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HEDDEVEIEN FUS BARNEHAGE
Heddeveien FUS barnehage åpnet i oktober 2006. Vi er en barnehage som driftes som en type
basebarnehage med 7 hovedgrupper. Barneantallet varierer fra år til år, da vi er fleksible med
opptak av store og små barn.
Barnehagen er en del av FUS-kjeden som drifter over 180 barnehager. Vi er stolte av å være en del av
FUS hvor barna alltid kommer først og de ansatte verdsettes gjennom høy kompetanseutvikling.
Årsplanen vår er et pedagogisk arbeidsdokument for personalet og et informasjonshefte for
foreldre, kommunen og ellers andre brukere. Planen presenterer vårt pedagogiske grunnsyn,
og favner om våre mål og tiltak for perioden aug 2019 - aug 2020.
Planen knyttes opp mot statlige og kommunale planer, samt vår pedagogiske plattform.
Hver gruppe i barnehagen følger opp denne årsplanen med dagsrapporter,
periodeplaner, og evalueringer.

VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. 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.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse i lek og læring brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner
i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. I praksis betyr det at vi må
være tilstedeværende voksne som observerer barna, veileder og er med på å utvikle barnas
egenledelsesfunksjoner i lek og læringssituasjoner.
Egenledelsesfunksjonene deles inn i 7 områder:
Planlegging
Fleksibilitet
Organisering
Selvregulering
Arbeidshukommelse
Selvmonitorering
Igangsetting
Les mer om Egenledelse i lek og læring på fus.no.
Juni 2019
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Ann-Kristin Viken Eklund
Daglig leder
Heddeveien FUS barnehage

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.

OVERSIKT OG ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
Vår pedagogiske årsplan er med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna i barnehagen.
Planen må ses i sammenheng med andre styringsdokumenter som barnehagen jobber ut i fra:
• Barnehageloven (www.lovdata.no)
• Rammeplan for barnehagen (www.lovdata.no)
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
• Serviceerklæring for FUS barnehagene (www.http://heddeveien.bhg.no)
• Etiske retningslinjer
• Barnehagens vedtekter (www.http://heddeveien.bhg.no)
• Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht.barns alder
• Stavanger kommune (http://www.stavanger.kommune.no
• FNs barnekonvensjon
• Personalpolitisk handlingsplan for personalet i FUS barnehagen
• Etiske retningslinjer for personalet i FUS barnehagen
• Periodeplaner/Månedsplaner
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VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - 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.
Glødende
Vi er glødende opptatt av vårt arbeid. Vi viser barna at de er betydningsfulle og at deres
meninger teller. Vi gjør barna glødende engasjert i hverdagen. Gløder vi, gløder vi sammen
med barna.
• Vi smiler og har en positiv innstilling til hverdagen
• Vi viser yrkesstolthet
• Vi skaper gode relasjoner til barna, foresatte og til hverandre som ansatte
Skapende
Vi skaper gode situasjoner der læring og lek faller lekent og naturlig. Vi skaper magiske
øyeblikk som barna husker resten av livet.
• Vi lytter til barna og gir rom for medvirkning
• Vi har fokus på mestring
• Vi tar i bruk rommet - ute og inne
• Vi gjennomfører varierte og meningsfulle pedagogiske aktiviteter
Tilstedeværende
Vår jobb er å være der for barna. Vi er til stede når barna trenger oss, vi observerer og
lar barnas egen fantasi utvikles. Vi er selvfølgelig til stede i hverdagssituasjoner slik som i
garderoben, ute, i leken og under måltidet.
• Vi er forberedt og oppdatert
• Vi opptrer profesjonelt
• Vi ser både barn og voksne som en ressurs
• Vi veileder hverandre
HOVEDMÅL
• FUS-barn har et positivt selvbilde
• FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
• FUS-barn gleder seg til «resten» av livet, de vet de har
påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
• FUS-barn har det gøy i barnehagen
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FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:
Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjene til ”Smartmat”

«BARNET FØRST» - OG «EVALUERINGEN AV
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
FAGLIG BAKGRUNN
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/2020. Barnet
først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål 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.
49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen.
TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Emosjonell og
adferdsmessig støtte
- Positiv klima
- Negativt klima
- Voksnes sensitivitet
- Ta barns perspektiv
- Veiledning og reguleringstøtte

Organisering av
avdelingen
- Ledelse og veiledning
- Aktivitet og overganger
- Variasjon

Støtte til læring og
kognitiv utvikling
- Tilrettelegging av læring
- Kvalitet på feedback
- Språkmodellering
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BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske
på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

