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OM VÅR BARNEHAGE
Tjøttaparken FUS barnehage eies av Trygge barnehager, og driftes av FUS AS. Vi er en av
Norges største private barnehagekjeder med 178 barnehager og over 3000 ansatte.
Denne årsplanen er vårt forpliktende pedagogiske dokument som er med på å sikre kvalitet og
progresjon i arbeidet med barna. Årsplanen synliggjøres for foresatte, eiere, tilsynsmyndigheter og andre samarbeidspartnere for å vise hvilke tanker knyttet til fag, pedagogikk og
styringsdokument som ligger til grunn for vår drift.
Vi holder til i flott og stort bygg i Eskerveien 2 på Tjøtta, i Klepp Kommune.
Vi er en sprudlende og herlig gjeng på ca. 120 barn og 30 voksne fordelt på sju grupper/
avdelinger som heter;
Dissetreet
Kjærlighetsskogen
Tjøttaskaret
Sigurdsbakken
Krosshaug
Tinghaug
Ørnahaug
Alle avdelinger er oppkalt etter kjente steder på Tjøtta. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt, og går
turer til disse stedene som avdelingene har fått navn fra. Avdelingene er inndelte etter alder.
Småbarnsavdelinger med barn fra 1-2 år, egen 3 års avdeling, 4 års avdeling og 5 års avdeling.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE ER:
Andre FUS barnehager
Trygge barnehager/FUS organisasjonen
Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Klepp kommune
Barnevernstjenesten i Klepp
PPT Klepp
Helsestasjonen og fysioterapeutene i Klepp
Bedriftshelsetjenesten
Flerkulturell pedagog i kommunen
Andre barnehager i kommunen og skoler i kommunen
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BARNET
FØRST!
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BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for
barn i verden.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen har sju fagområder som vektlegges i barnehagen. Det daglige arbeidet
legges opp for å kvalitetssikre barnehagedagen og også sikre at barna får erfaringer,
opplevelser, kjennskap til og kunnskap om temaer, prosjekter og emner knyttet til
disse ulike fagområdene. Disse sju fagområdene blir knyttet tett opp til temaperiodene. Barna vil også gjennom arbeid med fagområdene møte et språklig og kulturelt
mangfold i forhold til innhold i aktiviteter, lek og samspill.
Gjennom jobbing innen for alle fagområdene er vi i barnehagen prosessorienterte.
Ferdige utførte oppgaver, tegninger og andre produkter skal være laget av barna selv,
så langt det går, og vise barnets egen tolkning og egen måte å løse oppgaven på. Vi
fokuserer ikke på læringsmål, men på prosessmål. Dette vil punktene under tiltak og
verktøy i progresjonsplanen gjenspeile.

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER ER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

”Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med
fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag”
(Rammeplanen 2017)
Trykk på lenken under for å komme til progresjonsplanene:
https://mykid.no/media/common/fus/files/Progresjonsplaner.docx
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BARNEHAGENS ANDRE STYRINGSDOKUMENTER:
FNs barnekonvensjon
Forskrift om miljøretta helsevernww
Vedtektene til barnehagen
Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
FUS barnehagenes pedagogiske plattform
FUS barnehagenes serviceerklæring
Personalpolitisk handlingsplan

FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL
OG SATSNINGER

VISJON:
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Lek har en viktig og sentral plass i FUS barnehagene.
Vårt mål er at hvert barn skal bli den aller beste
utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos
oss i FUS, og er vårt satsingsområde. Hvordan vi
leker i FUS-barnehagene er den store forskjellen. Vi
ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og
fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi
svar. Vi kaller det hverdagsmagi. Å skape vennskap
er noe av det viktigste for oss i FUS. Det skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Vi lærer
gjennom lek hvordan vi forholder oss til hverandre, og unngå mobbing og erting. Å
ha en venn skaper glade barn, og derfor skal alle ha en venn.
Verdier:

«Glødene, skapende, tilstedeværende».
Verdiene er det vi vil skal kjennetegne barnehagen i ett og alt. Vi har nedfelt verdier
fordi de skal hjelpe oss til å jobbe fram mot visjonen. De skal hjelpe oss til å være
tydelige, og til å ta beslutninger i hverdagen, være enkle retningslinjer for barns
beste. Hos FUS er barnet først!
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HOVEDMÅL
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og vennekompetanse
F US barn gleder seg til resten av livet, vet at der har påvirkningsmulighet og
atinnspillende dere teller
Fus barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd

VI FORPLIKTER OSS TIL
Vi er gode rollemodeller for barna
Vi er lekende voksne som byr på oss selv
Vi gir barna en god start på livet, ved å bygge varme relasjoner
Vi er trygge og gode baser for barna
Vi er positive, kreative, engasjerte, fokuserte, humørfylte og glade voksne
Vi er tilstedeværende, vi gløder og vi skaper en god barnehage med barna
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING:
Egenledelse beskrives ofte som ”hjernes dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felle begrep på funksjoner i hjernen som
setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så
godt som mulig. Med ferdigheter innen for egenledelse får barna det utgangspunktet
for gleden ved livet her og nå, og også læring, vekst og utvikling. Dette har vært et
satsingsområde i FUS i mange år, og skal fortsette å være det.

FUS SMARTMAT:
Måltid og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Gjennom FUS SmartMat har vi fokus på trivelige måltider og gode matvaner.
Næringsrik og riktig mat med gode ”byggeklosser” gir godt grunnlag for overskudd i
lek og aktivitet. Matlaging skal være en positiv og hyggelig stund og vi serverer mat
som er fristende og smaker godt. Vi oppmuntrer også barna til å smake på og bli kjent
med det variert utvalg av råvarer og matretter.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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.
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, Formål).

OMSORG
Omsorg kan defineres som det å bry seg om og ta vare på andre mennesker. Omsorg kan
også være å gi hjelp og støtte til mennesker i deres livssituasjon eller fremme utviklingen
deres. Grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse ligger i å gi barnet mulighet for å
ta imot og gi hverandre omsorg. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler et positivt
selvbilde gjennom omsorgsfulle relasjoner til andre barn og voksne. Dette skjer blant
annet gjennom å gi barn varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter og opplevelser.
Rammeplanene sier bl.a. at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet, trivsel og
for utvikling av empati og nestekjærlighet. Som grunnlag for trivsel, glede og mestring legger barnehagen aktivt til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og
personalet, og for barna seg imellom. Trygghet og et positivt klima legger et grunnlag
for at barna skal kunne utforske og lære, og et positivt klima kjennetegnes av fysisk
nærhet, verbal og fysisk hengivenhet, empati og trøst, smil og latter.
(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd, første punktum)
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
2019/2020
DANNING
Danning kan ses på som en livslang prosess som handler om å utvikle evner til å
reflektere over egne handlinger og væremåte. «Barnehagen skal bidra til å legge
grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap»
(RP 2017). I leken lærer barn å kjenne sine egne følelsesreaksjoner, får kontroll over
angst og aggresjon og de lærer seg å reagere hensiktsmessig. Danningsperspektivet
er forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og
fornuft. I barnehagen skal barna se seg selv som et verdifullt medlem av et stort
felleskap. Personalet skal støtte barnas initiativ for å bygge videre på deres nysgjerrighet og deltakelse i felleskapet.

BÆREKRAFTIGUTVIKLING
Det er fremtidens generasjon som er våre barnehagebarn i dag. Vi må lære barns
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen for at vi skal få et mer et bærekraftig
samfunn. Barn skal forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtidige
generasjoner.
I barnehagen har vi fokus på kildesorteringer i hverdagen, lærer barna og ta vare på
det vi har og plukker søppel i nærmiljøet. I desember samler vi inn klær, leker o.l. som
barna ikke lenger har bruk for og legger under treet til Frelsesarméen. Vi gir barna
naturopplevelser som gir barna tilhørighet til naturen på turer i nærmiljøet.
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Vår kongstanke;
”HOS OSS SKAL ALLE BLOMSTRE”.
Dette innebærer at:
Alle skal bli sett, hørt og møtt
Ulikheter er en styrke
A
 lle barn skal bli den beste utgaven
av seg selv
Dette gjør vi gjennom arbeid i temaperioder og prosjektarbeid. I barnehageåret 2019/2020 har vi valgt å dele disse
periodene inn på følgende måte:

AUGUST OG SEPTEMBER
”Du og jeg”
Skape trygghet
Relasjonsbygging
Identitet, tilhørighet
Jobbe med overganger fra liten til
stor avdeling

DESEMBER
”Jul og tradisjoner”
Skape forventinger
Adventssamlinger
Kalendertrekking
Fokus på å gjøre andre glad

JANUAR, FEBRUAR OG MARS
”La meg skape”
Vinter
Karneval
Finmotorikk
Eventyrverden
Drama
Fokus på prosessen
Bli kjent med ulike materialer

APRIL, MARS OG MAI
”Ut i naturen”
Våren

OKTOBER OG NOVEMBER

Eksperimenter

”Den magiske kroppen”

Sommer

Kropp, bevegelse

Dyr og insekter

Mat og helse

Påske

Følelser

Bærekraftig utvikling

FN-dag/solsikkeaksjon

Miljø, kildesortering, resirkulering

Motorikk

Friluftsliv

Sansene
Høst
Hygiene

JUNI OG JULI
”Sommerbarnehage”
T
 emaene for sommerbarnehage blir
lagt ut på MyKid
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SOSIAL KOMPETANSE
Barnehagen skal aktivt legge til rette for at barnas selvfølelse støttes, samtidig som
de skal få hjelp til å mestre balansen mellom og ivareta egne behov og ta hensyn til
andres behov. Vi skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke
med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Gjennom å være trygge,
varme og grensesettende voksne, skaper vi forutsigbarhet og trygghet. Rosende og
støttende relasjoner med voksne er et grunnlag for å utvikle sin egen sosial kompetanse. Satsningsområdene «Egenledelse i lek og læring» er et viktig verktøy i arbeidet
med sosial kompetanse. Gjennom anerkjennelse og tilstedeværelse, skaper vi voksne
gode relasjoner og er i tillegg gode rollemodeller for barna. Dette skaper gode forutsetninger for gode og solide relasjoner. Barna knytter vennskapsbånd i leken med
hverandre, finner løsninger i konfliktsituasjoner og kjenner på å få være en venn, få
en venn og beholde en venn.
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INKLUDERING OG TILHØRIGHET
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. I Tjøttaparken har vi fokus på flerkulturelt arbeid med tanke på språk og lek. Vi jobber
for at alle skal ha like muligheter til lek på tvers av kulturer, levesett og religion. Å gi
felles opplevelser i barnehagen er med på å skape felles preferanser for lek. Det kan
være å besøke en bestemt plass i nærmiljøet, se en filmsnutt i forhold til temaet vi
jobber med, skape rom for fellesaktiviteter med opplevelser som deles og også følge
barnas «spor» i forhold til hva de er interesserte i og har kunnskap om. Vi har også
ett nært samarbeid med rådgiver for flerkulturelt arbeid i kommunen.
Tjøttaparken er så heldige å få være med på et internasjonalt forskningsprosjekt i
regi av Universitetet i Stavanger. Vi går nå inn i andre år av dette prosjektet. Det er
tre barnehager i Norge som deltar, samt barnehager fra Nederland, Island, Finland og
Sverige. Forskningsprosjektet omhandler inkludering og tilhørighet i barnehagen. De
har valgt ut 4 og 5 åringene hos oss, og personalet på disse avdelingene. De ønsker å
undersøke ”hvordan kommer spørsmål om tilhørighet fram i dagliglivet til barn, foresatte og ansatte i barnehagen”. De vil forsøke å identifisere praksiser der opplevelser
knyttet til identifikasjon og samhørighet med andre er i fokus. Vi ser at studiet gir oss
kunnskap om hvordan barn har i det i barnehagen med kamerater og voksne.
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SPRÅK
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samhandling
gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten det vesle barnet
nærmer seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og påpeker uttrykket til barnet
og samtidig setter ord på inntrykk og opplevelser, er avgjørende for hvordan talespråket utvikler seg videre. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblem. Disse barna må
få tidlig og god hjelp. Mange barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk
som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til
å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barna bruker morsmålet sitt og samtidig
arbeide aktivt med og fremme den norskspråklige kompetansen til barna.
I Tjøttaparken skal vi løpet av 2019/2020 ta i bruk språkløyper som en metode for
arbeid med språkutvikling i barnehagen. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk,
lesing og skriving i gangsatt av Kunnskapsdepartementet. Kompetanseutviklingspakkene, presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos
alle barnehagebarn.

