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GENERELL INFORMASJON
Årsplanen er:
Et arbeidsredskap for barnehagens personal
U
 tgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold
Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, kommune, samarbeidspartnere
og andre interesserte

1.

INNLEDNING
Steinhaugane FUS friluftsbarnehage eies av Trygge Barnehager AS og driftes av FUS AS.
Barnehagen startet opp i 2005, og er godkjent for 54 barn i alderen 1-6 år.
Vi har Haugalandets fineste beliggenhet på Kolnes i Karmøy kommune med utsikt til fjord
og fjell. Kort vei til flotte turområder både i skog og ved sjø. Vi har egen minibuss hvor vi
drar både til fjells, på kanoturer og skogsturer. Vi tilbyr Yoga for alle barn ukentlig. Hele
personalet er kurset for å praktisere yoga! Yoga sørger for at barna blir mer bevisste sine
egne følelser, får bedre selvtillit og bedre konsentrasjon.
Vi har åpen dag/barseltreff med Yoga annenhver uke hvor foreldrene kan komme på
besøk i barnehagen med barnet sitt for en avslappende og hyggelig yogaøkt i harmoniske
omgivelser. Det blir også servert mat og drikke.
I Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage får en alle måltidene servert! Frokost, lunsj og middag.
Tre ganger i uken serverer vi varmmåltid.
For at barn skal ha energi til lek, utforsking og læring etterstreber vi et sundt og variert
kosthold. Vi jobber etter konseptet SmartMat. Dette for å sikre at barn får riktig og god
næring gjennom dagen.
Lange åpningstider fra kl. 06.30 til 17.00 og barnehagen har åpent hele året.
Vi har drevet barnehagen i 17 år, og flere i personalet har vært med oss på hele reisen. Vi har
dermed opparbeidet oss mye erfaring, og dermed bred kompetanse i personalet. Vi har 1%
i korttidsfravær, som i praksis betyr at personalet er trygt og stabilt for barna. Vi skårer 4.8
på brukerundersøkelsen til UDIR og vi skårer 4.9 på medarbeiderundersøkelsen.
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Vi som jobber i barnehagen:

Frank Falkeid

Lee Robertson

Erika Stanciu

Eli Merete
Bringedal

Hilde Froiland

Lars Erik Haugen

Siv Børve

Barnehagens kontaktinfo:
Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage
Stølane 1, 5541 Kolnes
E-post: dl.steinhaugane@bhg.no
Telefon daglig leder: 476 77 276
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TRADISJONSHJUL
September
Vennefest
u/foreldre
Brannvernsuke

Juli
Sommer
barnehage

August
Tilvenning
Sildajazz

Oktober
Foreldremøte
Bruktmarked
Tema: FN
konversjonen

Juni
Sommerfest
Overnatting for
førskolebarn
Iron Kids

November
Lanternefest
Trafikk- og
førstehjelpsuke
Markere andre
religioner med
mat

TRADISJONSHJUL
Mai
Fotograf
17 mai markering
u/foreldre,
Bryllup
Mars
Barnehagedagen
Bamsefest
April
Påskefrokost
m/foreldre
Samarbeid med
kirken

6

Januar
Bok uke og
biblioteket
Vinter OL

Februar
Karneval
Samefolkets dag

Desember
Skattkammeret
Pepperkakeutstilling
for de eldrste
Luciafeiring
Nissefest
Julevandring
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Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en
retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal
oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker
oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og
kollegaer.





FUS betyr å være først
K
 jeden skal være ledende på barnehagedrift i
Norge
F US bygger sin faglige utvikling og satsning på det
siste innen barnehageforskning
F Alle FUS barnehagene har felles mål- BARNET
FØRST
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2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FNS BARNEKONVENSJON
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. November 1989
og trådte i kraft 2. September 1990. Barnekonvensjonen er den av FN- konvensjonene som
har bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og
for barn i verden.
Barnehagens styringsdokumenter:
L ov om barnehager (F – 08/2006) ligger til grunn for alle offentlige godkjente barnehager
og sammen med forskriftene til loven tar den for seg barnehagens formål og innhold
R
 ammeplan for barnehager er hjemlet i barnehagens innhold, oppgaver og
samfunnsmandat. Rammeplanen er et forpliktende arbeidsverktøy for oss ansatte som
gir en ramme for jobben vår innen planlegging, tilrettelegging, innhold og vurdering
V
 edtekter for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage
F Ns Barnekonvensjon FUS serviceerklæring
F US etiske retningslinjer FUS styringsdokumenter
F orskrifter miljørettet helsevern
V
 irksomhetsplan som er en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen
K
 ompetanseplan for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage
M
 yKid – dokumentasjon og evaluering i forhold til planlagt pedagogisk arbeid
Ledelse og organisering:
Styrets leder: Eli Sævareid Daglig leder: Frank Falkeid
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3.

 ERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER –
V
FUS
VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon.
Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde
til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre
visjonen.
I Steinhaugane FUS er personalet:
G
 lødende: vi lytter til barna og er opptatt av å lage en god hverdag for alle barn.
Vi er sammen med barna i lek og aktiviteter.
Vi er stolt over egen barnehage!
S
 kapende: personalet er gjerne igangsettere av lek og aktiviteter og er lydhøre for
barnas innspill og videreutvikler lek og aktiviteter sammen med barna.
T
 ilstedeværende: De voksne er sammen med barna og legger til rette for og møter hvert
barn der de er i modning og utvikling.

HOVEDMÅL:
F US barn har et positivt selvbilde
F US barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller
F US barn har det gøy i barnehagen

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:
P
 ersonalet deltar i kompetanseutviklingen Barnet først
P
 ersonalet deltar på veiledning
P
 ersonalet følger retningslinjene til Smartmat
Steinhaugane FUS tiltak for å oppnå mål:
T
 ilrettelegging for gode opplevelser i trygge omgivelser
B
 evisste, engasjerte og fleksible voksne med trygghetssirkelen som grunnprinsipp
S
 e hvert enkelt barn og barnegruppen
B
 ruker CLASS som observasjons verktøy for å sikre god kvalitet
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BARNET FØRST
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for
barnas utvikling, både sosialt, emosjonelt, kognitivt,
språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle
i å tilrettelegge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy
kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord, «Barnet
først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets
beste. «Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvikling,
der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de ansattes
handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring.

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er
kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av
ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er
fritt for krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å
sikre høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte
og barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og
ikke hemmer barnets trivsel, utvikling og læring.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som
har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i
barnehagene. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der
treningen foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet
med barnehagens barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen
ressursperson som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt
ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og
arbeid på avdelingene.

FORSKNING
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet
i Oslo i barnehageåret 2019 / 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet
bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens
organisering.
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Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig
forskningsrapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen

og forskningsprosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo
(UiO), FUS AS ved tidligere fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste
for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen.
Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO.
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
Vi har sertifiserte ressurspersoner både i CLASS og TIK. Vi sertifiserte oss våren 2021 og har
begynt arbeidet med implementeringen i vår barnehage.

TILVENNING
Circle of Security (COS)
Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barna og voksne i
barnehagen. Barn trenger sensitive og omsorgsfulle voksne rundt seg og trygghet er en
forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner
den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehagen er en klar
nummer to for veldig mange.
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Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet til de
voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg.
Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning handler om mer enn gode
følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i
utforsking og lek.
Det vi legger i omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk
helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre
resten av livet gjennom å møte omsorgsfulle, positive og grensesettende voksne med god
relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner.
De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir de eventyrlyst og utforskertrang. Når barna
begynner på skolen skal de være kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på
seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal utjevne sosiale forskjeller
og ruste barnet for å mestre og glede seg til resten av livet.
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4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
SATSNINGSOMRÅDER 2021/22
Friluftsliv
Class/TIK
SmartMat

HVORFOR?
Friluftsliv:
Friluftsliv bidrar til rik utvikling for alle, og når vi ferdes i innmark og i utmark gir det oss
muligheter til å bruke alle våre sanser. Vi får alle en naturopplevelse som gir motorisk
utfoldelse som igjen gir selvtillit. Når vi ferdes i naturen lærer vi om biologi og ansvaret vi
har som mennesker. Vi får muligheten til å lytte, lukte og se mangfoldet av det naturen har å
tilby oss.
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med
naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper» (Rammeplanen)
CLASS:
Class er en valid observasjonsmanual som sikrer bedre kvalitet på omsorgs støtte,
organisering samt læringsstøtte.
Class bidrar til å implementere Rammeplan for barnehager, og sikrer intern ståstedsanalyse
samt ekstern barnehage vurdering.
Tuning in to Kids (TIK):
Tuning in to kids er et emosjons veilederprogram for omsorgsgivere. Hovedfokuset er å
styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Vår innsikt i TIK vil
hjelpe foresatte til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne
støtte både egen og barnets evne til selvregulering.
13

SmartMat:
SmartMat er mat som investeres på en god måte og dermed gir god helse og god
livskvalitet. Maten vi serverer i barnehagen inneholder næringsstoffer og byggeklosser til
barn i utvikling.