MÅLINGER
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres
i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også
observasjoner av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de
barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til
det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen
rulles ut i samtlige FUS barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UIO), FUS AS ved 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. Forskningsmedarbeidere er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UIO.
Heddeveien FUS barnehage deltar ikke i prosjektet, men er med i kompetanseutviklingen som
følges av forskningen.
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
LEK OG LÆRING
Hovedmål 2019/20: Leken skal være en arena for barns utvikling og læring
Læring og utvikling skjer raskere i førskolealderen enn på noe annet stadium i livet, og
grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for å mestre utfordringer skapes allerede i denne
alderen. Det er derfor avgjørende at barna møter et miljø som støtter opp om deres behov for
å leke, mestre, lære og utforske.
For at barn skal utvikle seg og lære må barnehagen legge til rette for progresjon.
Det vil si å oppdage, følge opp og utvide det barn allerede er opptatt av. Personalet i barnehagen
skal bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter.
På den måten får de utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Lek har en klar sammenheng med læring i barnehagen. Barn leker med utgangspunkt i sin
nysgjerrighet og sine forutsetninger, og er en sentral del av barnekulturen. Å delta i lek og få
venner er grunnleggende for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Personalet skal
være bevisst på og ha kunnskaper om barns ståsted, og ut fra det legge opp til aktiviteter som
bærer preg av lek slik at barn kan tilegne seg nye og felles erfaringer som igjen fører til læring
og ny kunnskap.
Barn trenger trygghet, tilhørighet, stimulans, motivasjon og mulighet for å påvirke sin egen
hverdag. De trenger gode relasjoner og forbilder for å kunne ta til seg ny kunnskap og
nye ferdigheter. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.
Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring,
der leken blir vårt læringsverktøy.
Kommende barnehageår setter vi spesielt fokus på lek og læring gjennom valgte månedstema.
Ved en felles forståelse for hva lek og læring innebærer kan vi bedre nå våre mål for
hver enkelt måned. Ved å sette opp valgte månedstemaer kvalitetsikrer vi vårt arbeid.
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TRYGGHET OG TILHØRIGHET - august og september
Mål: Alle barn og foresatte skal ha et godt møte med barnehagen der trygghet og
relasjonsbygging skal etableres allerede ved første møte
«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 oppleve glede og trivsel sammen med
andre barn i hverdagsaktiviteter, lek og læring i barnehagen. Barn er relasjonsorienterte og
meningsskapende helt fra de kommer til verden. Barnehagebarna er sosiale aktører som selv
bidrar til egen og andres læring og trivsel.»
Udir (veileder «Barns trivsel-voksnes ansvar»)
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Hva vil vi

Hvordan få det til

Ansatte med kunnskaper om
relasjonskompetanse

Glødende, skapende og tilstedeværende ansatte
som vet hvilken voksenrolle de skal ha i leken
og i samspillet med barna slik at alle barns
behov blir dekket og sikrer at alle barn blir sett

Alle skal bli tatt godt imot om morgenen

En fast ansatt er garderobevakt fra
barnehagens åpning og til kl 09:00.
Garderobevakten snakker med alle, og ønsker
velkommen og sørger for at alle barn og
foresatte blir sett, og at avskjeden blir god.
Garderobevakten skal også henge ut flagg og
lapp i døra ved bursdager

Gode lekemiljø inne og ute

Lekearealene i barnehagen skal være innredet
på en måte som innbyr til lek i smågrupper.
I smågrupper får barna anledning til å danne
relasjoner med andre barn og utvikle leken på
sine premisser

Oppstartsamtaler

Før oppstart får alle foresatte en innkalling
til en samtale der de sammen med barnet får
anledning til å hilse på barn og personalet i
barnehagen, får omvisning, og foresatte kan
overføre informasjon om barnet/familien

Trygg tilvenning av nye barn

Tilstrekkelig antall personal er satt av til å ta
imot barn og foresatte. Primærkontakten har i
forkant ordnet garderobeplass, velkomstlapp
til ytterdøren etc

Tema: «Meg selv»

Temaet skal tilpasses alder, og gjennom
samlinger, aktiviteter og bøker skal barna få
kunnskap om seg selv både som individ og
som del av en gruppe.
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13
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6
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Fredag

LIVSMESTRING OG HELSE - oktober
Mål: Barna skal oppleve at personalet bruker sin kompetanse ved å ta de på alvor,
støtte og gi omsorg som en del av barnehagehverdagen.
I følge rammeplanen skal barnehagen ha en helsefremmende og forebyggende funksjon
og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I Heddeveien FUS barnehage skal barna gjennom
pedagogiske aktiviteter tilegne seg ulike kunnskaper samt oppleve gleden ved å være en del
av noe større enn seg selv. Heddeveien FUS barnehage skal være et trygt og utfordrende sted
der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Hos oss får barna
støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
Ved at personalet er bevisst på og har kunnskaper om de ulike prosessene i egenledelseshjulet,
vil barna få kompetanse om seg selv, og hvordan egen adferd påvirker en selv og andre.
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å
kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha
et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og
vite hvordan dette kan oppdages og forebygges. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten,
jf.barnehageloven § 22
Ansatte skal legge til rette for et miljø med mye utetid og rette fokuset mot FUS sin satsing
med Smartmat.
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Hva vil vi

Hvordan få det til

Barna skal få kunnskap om kosthold

Vi skal samtale om maten vi spiser i
barnehagen ved alle måltider.

Barna skal oppleve trygge omgivelser

Vi skal gi barna trygghet ved å være en tydelig
voksen de kan stole på, en de kan komme til,
få trøst, veiledning og ros

Barna skal bli møtt med respekt, og få hjelp til
å sette ord på følelser

Tilstedeværende ansatte med
relasjonskompetanse

Det skal legges til rette for rollelek og
personalet skal til enhver tid ta den rollen det
er behov for i leken.