LEK
«Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap» (Barnehageloven §1 Formål, 3.ledd)
Lek står sentralt i alle barns liv. Den har egenverdi og skal anerkjennes og ha en
sentral plass i barnehagehverdagen. Leken har stått i sentrum i Tjøttaparken FUS
barnehage i mange år og det vil den fortsatt være! Lek er den viktigste måten å lære
på. Vi styrker denne livs og læringsformen gjennom å legge til rette for lek både fysisk
og organisatorisk. I barnehagen legger vi stor vekt på lek gjennom hele dagen. Vi har
et inne og utemiljø som er lekeinspirerende for barna. Barna har høy kompetanse og
engasjement i lek, og møter voksne som er aktive sammen med barna i leken.
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PARTNERSKAP MOT MOBBING
Tjøttaparken ligger i Tu krinsen. Barnehagene, skolen, lag og foreninger i krisen samarbeider om et prosjekt kalt ”partnerskap mot mobbing”. Gjennom å knytte bånd på
tvers og ha felles treffpunkt, vil en skape en forebygging mot mobbing i krinsen. Det
blir arrangert ulike treff, felles foreldremøter, aktivitetsdag m.m. Siri Abrahamsen er
nå blitt tilknyttet prosjektet for 3 år. Hun er en av Norges beste foredragsholdere innen
tematikken - mellommenneskelige relasjoner og hvordan vi skaper en god kultur for
tilhørighet og gode resultater. Siri har gitt ut tre bøker siden 2015, ”Historien om deg”,
”Gleding-” og ”Feiling med Lykke og Wilmer” og har skapt konseptet ”Gleding” for
sosial- og emosjonell kompetanse barn, familier og skoler. Siri er spesielt god på å
gjøre store ord og visjoner om til hverdagslig praksis.
Gjennom arbeid med «Gleding» i barnehagen bidrar vi til at vi gjør hverandre gode hver dag, slik at vi har det bedre og kan gi mer til dem rundt oss. «Gleding» bygger
empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv og andre. Dette er viktig
egenskaper å lære barna. Det motsatte av mobbing – der er «gleding»!
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Vi legger stor vekt på barns medvirkning i barnehagen vår. Vi vil at barna skal få
medvirke ut i fra alder og modenhet i samlinger, tema og barnesamtaler. Barna skal
få medvirke i de uformelle situasjonene som under måltid, i garderoben og frilek
inne og ute. Barna i barnehagen vår skal få delta i planlegging og vurdering. Målet er
at barna får utrykt seg og påvirket sider ved sitt liv i barnehagen. ”Barnehagen må
observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov” (Rammeplanen 2017)

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG
VURDERING
PLANLEGGING
Å planlegge godt betyr at vi bruker de ressursene vi har i barnehagen så fornuftig som
vi kan i forhold til behov. Både fysisk utforming, organisering, innhold og prosesser
skal legges etter de føringene vi har i Barnehageloven og alle andre forskrifter og i
tillegg tilpasses i forhold til hvordan barna lærer og utvikler seg både individuelt og
i grupper. Dette viser igjen i nyhetsbrev som blir lagt på MyKid, månedsplaner og
andre informasjonsskriv som gis ut til foresatte.
Vi i Tjøttaparken planlegger i ulike arenaer:
Planleggingsdager
Personalmøter
Planleggingstid
Pedagogmøter
Avdelingsmøter
Samtaler med barn i grupper og individuelt
Samarbeidsmøter med andre instanser som PPT, barnevernet o.l.
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DOKUMENTASJON
Viten om personalets arbeid og barnas virksomhet i barnehagen er viktig som
grunnlag for barnehagens utvikling og viktig for å synliggjøre hverdagen i barnehagen. Vi skal dokumentere at vi jobber i tråd med Rammeplanens mål og intensjoner
og at vi reflekterer over hvordan vi kan styrke kvaliteten i barnehagen.
Gjennom å dokumentere ønsker vi å gi foreldre og andre innsikt i barnas hverdag
og læringsprosesser. Dokumentasjon danner et grunnlag for våre refleksjoner rundt
barna og hverdagen og det hjelper oss å bedre tilrettelegge for hvert enkelt barn.