OVERORDNA MÅL FOR SATSINGSOMRÅDENE
FRILUFTSLIV:
Varierte turer. Sanseinntrykk. Barna er ute minst to timer hver dag. De minste barna sover
ute med sovevakt til stede, de to timene kan inkluderes i sovetiden.
CLASS/TIK:
Implementering av CLASS/TIK i barnehagen i løpet av de kommende årene.
SmartMat:
Ha et variert og næringsrikt kosthold som gir barna riktig ernæring gjennom barnehage
dagen.
BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
L egge til rette for å dra på tur. Bevisste voksne som prioriterer friluftsliv og bruker
naturen gjennom hele året. Barnehagens beliggenhet er helt unik med tanke på
turområder rett utenfor porten til barnehagen. Vi har egen frilufts gruppe. Vi har minibuss
som frakter oss både til fjell, sjø, skog og natur. Tilberede mat i naturen.
B
 arnet først på alle personalmøter. Repetere og reflektere. Zelo økter gjennom
hele året. Bruke plansjer og plakater rundt omkring i barnehagen. Samarbeide med
andre FUS barnehager for å oppnå best mulig resultat på implementeringen. Ha flere
ressurspersoner i barnehagen og etter hvert bygge på og utvide.
G
 od organisering slik at personalet får muligheten til å lage sunn og variert mat med 3
varmmåltider i uken. Involvere barna i matlagingen. Alltid ha nok råvarer tilgjengelig for
at kvaliteten på kostholdet er så bra som mulig.
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Vi er alle hele mennesker. Barnehagen skal legge til rette for mestring og utvikling for alle
barn.

OMSORG
Alle skal ha trygghet for at de blir møtt for den de er
Om du er hoppende glad, er trist eller sint og fortvilet
I Steinhaugane FUS har barna et fang hos en voksen
Omsorg er bærebjelken i barnehagen
E t stort hjerte for alle gir barna trygghet også når de voksne setter grenser. Å sette
grenser er en viktig del av å vise omsorg
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I
barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte
de har behov for. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere
av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger» (Rammeplanen)

LEK
L ek er barnas viktigste arena for bearbeiding, læring og utvikling. Det er også den
viktigste arena for sosial kompetanse. Gjennom leken får barna utforske, oppdage,
læring både alene og sammen med andre barn. I lek oppstår vennskap, interesser og
ferdigheter. Vår oppgave som voksne i barnehagen er å tilrettelegge, veilede og støtte
barna i leken. Vi skal være nysgjerrige voksne sammen med barnet undre oss, utforske
og lære.
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med
naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper» (Rammeplanen)
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DANNING
H
 vordan vi omgås hverandre og hvordan vi er i ulike settinger og situasjoner. Hvordan vi
er med hverandre
I barnehagen vår skal alle sitte på ved bordet under måltidene, vi venter på hverandre og
rydder bordet etter oss
V
 i skal være rause og hjelpe hverandre, og si takk når noen gjør noe for deg
N
 år barna er ferdig med en lek skal de rydde før de kan gå videre til neste aktivitet
«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. Barnehagen skal bidra til at barna kan
forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til
å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. Barna skal støttes i å uttrykke
synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og
utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenk-ning, etisk vurderingsevne,
evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer».
(Rammeplanen)

VENNSKAP OG FELLESSKAP
V
 ennskap er viktig for barn!
V
 ed at barna er I ulike grupper gjennom uken får de leke med venner de allerede har,
samtidig som de får nye venner
B
 arna skal oppleve mestringsfølelse og tro på seg selv. Vi har fokus på individet, og
individet I et fellesskap. Det jeg gjør har betydning for og påvirker andre i fellesskapet
“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen
skal alle barn kunne erfare å være 01.08.2017 | RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN 23
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.
Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta
egne behov og det å ta hensyn til andres behov».(Rammeplanen)