Egenledelse i lek og læring
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9

2
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24

17

10

3
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18
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11
Fellessamling

4
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Fredag

DANNING OG MEDVIRKNING - november
Mål: Barna skal oppleve medansvar og medinnflytelse i egen hverdag gjennom å lære seg å
ta gode valg.
Danning er en livslang prossess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåte i samspill med andre.
Vi skal bidra til danning av sosiale, kreative og selvstendige mennesker med tro på egne evner
og muligheter.
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirking ved å legge til rette for, og oppmuntre til at
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
I Heddeveien FUS barnehage er vi bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegger for
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og
behov. Vi er bevisste på at barna i eget tempo blir trygge nok til å uttrykke egne meninger til
ansatte og andre barn.
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Hva vil vi

Hvordan få det til

Barna skal bli sett, hørt og akseptert for
den de er. Vi vil at barna skal oppleve livsglede
og livsmestring

Støtte barnas aktivitet, engasjement og
deltagelse i fellesskapet. Møter barna med
nærhet og omsorg. Vi viser at alle barna er
like mye verdt

Barna skal oppleve å medvirke i egen hverdag,
i lek og hverdagssituasjoner

Vi legger til rette for mestringsglede og
er glødende og tilstedeværende voksne.
Barna har medvirkning gjennom samtaler og
samlinger der de kan påvirke for eksempel
valg av aktiviteter og turer

Barna skal utvikle empati

Barn skal bli møtt med forståelse og respekt
av voksne som er gode rollemodeller

Oppmuntre og invitere til undring

Vi utfordrer barnas refleksjon,
og tar dem med inn i undrende samtaler.
Vi er nysgjerrige voksne
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Mandag

44
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NOVEMBER

KULTUR OG TRADISJONER - desember
Mål: Barna skal oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet (Rammeplanen).
Arbeid med kultur og tradisjoner er med på å skape og styrke barns identitet og tilhørighet i
et mangfoldig samfunn.
Kultur og tradisjoner er levende og fornyes over tid, noe som kan styrke barnehagen og
barnegruppen. Kultur er påvirket av holdninger, verdier, tradisjoner og religion fra fortid og samtid.
I desember er det mange tradisjoner som er tilknyttet til både den kristne og den humanistiske
kulturarven som finnes her i Norge og tradisjoner som vi i barnehagen har skapt selv.
I Heddeveien FUS barnehage er det mange kulturer og nasjonaliteter representert, og dette
bidrar til et rikt og positivt felleskap som er preget av respekt og forståelse. Vi lærer fra, og er
interessert i hverandre og mener at både likheter og ulikheter er en styrke.
Familier samles, årstiden skifter og det begynner å bli mørkere ute. Vi tenner lys, vi markerer
Luciadagen, pynter barnehagen, deltar i kunstaktiviteter, besøker Gausel kirke og baker. Alt
dette opplever barna sammen med de ansatte som formidler kulturen rundt dem.
Vi tilstreber at alle barna skal oppleve en atmosfære preget av humor, glede og mestring i en
sosial og rik kulturarena som de har medvirkning i.
Hva vil vi

Hvordan få det til

Barna skal få kunnskap om norsk kultur
og tradisjon tilknyttet høytiden jul og
årstiden vinter.

De ansatte skal være aktive kulturformidlere
gjennom varierte opplevelser og aktiviteter.

Barna skal oppleve glede og stolthet over å
dele sine erfaringer, kultur og tanker om jul og
vintertid i Norge og andre land.
Barna skal oppleve medvirkning med å
være med på å fornye og skape barnehagen
sine tradisjoner tilknyttet til jul og
desember måned.
Barna skal støttes til å være aktive i aktiviteter
som lar dem uttrykke seg og bedre forstå sin
kultur.
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Personalet skal være åpne, tilstede,
nysgjerrige, stille åpne spørsmål om barnas
erfaringer, og bidra til barnas undring,
undersøkelser, utprøving og eksperimentering.
De skal feire barnas ulikheter.
Barna er med på å planlegge, og gleder seg
til alle de opplevelser som skal skje i løpet
av måneden. De ansatte skal være åpne for å
skape nye tradisjoner.
Gjennom arbeid med kunst og kreativitet i
form av musikk, drama, språk og kunsthåndverk får barna utrykke seg på ulike måter
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2
Adventssamling

9
Adventssamling

16
Adventssamling

23
Adventssamling

30

49

50

51

52

1

31
Nyttårsaften,
barnehagen stengt

24
Julaften, barnehagen
stengt

17

10

3

Tirsdag

Julesamling i Gausel kirke, dato kommer

Mandag

Uke

DESEMBER

25
1.juledag,
barnehagen stengt

18

11

4

Onsdag

26
2.juledag,
barnehagen stengt

19
Julefest

12

5

Torsdag

27

20

13
Lucia

6

Fredag

DIGITAL PRAKSIS - januar og februar
Mål: Barna skal opparbeide kunnskap om hva som finnes av digitale verktøy i barnehagen,
hvordan de fungerer, og hva som er fornuftig bruk av disse.
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale
verktøy i det pedagogiske arbeidet skal det støtte opp om barns læringsprosesser og bidra til
å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
(Rammeplanen)
Hva vil vi

Hvordan få det til

Barna skal få anledning til å utforske kreativ
og skapende bruk av digitale verktøy

Personalet skal være bevisst på hvilke verktøy
som er hensiktsmessig å bruke til de ulike
aktivitetene, og skal formidle til barna, hva
som er fornuftig bruk av disse.
Digitale verktøy vi skal gi barna en innføring i:
• Kamera (opplasting, redigering etc)
• IPad/nettbrett (bilder, lydbøker,
pedagogiske oppgaver, innhenting av
informasjon, MyKid)
• PC (bilder, film, innhenting av informasjon,
kreativ inspirasjon, grafisk arbeid)
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21

20

27

4

5
28

21

29

22

15

13

3
14

8

7

6

Onsdag

2

Tirsdag
1
1.nyttårsdag
Barnehagen stengt

Mandag

1

Uke

JANUAR

30

23

16

9

2
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

Torsdag

31

24
Fellessamling

17
Fellessamling

10
Fellessamling

3
Fellessamling

Fredag

22

Mandag

3
Frist for å melde inn
vinterferie

10

17

24
Vinterferie

Uke

6

7

8

9

FEBRUAR

25

18

11

4

Tirsdag

26

19

12

5

Onsdag

27

20

13

6

Torsdag

28
Fellessamling

21
Fellessamling

14
Fellessamling

7
Fellessamling

Fredag

VENNSKAP - mars
MÅL: Alle skal ha en venn
Barnehagen er for barna et førsteinntrykk av verden, og en viktig arena der barna knytter
sosiale relasjoner med andre mennesker.
Vennskap skaper positiv selvfølelse, glede, trivsel, trygghet og gode relasjoner. Det gir
barn mulighet til å opparbeide sosial kompetanse gjennom blant annet: turtaking, empati,
samarbeid, positiv selvhevdelse og ansvarlighet for menneskene i den. Å ha en venn skaper
glede, trygghet og tilhørighet og kan også forebygge mobbing.