Dokumentasjon er et middel for å få fram ulike oppfatninger og for å åpne for en

kritisk og reflekterende praksis

L æringen til barna og arbeidet til personalet må gjøres synlig som grunnlag
for refleksjon over verdigrunnlaget og oppgavene til barnehagen og barnehagen
som arena for lek, læring og utvikling

SAMARBEID OG OVERGANG
EVALUERING OG VURDERING
Kvaliteten i barnehagen er i det daglige samspillet vi har oss i mellom og den viktigste
forutsetningen for danning, utvikling og læring. Rammeplanen er tydelig på at vi i
personalet skal reflektere og ha diskusjoner i grupper og gode samtaler med barna
og foresatte. Den systematiske vurderingen legger grunnlaget for barnehagen som
lærende organisasjon.
I Tjøttparken har vi brukerundersøkelser for foreldre og medarbeidere. I tillegg evaluerer og vurderer vi vårt arbeid både sammen i grupper og individuelt på ulike arenaer:
Avdelingsmøter
Pedagogisk ledermøter
Planleggingsdager
Foreldresamtaler
Observasjon av barn og samspill i ulike aktiviteter
Daglige samtaler i bringe-og hentetiden
Veiledning i grupper og individuelt
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For at barna skal få en best mulig hverdag er det viktig at samarbeidet mellom hjem og
personalet fungerer på en god og konstruktiv måte. Vi skal være brobyggere mellom
barnets to arenaer og skape trygghet og trivsel sammen. Foreldre får informasjon
gjennom årsplan, måneds brev og de daglige møtepunktene ved levering og henting.
Vi oppfordrer foreldre til å komme med tilbakemeldinger og spørsmål hvis det er noe
de lurer på eller vil ta opp. Alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler og inviteres
til to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Formelt sikres foreldres medvirkning i
SU, barnehagens samarbeidsutvalg.
Gjennom MyKid får du tilgang til planer, beskjeder og informasjon fra barnehagen.
Du kan raskt og enkelt komme i kontakt med oss, eller gi beskjeder. I MyKid dokumenterer vi det pedagogiske arbeidet i månedsbrev, dagsrapporter, bilder og diverse
beskjeder. Mykid forenkler kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet da
man kommuniserer direkte via en plattform. Vi sparer også miljøet for unødvendig
papirbruk.
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TILVENNING
Å starte i barnehagen er en stor omveltning både for barn og foreldre. Personalet
og foreldre skal sammen legge til rette for en god overgang mellomhjemmet og barnehagen. God kommunikasjon om barnets interesser og behov er med på å skape
en felles forståelse, tilrettelegging for trygghet og god relasjonsbygging. Før oppstart inviterer vi til «Besøks dag» der nye familier kan komme og leke sammen med
oss ute, og få informasjon om tilvenning.

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN
Å gå fra liten avdeling til stor avdeling er en stor endring i barnas liv. Barna møter
nytt personale, flere barn, nye rom og andre forventinger. I forkant av at barna
starter på stor avdeling, har vi lekegrupper der barna får gå på besøk og utforske de
nye rommene med det kjente personalet og med personalet de skal være med videre. Målet er at alle barn skal ha noen de kjenner, som venter på dem om morgenen
og som gleder seg til å leke sammen med dem. Dette gjør overgangen lettere.
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SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE
For å sikre en god overgang fra barnehagen til skolen, har vi gjennom det siste
barnehageåret turer til skolens uteområde, samarbeid med Tu barnehages førskolegruppe og besøk av en gruppe elver fra skolen som kommer og spiller spill, leser
bøker og leker med oss.

Barnet skal oppleve en trygg og god skolestart, inkludert en god start i SFO
P
 ersonalet i barnehagen skal overføre informasjon til det beste for barnet, i
samspill med og etter samtykke med foresatte

F oreldre får tilbud om å delta i informasjonsoverlevering om barnet, sammen
med kontaktlærer og pedagogisk leder
Skolen arrangerer foreldremøter om skolestart
Vi besøker skolen og får besøk
V
 i går turer til skolens uteområde, og treffer førskolegruppa i Tu barnehage som
har felles skolekrins
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Barnehagenavn
Tjøttaparken