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
B
 arna skal bades i språk. Vi skal snakke med barna og sette ord på det vi gjør og barna
gjør
F or barna som ikke har språk, skal vi rundt barnet være stemmen. De voksne har ansvar,
men barna kan være medansvarlige. Vi skal sette ord på det som barnet viser og ønsker
“Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere,
medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette
barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god
språkstimulering gjennom barne hagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter
som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske
barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse».
(Rammeplanen)
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6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
P
 å avdelingene blir det lagt opp til at barna daglig får mulighet til aktiv deltagelse i
planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Det er viktig at barna føler at de
blir tatt på alvor og verdsatt. Det blir lagt opp til at barnas ideer og interesser skal danne
grunnlag for aktiviteter og felles undring
U
 like temaarbeid blir utarbeidet gjennom å se hva hvert enkelt barn interesserer seg for.
Noen tar utgangspunkt i hva hvert enkelt barn interesserer seg for på tur, andre ganger
lekemiljø eller måltider
I hverdagen er personalet lydhør for barnas verbale og nonverbale uttrykk og interesser
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn 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.» (Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning)
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7.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
DEMOKRATI
Barna er en del av et fellesskap av barn og voksne hver dag. De voksne skal anerkjenne
hvert barn sin stemme. Hver stemme skal ha en plass i fellesskapet. I et fellesskap må vi
lytte til hverandre, respektere hverandre og komme frem til løsninger sammen.
«Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for
samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal
kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold,
uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. (Rammeplanen).

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I barnehagehverdagen skal barna gjennom lek og varierte aktiviteter få erfaring med å lytte,
forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene gjennom FNs
barnekonvensjon. Vi gjennomfører også regnbuesamling hver uke

REGNBUESAMLINGEN
Barna er som fargene i regnbuen. Alle er ulike, men passer fint sammen
Regnbuesamlingene har som grunnfilosofi å gi barna forståelse for seg selv og mangfold.
Når de forstår at alle er ulike, tenker og handler ulikt blir det lettere å akseptere det. Aksept
fører til toleranse som legger grunnlaget for viktige verdier og holdninger
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Forutsetninger
Opplegget skal
tilpasses til
barnas alder og
utvikling med
tanke på innhold,
språkbruk, bruk
av tid og metoder

Evaluering

Mål

Opplegget skal
evalueres på
personalmøter,
avdelingsmøter
og pedagogmøter

Å gi barna forståelse
for følelser og verktøy til
å kunne håndtere dem
Å skape bevissthet
om seg selv, for å kunne
sette egne grenser
Å innføre barna i
emner som mangfold,
forebygging av
seksualovergrep,
mobbing
Skape bevissthet om
gode hemmeligheter,
vonde hemmeligheter og
ulovlige hemmeligheter

Innhold
Sanger, bøker,
kort, konkreter,
dramatisering,
film og samtaler

Arbeidsmåter
Faste
samlinger hver
uke
Involvere
foreldrene i
oppleggene via
skriv og samtaler

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Alle barn skal bli sett for den de er. Alle barn er inkludert uansett.
Tilrettelegge for et læringsmiljø i barnehagen som fremmer likestilling. Se og høre alle
barn på lik linje. Være reflekterende over egne holdninger og handlinger til samfunnet sine
forventninger. Stille krav og forventninger til hvert enkelt barn ut fra barnets forutsetninger.
Rekruttere menn til barnehagen.
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme
nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og
ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha
like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i
barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne
formidle og fremme likeverd og likestilling». (Rammeplanen)

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Gode naturopplevelser gjør at barna får et forhold til og blir glad i å være ute i skog og
mark. Det du har gode opplevelser med tar du godt vare på.
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik
vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger 21

og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Barna skal få naturopplevelser og bli
kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til
naturen». (Rammeplanen)

LIVSMESTRING OG HELSE
Livsmestring handler om å gi barna gode erfaringer som bidrar til trivsel, glede og mestring.
Dette danner en solid grunnmur for resten av livet. Videre er det vår rolle i å skjerme barna
mot forhold som påfører dem belastninger.
Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge
opp dette.
«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider
ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og
avslapping i løpet av barnehagedagen».(Rammeplanen)
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8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen har implementert EIBI og ASK. Vi skal ha et rikt språkmiljø, snakke med
barna, lytte og gjenta det barnet sier, og sette ord på det vi gjør. Med ASK bildesetter vi
barnehagen. Med EIBI hjelper vi barn med spesielle behov

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barn er skapt for bevegelse. I Steinhaugane FUS er alle barn ute hver dag. Vi er mye på tur,
både i nærområdet og lengre turer med minibussen. Vi har tilgang til egen gymsal og vi har
mye yoga. God helse er å ha variert og sunn kost hver dag. Vi har tre varmretter hver uke i
tillegg til at barna får frukt og grønnsaker hver dag til lunsj og ettermiddagsmåltid