Hva vil vi

Hvordan få det til

Støtte opp om barns vennskap og samspill
med andre barn

Gi trøst, bekreftelse og anerkjennelse
Lære barn å løse konflikter, vise empati,
og se en sak fra flere synsvinkler
(selvregulering og selvmonitorering)
Se den enkelte barns behov
Støtte barna i egenledelsesprosessene.
Gi gode vilkår for lek, være tett på leken og
veilede
Forebygge, stoppe og følge opp
diskriminering, utestenging, mobbing,
krenkelser og uheldige samspillmønster.

23

24

Mandag

2
Frist for å melde inn
påskeferie

9

16

23

30
Frist for å melde inn
sommerferie

Uke

10

11

12

13

14

MARS

31

24

17

10

3

Tirsdag

25

18

11

4

Onsdag

26

19

12

5

Torsdag

27
Fellessamling

20
Fellessamling

13
Fellessamling

6
Fellessamling

Fredag

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - april
Mål: Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett (Rammeplanen).
Temaet etikk, religion og filosofi handler om hvordan vi har etablert våre holdninger og verdier.
Gjennom etikk og filosofi går man gjerne gjennom mange tanker om hva, hvordan og hvorfor.
Ved å la mennesket undre seg vil de etter hvert være med på å sette sine egne rammer ved
hjelp av egen dømmekraft og kritisk tenkning.
Gjennom vår kultur og religiøse praksis settes det automatisk grenser for hva en undrer seg
over. Vi som personal skal videreføre hjemmet til barna, samtidig som vi skal jobbe for at
barna skal utvikle sin egen identitet.
I Heddeveien FUS barnehage skal barna bli kjent med ulike religiøse praksiser i Norge.
Den kristne tradisjon vil vektlegges i større grad ved for eksempel kirkebesøk og historier
fortalt av de ansatte i barnehagen. Samtidig ser vi dypere på de andre religioner og tankesett
som er representert i barnehagen.
Vi skal undre oss sammen rundt både store og små spørsmål i livet. Gjennom systematisk
arbeid skal barna få mulighet til å etablere tanker rundt konsekvensetikk og pliktetikk gjennom
første- og andrehåndserfaring.
Hva vil vi

Hvordan få det til

Formidle den kristne tradisjon
og andre representerte
religiøse praksiser.

Kirkebesøk knyttet til en kristen høytid. Personalet
skal være åpne for andre religioner og skape et godt
samarbeidsklima med foreldre slik at man kan bruke dem
til formidling av deres tradisjoner og høytider. Ansatte
skal formidle andre livssyn enn sitt eget.

Gi barna opplevelser og
erfaringer med etikk.

Ved å være tilstedeværende voksne skal vi kunne fange
opp konfliktsituasjoner og kunne veilede barna til selv
å komme fram til løsninger. Eksempel; Hva vil skje om
vi gjør slik? Hvordan sjekke dette? Hvorfor gjorde du
akkurat det?

Undre oss sammen med
barna på deres premisser,
og oppmuntre til å stille
spørsmål.

Ved å være gode rollemodeller der vi stiller mange
spørsmål selv både til andre voksne og barna. Vi
gjennomfører undringsprosessen vi setter i gang og
følger barnas uttrykk for å gjennomføre den.

25

26

20

27

17

18
28

21

29

22

15

13
2.påskedag
Barnehagen stengt

16
14
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

8
Barnehagen stenger
kl 12:00

7

6

Onsdag

15

Tirsdag
1

Mandag

14

Uke

APRIL

30

23

16

9
Skjærtorsdag
Barnehagen stengt

2

Torsdag

24

17
Fellessaamling

10
Langfredag
Barnehagen stengt

3
Fellessamling

Fredag

LIKESTILLING OG LIKEVERD - mai
Mål: Barna skal oppleve at alle er like mye verd og behandle hverandre med respekt, toleranse
og nestekjærlighet.
Barnehagen skal fremme likestilling og likeverd. Uavhengig av språk, etnisitet, alder og
funksjonsevne. Alle barna skal ha like muligheter til å bli sett, få si sin mening, bli hørt og
oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen (UDIR 2017). Barnehagen
skal bidra til at barna erfarer at alle er like mye verd og hvordan man skal være mot
hverandre. Barnehagen skal også bidra til at barna møter et likestilt samfunn. De ansatte
skal reflektere over egne holdninger, slik at de på best mulig måte kan skape og formidle
likestilling og likeverd.
Hva vil vi

Hvordan få det til

Barna skal utvikle interesse og respekt for
hverandre og forstå verdien av likheter og
ulikheter i et fellesskap.

Få kjennskap til andre kulturer og ulike måter
å leve, tenke og handle på.
Fokus på sosialkompetanse.

