehagen skal gi barn under
opplæringspliktig alder gode
utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse og samarbeid med
barnas hjem.
(Barnehageloven § 1 Formål)

I Steinarskogen barnehage ønsker vi at foreldrene skal ha
en stor grad av medvirkning på barnas hverdag. For å få
dette til må vi ha et åpent og nært samarbeid der vi
utveksler informasjon som er av betydning for barnets

trivsel og utvikling. Det er viktig at barna føler at de kan
dele opplevelser de gjør i barnehagen med dere foreldre.
Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere, både ris og ros. På
den måten kan vi best vurdere og eventuelt forbedre
vårt eget arbeid. Su har en postkasse dere kan legge
henvendelser, ris/ros og beskjeder oppi.

De viktigste arenaene for
medvirkning og samarbeid er:
• Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner
• Foreldremøter
• Foreldresamtaler
• Foreldrekaffe, luciafeiring, påskefrokost etc.
• Brukerundersøkelser
Vi har to formelle organ for samarbeid mellom hjem og
barnehage:
FORELDRERÅDET som består av alle barnehagens
foreldre og har som formål å sikre samarbeidet mellom
hjemmet og barnehagen. De skal påse at både barnas og
foreldrenes interesser blir ivaretatt.

Samarbeidspartnere:
• SU i barnehagen, som består av to foreldre, ansatte og
representant for eier
• Foreldrerådet – som består av alle foreldre

De velger to representanter fra hver gruppe som skal sitte i SU.

• FUS – som er eier av barnehagen

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) består av to representanter
fra de ansatte, representanter fra foreldrene, samt daglig
leder. Samarbeidsutvalgets oppgave er å se til at barne
hagen blir drevet innenfor de gitte rammene og være et
samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personale. SU
skal få anledning til å uttale seg om barnehagens årsplan
før den trykkes opp.

• Karmøy Kommune som er tilsynsmyndighet
• Pedagogisk Psykologisk Senter på Bygnes (PPS)
• Vedavågen Skole
• Høgskolen Stord-Haugesund
• Helseinstanser rundt om i Norge
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Informasjon til foreldre
Åpningstid: Barnehagen åpner 06.30 og stenger 17.00.
Alle barn må være hentet innen 17.00.
Levering og henting: Pass på at en voksen ser at barnet
blir levert og hentet. Vil vil ikke at bilen går på tomgang, og
det er veldig viktig å holde porten lukket til alle tider!
Skal barnet hentes av andre enn foreldre, må det gis
beskjed til barnehagen. Vi leverer aldri ut barn til ukjente
personer med mindre vi har fått beskjed på forhånd. B
 arnet
anses som hentet når foreldre /foresatte har fått kontakt
med barnet. I hentesituasjonen gjelder barnehagens
regler, men foreldrene har ansvaret. Dette gjelder også
ved fester og arrangement i barnehagen når foreldre er
tilstede.
Fravær: Gi beskjed til barnehagen dersom barnet ikke
kommer, helst innen kl. 09.00.
Syke barn: Vi kontakter foreldre dersom barnet blir sykt i
barnehagen. Det er derfor veldig viktig at barnehagen a
 lltid
har oppdaterte tlfnr. til dere. Syke barn må holdes hjemme
fra barnehagen. Barn som har hatt feber bør få en feberfri
dag hjemme for å komme seg til hektene. Er ikke barnet
friskt nok til å være ute, må det holdes hjemme. Barn med
redusert allmenntilstand har ikke utbytte av å være i
barnehagen. Barnehagen ønsker beskjed dersom barnet
ditt har smittsomme barnesykdommer eller lignende.
Medisinering av barn: Personalet medisinerer i utgangspunktet kun kroniske barn og kun når opplæring er gitt.
Foreldre må gi personalet tillatelse ved å fylle ut
medisinskjema. Vi skal ha originalemballasje med legens
instrukser.
Mat: Barnehagen holder alle måltidene. Frokosten
avsluttes kl. 08.30. Barnehagen legger vekt på sunt