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
I vår barnehage har vi et variert og stort utvalg av materiale. Vi har eget musikkrom og
formingsrom med blant annet eget atelier hvor barna kan utfordre sin kreativitet. Barna
skal gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikle elementær kunnskap om
virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i musikk, sang og dans.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Vi er opptatt av at barna får oppleve naturen og gleden ved å være i naturen. At de får
erfaringer med dyr og vekster. Lære å iaktta, undre seg, systematisere fenomener i den
fysiske verden. Få grunnleggende innsikt i natur og samspillet i naturen. Få kjennskap til
naturen og bærekraftig utvikling
23

ANTALL, ROM OG FORM
Leke med tall og former. Bruke matematiske begreper i språket. Erfare ulike størrelser
og former gjennom å sortere og sammenligne. Erfare plassering og orientering og på
den måten utvikle sine evner til lokalisering. Undersøker og får erfaring med løsning av
matematiske problemer og oppleve matematikk glede

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse, interesse
og respekt for hverandre. Erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige: ro, undring,
tenkning, samtaler og fortellinger. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner
og livssyn som er representert i barnehagen. Få en forståelse for at det finnes mange ulike
måter å forstå ting på og leve sammen på.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.
Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom
lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få
begynnende kjennskap til menneskerettighetene
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9. P
 LANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON
OG REFLEKSJON
Barn og foreldre har rett til medvirkning. Vi skal være en lærende organisasjon og alt
arbeidet vårt skal være i tråd med barnehageloven og rammeplan.

PLANLEGGING
Vi planlegger både langsiktig og kortsiktig. Lederteamet i barnehagen er ansvarlig for å
planlegge, dokumentere og vurdere arbeidet på sin avdeling og i barnehagen som helhet.
Planene skal være fleksible, spontanitet er viktig i hverdagen

OBSERVASJON
Gjennom observasjon og vurdering sikrer vi barnegruppas og det enkelte barns utvikling

REFLEKSJON
Å reflektere betyr å undersøke og tenke igjennom egne og andres holdninger og måte å
gjøre ting på. Å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle enda bedre innsikt og
forståelse. I Steinhaugane FUS er det stor takhøyde for å reflektere over egen praksis og
barnehagens praksis

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven
og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud
i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner
som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet
kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det kan også
bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske
problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære av
egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Kunnskap om
barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et
tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige
utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets
individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og
synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget». (Rammeplanen)
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MÅNEDSRAPPORT- ET PEDAGOGISK VERKTØY FOR Å PLANLEGGE
OG EVALUERE DET PEDAGOGISKE ARBEIDET
MÅNED:
Pedagog som rapporterer:
HVORDAN JOBBER DERE MED FUS SINE VISJONER OG VERDIER?
Fokus mål neste måned:

HVORDAN JOBBER DERE MED ÅRSTEMA: FRILUFTSLIV, CLASS OG SMARTMAT?

HVORDAN JOBBER DERE MED OMSORG OG DANNING?

HVORDAN JOBBES DET MED RAMMEPLANEN OG HVILKE FAGOMRÅDER ER I FOKUS
DENNE MÅNEDEN?

TUR OG UTE AKTIVITETER
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ARBEID I FORHOLD TIL BARNEGRUPPE (fungerer gruppen, hvilke tiltak er gjort?)
Tiltaksplaner gjennom: CLASS, trygghetssirkelen, førstehjelp eller SmatMat
Annet:

BARN MED SPESIELLE BEHOV (VEDTAK)
(Hvordan jobbes det med tiltaksplanene våre?)

HVORDAN JOBBER DERE MED MU OG BRUKERUNDERSØKELSEN?(
hvilke punkter har dere satset på og ser dere resultater?)

INNHOLD I SAMLING (samling skal gjennomføres hver dag)

FOKUS MÅL SERVICEERKLÆRINGEN
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FAGPLAN FOR PERSONALET I
STEINHAUGANE FUS FRILUFTSBARNEHAGE
BARNEHAGEÅRET 2021/2022
EMNE

STUDIETEKNIKK

MÅL

Relasjonsledelse

ZELO- økter

Forsterke relasjonskompetansen
blant personalet

Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver
• Kapittel 1,2,3, 4.