Barna skal få erfaringer med å være en del av
et fellesskap.
Barna skal oppleve at alle får like muligheter
Ansatte skal være gode rollemodeller
Alle skal bli sett og hørt

Jobbe med aktuelle bøker.
Felles aktiviteter og arrangementer.
Samarbeidsoppgaver om respekt,
nestekjærlighet og toleranse.
Tilby jenter og gutter like muligheter, oppfordre
barna til å leke på tvers av alder og kjønn.

27

28

25

26

27

20

28

21

29
Fellessamling

22
Fellessamling

15
Aktivitetsdag

22

19

14

18

13

21

12

11

7

20

6

Fredag

8
Fellessamling

5

Torsdag

4

Onsdag

19

Tirsdag
1
Fellessamling

Mandag

18

Uke

MAI

BÆREKRAFT - juni
Mål: Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på naturen og omgivelsene
Bærekraftig utvikling handler om hvordan mennesker kan få dekket behovene sine på en best
mulig måte, samtidig som vi ikke ødelegger fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket
sine.
Bærekraftig utvikling er en grunnleggende tanke for å ha en klode som er sunn og som vi kan
høste av i lang tid fremover. Det er viktig at barnehagepersonell har kunnskap om bærekraft,
og vet hvordan dette kan videreformidles til barna i barnehagen.
Tanken om bærekraft og hva det dreier seg om, er ikke ny, og det er nå viktigere enn noen
gang å handle bærekraftig. Vi må gi barna kunnskap om hva bærekraft er, og hvor viktig det er
å tenke bærekraftig utvikling. Gjennom samtale, refleksjon, en god praksis, og ved på fremme
gode verdier og holdninger kan vi være med på å påvirke barna sin fremtid, og videreutvikle
deres kunnskap om hvordan å kunne ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Å handle bærekraftig kan være å ha fokus på forbruket vårt. Ved å minske forbruket vårt
bruker vi mindre av de ressursene vi har, og det vil være mer igjen til fremtidige generasjoner.
En måte å minske forbruket på kan være ved gjenbruk. Vi kan for eksempel reparere utstyr og
inventar istedenfor å kaste og kjøpe nytt.
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Hva vi vil

Hvordan få det til

Barna skal få kunnskap om hva bærekraftig
utvikling er.

Sammen med undrende og engasjerte ansatte,
som fremmer gode holdninger og verdier, skal
barna tilegne seg kunnskap om bærekraft.
Dette skjer gjennom både samtale, praksis og
refleksjon (aktuell litteratur og forskning).

Barna skal lære seg å tenke kritisk og
handle etisk.

Barna skal sammen med voksne, reflektere over
hva som er en positivt og hva som er en negativ
retning for miljøet, og hvordan vi kan fremme
et best mulig miljø. Gjennom praksis (miljødag,
kildesortering etc.), samtale og refleksjon.

Barna skal ha kjennskap til hva kildesortering
er, og hva som skjer med avfallet vårt.

De voksne skal være oppmerksomme på og
fremme gode holdninger i forhold til forbruk
og kildesortering. Barna skal få være med å
kildesortere både i barnehagen og i nærmiljøet.

Bærekraftige tiltak i Heddeveien FUS Barnehage:
• Være bevisst på å kaste mindre mat enn det vi gjør i dag,
for å minske søppel. Samtaler med barna om dette.
• Ikke skifte bleier som nesten er tørre, for å redusere avfall
• Ha en fast miljødag i uken der vi har ekstra fokus på
miljø, kildesortering, rydding og naturen.
• Gjenbruk, ikke alltid kaste og kjøpe nytt, men prøve å reparere skadet utstyr og
inventar eller lage nytt av det vi har fra før av i barnehagen og nærmiljø.

30

31

Mandag

1
2.pinsedag
Barnehagen stengt

8

15

22

Uke

23

24

25

26

JUNI

23

16

9

2

Tirsdag

24

17

10

3

Onsdag

25

18

11
Overnatting blå
gruppeJ

4

Torsdag

26
Fellessamling

19
Fellessamling

12
Fellessamling

5
Fellessamling

Fredag

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet for å utvikle seg selv og andre og alle
barn skal få mulighet til å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte som de har
behov for.
Tiltak for å møte barns behov for omsorg:
• Ivareta barns behov for fysisk omsorg
• Sørge for tilhørighet og trivsel i barnehagen
• Være lydhør for barnas uttrykk
• Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til å selv kunne ta imot omsorg
• Bidra til å utvikle tillit til seg selv og andre
• Barna skal bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte det har behov for