kosthold med mat laget fra bunnen av. Matpenger koster
300 kr i måneden for full plass.
Klær: Vi anbefaler at barna har på seg klær som tåler en
barnehagehverdag. Barna må alltid ha godt med skifteklær i barnehagen, i tillegg til regntøy, støvler og årtids

avhenging utetøy. Alt tøy må merkes godt med barnets
navn. Vi har en kasse i garderoben hvor umerket tøy
havner når det kommer bort fra hyllene til barna. Denne
kurven blir ved behov tømt og klærne blir gitt til innsamling.
Bleier: Foreldre tar med bleier til barnet. Personalet gir
beskjed når det nærmer seg tomt. Barnehagen handler inn
våtservietter.
Ferie: Alle barna skal ha fire uker ferie om sommeren. Tre
av disse må være sammenhengende. Når et barn er
krysset av på ferie er det ikke mulig å levere barnet i
barnehagen. Du kan lese mer om ferie i barnehagens

vedtekter.
Betaling: Trygge Barnehager Økonomi (TBØ) produserer
regningene. Barnehagen melder inn endringer senest den
10. hver måned. Purringer/inkassovarsel sendes ut 15
dager etter forfall. For å unngå purregebyr anbefaler vi at
du bruker avtalegiro i din nettbank. Forfall er den 1. i hver
måned.
Oppsigelse: Det er 2 måneders oppsigelse gjeldende fra
den første i måneden etter at du har levert oppsigelse.
Oppsigelsen skal leveres skriftlig til daglig leder.
Flytting og ny adresse: Flytting og adresseforandring
meldes til daglig leder. Har du byttet epost må også daglig
leder få beskjed.
Delt plass: Barn med delt plass kan ikke regne med å
delta på alle tilstelninger. Karneval er et unntak. Da er alle
barn velkommen til å delta i feiringen. Det blir sendt ut info
når karneval nærmer seg.
Bursdager: Når vi markerer barnas bursdag legger vi
hovedvekt på oppmerksomheten rundt barnet. Vi henger
ut flagg og bursdagsplakat, barnet får sitte i kongestol og
ha på kappe under bursdagssamling, samt velge mellom
sunne vafler, fruktfat og smoothie under fruktmåltidet. I
barnehagen har vi i tillegg en del «bursdagsting- og kjørl»
for å gjøre dagen enda mer spesiell.

Overgang til skolen
Snart skal barnet ditt begynne på skolen. Og endelig lære
noe? Nei, det er ikke helt slik det foregår. Barnet lærer hele
tiden, men har nå nådd alderen for å forlate barnehagen,
og fortsette på neste læringsnivå. I Steinarskogen jobber
vi for at overgangen til den nye tilværelsen som skoleelev
skal gå så ﬁnt som mulig for barnet.
Hver høst starter de største barna våre på Sabbane. Målet
til Sabbane er å få til en best mulig overgang mellom
barnehage og skole. I tillegg vil de hele sitt siste

barnehageår føle seg verdsatt for at de er store på en litt
annen måte. De er størst, derfor får de kanskje litt mer tillitt
enn året før.

Sabbane kommer til å være mye ute på tur, i tillegg til det
vanlige «baselivet» de er vant til.
Ansatte i barnehagen og skolen har ansvar for å
samarbeide om å gjøre nytte av alle ressurser, som kan
være med på å gjøre barnet beredt på skolestart. Karmøy
kommune har rutiner for overgangen som Steinarskogen
og skolene bruker for å få til en god overgang. Ofte vil
dette resultere i besøksdager, felles turdager, informasjons
utveksling mellom ansatte i barnehage og skole og mer.
Dette vil variere fra sted til sted. Vi har ofte ﬂere skoler å
samarbeide med, men vi prøver å følge overgangsplanen
til samtlige skoler barna våre hører til.

Steinarskogen FUS barnehage
Salvøyvegen 6
4295 VEDAVÅGEN
Tlf.: 52 82 44 18
E-post: dl.steinarskogen@bhg.no
Hjemmeside: www.steinarskogen.bhg.no