•P
 ersonalet skal bli godt kjent
• Lesing
med innholdet i Rammeplanen
• Notering av stikkord/tankekart
•P
 ersonalet skal klare å
• Drøfting med kollega
jobbe pedagogisk ut fra
• En praktisk oppgave knyttet til
en grunnforståelse av
et emne
Rammeplanen

Egenledelse i lek og læring
• Kurs

•P
 ersonalet skal forstå
• Lesing
leketeorier
• Notering av stikkord/tankekart
•P
 ersonalet skal få innføring i
• Drøfting med kollega
de 7 hjernefunksjonene
• En praktisk oppgave knyttet til
•P
 ersonalet skal se ting med
et emne
nye briller
•P
 ersonalet skal kunne anvende
teoretisk kunnskap i det
daglige arbeidet sitt

Livsmestring i barnehagen

• Bruke FUS læringsøkt
for barnehagebasert
kompetanseutvikling
• Refleksjons spørsmål
• Se film
• Skrive egne notater
• Refleksjon og drøfting

• L egge til rette for
barnehagebasert
kompetanseutvikling
•P
 raksisrettet læring, deling og
samhandling
•Ø
 ke kompetanse om hva som
fremmer livsmestring

CLASS kompetanse utvikling i
FUS
Barnet først
Nyere forskning viser at det
er relasjons kompetansen til
barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse
av kvalitet

• lesing
• notering
• refleksjon og drøfting i
møtevirksomhet
• L ære egenskaper og teknikker
for å gjenkjenne, forstå og
håndtere sine egne og barnas
følelser
• Observere hverandres praksis
• Observasjon blir satt i system

• Å styrke barnas emosjonelle
og sosiale kompetanse
•C
 LASS er en valid
observasjonsmetode som har
tilsvarende mål i forhold til
emosjonell støtte, ved siden
av å bedre læringsmiljøet og
organiseringen i barnehagen.

Trygghetssirkelen

28

DETTE SKAL VI FÅ IGJENNOM:
Pedagogmøter
Avdelingsmøter
Personalmøter
Planleggingsdager
Kurs interne/eksterne
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10. SAMARBEID OG OVERGANG
Barnehagen har samarbeid med ulike kommunale tjenester, i forbindelse med oppfølging av
enkelt barn eller grupper:
Helsestasjonen Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barn og ungdomspsykiatrisk (BUP)
Barnevernet
Skolene (Overgang barnehage-skole)
Andre samarbeidspartnere:
Tryggebarnehager AS som eiere
FUS organisasjonen
Nettverksarbeid gjennom FUS Karmøy kommune som tilsynsmyndighet
NAV Høyskolen på Vestlandet
Foreldresamarbeid:
«Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til foreldres ansvar for
barns oppdragelse. To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker de ulike sidene ved
kontakten mellom barnehagen og foreldre. Med forståelse mener vi gjensidig respekt og
annerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid
mener vi regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Det er viktig å
bygge gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om
egne barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende
(…). Barnehagen skal opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om
barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp» (Rammeplanen).
For å sikre samarbeid med barnas hjem, har barnehagen foreldreråd som består av alle
foreldrene i barnehagen og et samarbeidsutvalg, der to foreldre representerer foreldrene i
barnehagen. For å kvalitetssikre foreldresamarbeidet gjennomfører vi:
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Foreldresamtaler
Barnesamtaler
Brukerundersøkelse
Informasjon ved levering og henting
Ulike tilstelninger
Oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra hjelpetiltak
Informasjon gjennom MyKid
Bruk av Facebook og Instagram