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Stavanger er en interkulturell by og dette gjenspeiles i barnehagen. Personalet i barnehagen
skal derfor ha god kompetanse på språk. Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for
utvikling av språk, og det er avgjørende for språkutviklingen at ansatte oppfatter og bekrefter
barns uttrykk. Gjennom deltakelse i ”Språktiltaket” i Stavanger kommune har personalet
tilegnet seg mer spesifikk kunnskap om språkets betydning for barnets helhetlige utvikling.
I Heddeveien FUS barnehage skal alle barn:
• oppleve mestring i språklige aktiviteter
• oppleve å få støtte til å bli språklig aktive i samspill og kommunikasjon med andre
• oppleve å møte aktiviteter som stimulerer til språklig aktivitet
Dette skal oppnås gjennom:
• bevisst inndeling i smågrupper med gode muligheter for samtale
• rollelek (se ”Egenledelse i lek og læring)
• lek med utgangspunkt i sanser, rytmer og bevegelse
• bevisst bruk av språk i hverdagssituasjoner (begreper i forhold til situasjon)
• bevissthet på taletempo og uttale
• ansatte som møter hvert enkelt barn på barnets nivå
• ansatte som lytter
• ansatte som undrer seg sammen med barnet
Barn med identifiserte behov for oppfølging av egen
språkutvikling får systematisk språkopplæring.
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til
at barn kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf barnehageloven
§1 og §3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr 1.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
Barna skal ikke overlates til et ansvar de ikke er rustet til å ta. (Rammeplanen).
I Heddeveien FUS barnehage medvirker barna gjennom samlinger og aktiviteter og får med
dette muligheten til å påvirke ulike valg.
Personalet er bevisst på at alle barn skal, i sitt eget tempo, bli trygge nok til å uttrykke egne
meninger både til ansatte og til andre barn. Vårt mål er at barna skal utvikle kompetanse til å
ta selvstendige valg og ha en aktiv deltakelse i eget liv. Vi reflekterer sammen med barna over
hvilke klær som passer til hvilket vær, hva bør vi velge av mat og hvorfor, kjenner barnet at
det har behov for søvn, toalettbesøk, mat etc.
I begrepet barns medvirkning ligger det også at de ansatte er aktivt tilstede og observerer og
veileder barna i ulike situasjoner.
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
DEMOKRATI
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse. Barnehagen er barnets
første møte med demokrati der hvert enkelt må samhandle med mål om fellesskapets beste.
Medvirkning og samspill er i sentrum. Barnehagen skal sørge for at alle får anledning til
å ytre seg, bli hørt og sett, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.
Barna skal få forståelse for demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det
samfunnet vi har i dag.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Vi skal vise hvordan alle
kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.
Alle skal bli anerkjent for den de er, og barnehagen skal synligjøre den enkeltes plass og verdi
i fellesskapet. Barnehagen skal også synligjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.
Vi sørger for at variasjoner i verdier, religion og livssyn blir ivaretatt.
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RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER
Språk, tekst og kommunikasjon
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse og
språkkompetanse. Personalet skal invitere til både muntlig og skriftlig språk, og bidra
til at barna leker med språk, symboler og tekst. Barna skal oppleve glede og mestring
i språket og anledning til å utvikle et rikt ordforråd. Personalet skal stimulere til språklig
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling, gjennom bl.a. rim, regler, sanger, litteratur og tekster.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
sosialt samvær. Alle barn skal inkluderes i aktiviteter som omhandler bevegelse, lek og sosial
interaksjon ut fra egne forutsetninger. Dette skal skje gjennom lek ute og inne, turer i ulendt
terreng og tilrettelagt aktiviteter på barnehagens puterom. Finmotorikken utøves mellom
annet ved aktiviteter på formingsrommet. Gjennom «Smartmat» prosjektet vil barna tilegne
seg begynnende kunnskaper om næringsrik mat.

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser. Vi
bruker turer i nærmiljøet som en arena for lek og læring. Ved å være mye ute og bruke
naturen som en lekeplass, lærer barna hva som kjennetegner de ulike årstidene og
livsløpet til mennesker, planter og dyr. Barna får kjennskap til hvorfor vi kildesorterer
ved deltakelse i praktiske hverdagsoppgaver som f.eks rydding og vasking etter måltider.

Etikk, religion og filosofi
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Barna
lærer om de ulike religionene som er representert i barnehagen i samlinger med dette som
tema. Jul- og påskehøytiden brukes spesielt til å ha fokus på de kristne tradisjonene. Samtaler
mellom barn - voksne, og mellom barn - barn, åpner for undring og refleksjon. De ansatte
uttrykker bevisst holdninger som viser forståelse og toleranse for ulike kulturer.
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Nærmiljø og samfunn
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv inkluderes i alle aktiviteter som foregår i
barnehagen. Barna tilegner seg sosiale ferdigheter, som å lytte, forhandle og diskutere. Dette
erfares gjennom samvær med andre ute og inne, i lek og i tilrettelagte aktiviteter. Bevissthet
på voksne som gode rollemodeller vil føre til at barn tilegner seg sosiale normer, forventninger
og holdninger til samfunnet.

Kunst, kultur og kreativitet
Barna skal få estetiske opplevelser med kunst og kultur, som legger grunnlaget for tilhørighet,
deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen har vi innredet et formingsrom, der ulike
formingsmaterialer er samlet. Personalet skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres
forståelse og bidra til undring, utprøving og eksperimentering av ulike formingsaktiviteter.

Antall, rom og form
Barna skal få oppdage, utforske og se sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.
Arbeid med fagområdet skal stimulere til barns undring, nysgjerrighet og interesse for
problemløsing. Et av verktøyene vi bruker er ”Mattekassen”. Denne inneholder diverse
konkretiseringsmateriell til bruk i læring av begreper som farger, antall, former, kategorisering,
sortering og så videre. Turer og lek brukes for å forstå uterommet.
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Steg
1

37

Sette ord på
følelser

Repetisjon

Enkle sanger

Lek med
dyrelyder

Fortelle til barna
med konkreter

Kommunikasjon,
språk og tekst

Bruker alle sanser
i smaking på ny
mat

Enkle
innpassingsbrett

Bevegelsessanger

Toddlerlek og
korte turer i
nærmiljøet

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Utforsking av
digitale verktøy
på et enkelt nivå

Bruke sanser i
utforsking av
naturen både i
barnehagen og
på tur.

Natur, miljø og
teknologi

Markere
høytidsdager og
høytider for å få
felles erfaringer

Bruke bilder,
bøker og
hverandre for
å kjenne igjen
følelser som
glad, lei, sint.