Overgang barnehage skole:
I løpet av året vil dere foresatte til 6–åringene bli kontaktet av skolen for å komme på en
besøksdag. Barna i barnehagen vil gå turer i skolens nærmiljø for å bli mer kjent og bli
trygg. Daglig leder tar kontakt med rektor dersom vi har barn med spesielle behov. Det skal
fylles ut samtykkeskjema før det opprettes kontakt med rektor.
Foreldreråd og samarbeidsutvalg:
Samarbeidsutvalget SU består av eier, to representanter fra barnehagen og to
foreldrerepresentanter. Foreldrerepresentantene godkjenner årsplanen, forslag til
budsjettendringer og driftsendringer. Ansatt- og foreldrerepresentanter velges for ett år om
gangen. Jmf. Vedtektene.
Bli kjent samtale:
Vi ønsker å ha en samtale med nye foresatte før oppstart. Dette er en fastsatt samtale
der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Dette skal
bidra til trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser. Det er
pedagogiske ledere som gjennomfører disse samtalene.
“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik
at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre
barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den
første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære».
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD,2017)
Tilvenningsperioden:
Vi ønsker å fremme et godt samarbeid og det er barnehagen og personalet som har
ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at
vi er til stede og viser glede over å se dere.
Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny avdeling eller
det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det
lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens
fysiske miljø, inne og ute. Det at barnet får bli kjent med personalet med foresatte som
base, gir barnet indirekte en klar informasjon om at dere bifaller kontakten til den nye
voksenpersonen, og det blir lettere for barnet å gå inn i nye relasjoner. Vi har faste rutiner
på dagene våre jf. dagsrytmen, dette er med på å skape trygghet for barna.
Foresatte har ulikt med tid satt av til tilvenning, men vi har alle krav på 3 dager hver fra
arbeidsgiver. Vi anbefaler dere å ta de tre dagene hver for seg for å strekke perioden så
langt det går slik at barnet får dager tilpasset sitt behov. Unngå hele dager den første tiden
for å få en trygg og god overgang i barnehagen. Vi samsnakker med dere om vi ser at
barnet skulle trenge lenger tid før barnehagen blir en trygg arena. Er dere usikre, ring
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gjerne for å høre hvordan det går. Vi ønsker ikke at dere bekymrer dere for hvordan barnet
deres har det.
Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt og være i
barnehagen i en periode for å bli kjent. Dere avtaler lengden på denne dagen som avhenger
av hvor mye tid dere har tilbragt i barnehagen og hvor trygg barnet er. Foresatte skal være i
barnehagen med barnet hele tiden.
Den andre dagen kommer dere også til avtalt tid. Videre avtaler gjør vi med hver enkelt
av dere for å vurdere videre tilvenning basert på barnets behov. Dere blir vist rundt på
avdelingen og blir kjent med barnets plasser i garderoben, på stellerommet etc. Du får
informasjon om praktiske rutiner, dagsrytme, ukerytme osv.
Primærkontakt:
For å gjøre dagene så trygge som mulig den første tiden, får barnet en tilknytningsperson /
primærkontakt. Deres primærkontakt møter dere den første dagen i barnehagen. Barnet og
dere har da allerede et forhold til han/ henne gjennom møtepunkter på bli kjent dager, eller
å ha sett på bilde og snakket om vedkommende i forkant av oppstarten.
Primærkontakt, barnet og foreldre tilbringer mest mulig tid sammen, slik at foreldrene kan
«kjede» barnet og den nye voksne sammen. Vi vil understreke at primærkontakten ikke er til
stede til enhver tid, men da er det alltid øvrig trygt personale til stede.
Vi er opptatt av at barna skal bli kjent med og trygg på avdelingens personale så raskt som
mulig. Noen barn knytter seg til andre voksne enn primærkontakten sin og dette tar vi
selvfølgelig hensyn til. Vi vil ha en så god oppstart som mulig både for små og store.
En kan se det slik at barnet plutselig befinner seg i en situasjon uten mulighet til å
kommunisere via språket sitt, det er ingen som forstår det. Det er derfor viktig at
primærkontakten de første dagene jobber iherdig for å tilegne seg og forstå barnets ikke
verbale språk for å kunne trygge, tolke og bekrefte barnet. Personalet jobber i den første
tiden sammen med foreldrene for å få en felles forståelse av barnet. Foreldrene må hjelpe
personalet til å forstå barnet og måten det formidler seg på. «Liten i barnehagen» May Britt
Drugli
Det er foresatte og primærkontakten som hjelper barnet ved måltid, bleieskift / do og
legging så langt det lar seg gjøre den første tiden. Det skal være så trygt som mulig. Ser
dere at barnet fint takler at andre hjelper er dette selvsagt supert, men vi skal lese barnets
signaler. Øvrig personale vil etter hvert få informasjon om vaner og hvordan barnet liker at
ting gjøres i de ulike situasjonene.
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Vi oppfordrer deg / dere til å fortelle om viktige dagligdagse hendelser som barnet har
hatt, og personalet skal gjøre det samme fra barnehagedagen. På den måten har man både
i barnehagen og hjemme mulighet til å forstå hva barnet mener når det forteller om sine
opplevelser ved hjelp av enkeltord, fakter og kroppsspråk.
Et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen er det beste
utgangspunktet for en flott start på barnehage livet.
Eier:
Eli Sævareid, representert ved daglig leder Frank Falkeid
Samarbeidsutvalgets leder: Lee Robertson
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe
er likt representert. Utvalget bestemmer selv hvor ofte de skal møtes og skal bl. a. behandle
eventuelle innspill fra foreldregruppen. Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget tas med i
videre arbeid og planlegging internt i barnehagen.
Samarbeid mellom hjem og barnehage:
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.
Barnehagen har daglig kontakt med alle foreldre ved levering og henting av barna. Alle skal
bli tatt imot og alle skal bli sagt takk for i dag til. Ved levering vil vi at foreldrene gir oss
info vi trenger for at barnet skal få en god start på dagen. Ved henting i barnehagen skal
barnehagen tilbakemelde hvordan dagen til barnet har vært.
Alle foreldre/foresatte får innkalling til samtale to ganger i året. Utenom disse samtalene har
vi lav terskel for å ta en samtale dersom barnehagen eller foreldrene har behov for det.
Foreldremøter:
Det avholdes to møter pr. år, høst og vår. Har vi behov for en prat eller gi info, inviterer vi
til en foreldrekaffe utenom åpningstid. Vi har informasjonsmøte for nye foreldre før nytt
barnehage år.
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11. PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i
barnehagen utsettes for slike krenkelser.
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å
arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.
§ 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får
mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren
skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal
barnehagen snarest undersøke saken.
Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal
barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får
et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen
selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal
velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.
Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå
a. hvilke problemer tiltakene skal løse
b. hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c. når tiltakene skal gjennomføres
d. hvem som skal gjennomføre tiltakene
e. når tiltakene skal evalueres.
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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
Dato:
Sted:
Historikk:

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og
forebygge krenkelser og mobbing.
Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge
opp dette» Livsmestring og helse s. 11
Varighet

Handlingsplanen settes i virksomhet fra dato: __________ til dato_________

Involverte

Barn:
Voksne:
Hovedansvarlig for gjennomføring, oppfølging og dokumentasjon:

Hovedmål

Bygge gode relasjoner mellom de involverte barna som fremmer prososial
atferd hos hvert enkelt barn

Del mål:

•
•

•
Tiltak 1.
Inngåelse av forventningsavtale
Tiltak 2.

Ivareta trivsel, trygghet og dermed den emosjonelle utviklingen hos barnet som er mobbet
Ivareta barn som er tilskuere på en uheldig måte, en uønsket rolle i en
mobbingssak ved å gi det forståelse for hvor egne og andres grenser går
for å kunne ta gode valg
Ivareta barn som er pådrivere i saken ved å fokusere på empati,
problemløsningsferdigheter, tilgivelse og sinnemestring.

Det tas et møte med de involverte barna, hver for seg der spørsmålet blir
hvilke forventninger de har til hverandre og seg selv i saken. Det utarbeides
en avtale ut fra disse samtalene og avtalen skal presenteres for barna. Barna
skal forplikte seg til å holde sin del av avtalen.
Barna skal ha tett oppfølging i leken både inne og ute hele tiden.

Oppfølging i lek
og relasjonsbygging mellom
barna

37

Tiltak 3.
Evaluering av forventningsavtalen
Tiltak 4.

Ukentlige evalueringsmøter med hvert av de involverte barna hver for seg
med mål om kartlegge hvordan forventningsavtalen fungerer og oppleves av
hvert enkelt
Bruke rollespill for å illustrere de ulike rollene som pådriver, tilskuer og offer.

Rollespill
Tiltak 5.
Skjærming av
barnet som er
mobbet

Tiltak 6.

Barn skal ikke utsettes for mer enn 1 episode til dagen som ikke er ønskelig,
ved den 2. må barnet skjermes.
I kjernetid: Skjerming kan skje på følgende måte: barnet kan få tilbud om å
tilbringe resten av dagen på en annen valgfri avdeling
Utenom kjernetid: en voksen må følge barnet resten av dagen og sørge for at
barnet har noen andre å leke med
Foresatte skal informeres jevnlig om sakens gang i henting, levering og møter

Foreldresamarbeid
Konsekvenser og
videre arbeid

•
•
•
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Overtredelse av forventningsavtalen kan føre til at goder som taxi tur,
barnas dag o.l. fratas for gjeldende uke
Hvis ikke denne planen fungerer innen to måneder da må alle foreldre til
de involverte barna innkalles til et felles møte for å drøfte videre gang
Eksterne instanser som PPT, barnevern skal kobles på saken

NOTATER:
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Barnehagenavn
Steinhaugane