Etikk, religion
og filosofi

Bruke sanser i
utforsking av
ulike materialer i
formingsaktiviteter

Erfare og
oppmuntres til
medbestemmelse
i egen hverdag

Bli presentert for
og delta i sang og
musikk

Oppleve skaperglede gjennom
lek med farger og
former

Kunst, kultur og
kreativitet

Korte turer i
nærmiljøet for
å bli kjent med
omgivelsene

Nærmiljø og
samfunn

Telleremse til 3

Begynnende
kunnskap om
farger ved at
ansatte benevner
fargenavn i alle
situasjoner

Vise glede ved
lek med former
og farger

Bli kjent med
barnehagebygget
og kjenne igjen
sin egen plass i
garderoben

Antall, rom
og form

Steg
3

Steg
2
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Stille hvordan/
hvorforspørsmål

Fortelle korte
historier uten
konkreter

Gi enkle
instruksjoner

Lytte til musikk/
lyder

Stille spørsmål,
undre

Fortelle til barna
med og uten
konkreter

Kommunikasjon,
språk og tekst

Rydde/skylle
egen tallerken
etter måltid

Finmotoriske
aktiviteter både
ute og inne

Legge enkle
puslespill

Lengre turer i
variert terreng

Bruker bestikk
ved måltidene

Turer i variert og
kuppert terreng

Toddlerlek

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Bruk av digitale
verktøy i
aktiviteter med
barn

Kildesortere
søppel og
matavfall

Begynnende
forståelse av
kildesortering
og bærekraftig
utvikling

Erfaring med
friluftsliv på tur
i barnehagens
nærmiljø

Natur, miljø og
teknologi

Barna er med
på å forberede
merkedager
og høytider
og gjennom
samtale og
aktiviteter får
en forståelse av
hvorfor disse
markeres

Dramatisering
og lek med
fokus på enkle
etiske dilemma

Markere høytidsdager og
høytider for å få
felles erfaringer

Kjenne igjen et
større spekter
av følelser og se
sammenhenger
i handling og
reaksjon

Bøker og bilder
om mellommenneskelige
relasjoner

Etikk, religion
og filosofi

Erfare at de har
medbestemmelse

Bli bevisst på
hvor de mest
kjente stedene
vi pleier å bruke
ligger

Erfare at de har
medbestemmelse

Bli bedre kjent
i nærmiljøet på
stadig lengre
turer

Nærmiljø og
samfunn

Erfare
sammenhengen
mellom prosess
og produkt
i skapende
virksomhet ute
og inne

Oppleve glede
ved ulike typer
lyd med både
kropp og andre
instrumenter

Og høytlesing
med konkreter
som for eksempel
hånddukker

Eventyrformidling

Kunst, kultur og
kreativitet

Telleremse til 10

Utvide med flere
farger

Puslespill med
flere biter

Bruk av adjektiver
for å beskrive
ting

Bli kjent med
akke lekerom i
barnehagen

Utvide med flere
farger i tillegg til
primærfargene

Enkle puslespill

Telleremse til 5

Sortere i
kategorier

Antall, rom
og form

Steg
5

Steg
4
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Skoleforberedende oppgaver

Bruke humor og
leke med språket

Synge sanger
med flere vers

Lage egne historier

Gi instruksjoner
med flere ledd

Heldagsturer
med natursti,
hinderløype etc

Fjelltur med
overnatting for
blå gruppe

Pusle større
puslespill og tegne-/formingsaktiviteter

Ta med barna
i matlaging,
borddekking og
rydding

Fortelle historier
uten bilder og
konkreter

Bruke rim

Heldagsturer med
lunsjmåltid ute

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Bruke
overbegreper

Kommunikasjon,
språk og tekst

Barna tar
aktiv del i
planlegging og
gjennomføring
av merkedager
og høytider

Plukke søppel
på tur og holde
nærmiljøet
ryddig

Kildesortering i
det daglige.

Aktivitetene

Undring og
refleksjon over
eksistensielle
spørsmål med
utgangspunkt i
egne erfaringer

Større
deltakelse i
merkedager og
høytider

Begynnende
forståelse for
hvordan ta vare
på naturen

Aktiv bruk av
digitale verktøy i

Bruke bøker,
bilder, barnas
egne erfaringer
i refleksjon og
samtale

Etikk, religion
og filosofi

Reflektere
sammen med
barna om
sammenhenger i
naturen

Natur, miljø og
teknologi

Ta bevisste og
kloke valg til det
beste for både
seg selv og andre

Klare å finne fra
og/eller vise vei
til kjente steder i
nærmiljøet.

Erfare at
deres valg og
handlinger
kan påvirke
situasjonen for
dem selv og
andre

Barna skal være
med å ta bevisste
valg hvor turene
skal legges og
vite hva som
ligger i nærheten
av barnehagen

Nærmiljø og
samfunn

Ta i bruk fantasi,
kreativ tenking og
skaperglede

Oppleve glede
og stolthet over
egen kulturell
tilhørighet

Møte et mangfold
av kunstneriske
og kulturelle
utrykksformer
og delta i
kulturopplevelser
med andre
(utstillinger,
teater etc)

Kunst, kultur og
kreativitet

Telleremse til 20

Bøker, brettspill,
digitale verktøy,
leker og utstyr
for å inspirere
til matematisk
tenking

Sortere i flere og
større kategorier

Gi erfaringer og
støtte i gradvis
mer komplisert
problemløsing

Bruke ord om
forhold mellom
størrelser

Antall, rom
og form

PLANLEGGING, HANDLING,
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt
og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk
vurdering og samtaler med barn og foreldre (Kunnskapsdepartementet 2017)
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk, og skal sørge for
kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Tilbakemeldinger fra barna er viktig for
oss, samt innspill fra foreldre. Vi planlegger gjennom ledermøter, gruppemøter og personalmøter.
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet oppfyller kravene i
barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå
i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan være med på å gi foreldre, lokalmiljø og
kommune som barnehagemyndighet, informasjon av hva barn opplever, lærer og erfarer i
barnehagen, samt hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.
Vi dokumenterer på følgende måter:
• Pedagogisk dokumentasjon og tilbakeblikk
• Sosiale medier
• Dokumentasjonsvegger
• Formelle og uformelle samtaler med barn og foreldre
• Refleksjon sammen med barna
Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et
tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
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Vurderinger om barnegruppen og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres
når det er nødvendig å gi et tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle
det pedagogiske tilbudet.
Barn har rett til vern om sin integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til grunn ved
dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn.
Vi vurderer oss selv og evaluerer arbeidet i barnehagen for hele tiden å bli bedre, fornye oss
og er være oppdatert på det som foregår lokalt og i samfunnet generelt.
Dette gjør vi på følgende måter:
• Refleksjon og evaluering
• Refleksjon av egen praksis
• Samtaler med barn og foreldre
• Ekspertundersøkelse (skolestartere)
• Tilbakemeldinger fra SU
• Udir brukerundersøkelse
• FUS medarbeiderundersøkelse

PLANLEGGING

REFLEKSJON
HANDLING

OBSERVASJON
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SAMARBEID OG OVERGANG
Samarbeid hjem-barnehage
Barnehageloven sier følgende:
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter
i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal også ta hensyn til barnas alder, funksjon, nivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn.
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg og oppdrageroppgaver og på den måten
skape et godt grunnlag for barns utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg.
Vi legger også opp til samarbeid ved å skape møteplasser. F.eks arrangementer ved høytider
der foreldre, søsken og besteforeldre inviteres, foreldremøter, foreldersamtaler, grillfest,
vårfest etc.
Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnets beste som mål. Foresatte og
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. I Heddeveien FUS
barnehage skjer dette blant annet ved:
• Foreldresamtaler to ganger per år
• Foreldremøter en- to ganger per år
• Daglig kontakt ved levering/henting
• Periodeplaner sendt ut via My Kid hver måned med
info om fokusområder for neste periode
• Møter ved behov

Tilvenning
I Heddeveien FUS barnehage starter tilvenningen ved at nye barn og deres foresatte blir invitert
til en oppstartsamtale før sommerferien. Vi blir kjent og det utveksles viktig informasjon som
er med på å gjøre oppstarten trygg for alle parter.
Barnehagen sørger for at alt det praktiske er klart ved oppstart.
Primærkontakt tar imot barn og foresatte på avtalt tidspunkt. Vi anbefaler en gradvis økning
av lengden barnet er i barnehagen. Foresatte kan bruke så lang tid de selv ønsker før avskjed,
men den første tiden anbefaler vi kortere dager.
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Vi legger opp til at personalet har en tett dialog med foresatte. Nødvendige beskjeder gis når
barnet hentes.
Forutsigbarhet er viktig, så derfor er dagsrytmen lik hver dag.
Utover barnehageåret blir det gitt informasjon om barnets utvikling og trivsel fra alle på
gruppen, men primærkontakt følger dette spesielt opp.

Overgang internt i barnehagen
Ved overganger internt i barnehagen gjennomføres det overgangsmøter med ped.ledere på
de aktuelle gruppene. Personalet sørger for at barn og foresatte får tid og rom til å bli kjent
med den nye barnegruppen:
• Hospitering på ny gruppe
• Forberede f.eks barnegruppen på at det kommer nye barn på gruppen
• Informasjon til foresatte om rutinene på gruppen

Overgang barnehage-skole
• Bydelsmøter to ganger i året (vår og høst) hvor daglige ledere i
barnehager, rektorer, ev SFO-ledere og andre aktuelle parter deltar og
diskuterer aktuelle saker angående overgang barnehage/skole.
• Aktuelle nærskoler kommer på besøk til barnehagen for
observasjon og utveksling av relevant informasjon.
• Ansvarlig pedagog på førskolegruppen fyller ut et infoskriv utarbeidet
av Stavanger Kommune, og sender til den overtakende skole
• Møter med PPT, barnehage, skole og andre aktuelle parter vedrørende barn med spesielle
behov der det er behov for utfyllende informasjon utover det fastlagte skjemaet
• Foresatte signerer et eget skjema som gir bhg mulighet
til å overføre relevant info til barnets skole.
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ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
• Helsestasjonen: ved behov, dialog angående enkeltbarn
• Kirken: i forbindelse med jul går vi til kirken og deltar på julesamling, uken før påske deltar
vi på kirkens påskevandring, samt vi benytter oss av kirken ved for eksempel sorgarbeid
• Skole: ved foresattes samtykke, utveksler vi informasjon til skolene vedrørende
enkeltbarn. Førskolebarn har besøksdag på skolen de skal begynne på
• Nettverk: daglig leder har jevnlige møter med andre FUS barnehager, samt andre private
og kommunale barnehager i området. Det jobbes med prosjekter, utveksles erfaringer etc
• Stavanger kommune: samarbeid med barnehagesjefen, PPT, opptaksservice etc.
• Johannes læringssenter: ved foresattes samtykke søkes det
om morsmålstrener som tildeles etter gitte kriterier
• Barnevernet: ved behov, dialog vedr enkeltbarn og veiledning
• Bedriftshelsetjenesten: bistand i forhold til helsetjenester og HMS arbeid
• Semac: krisehåndtering

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
Foreldrerådet består av alle foresatte. Dette for å sikre et godt samarbeid mellom barnehagen
og alle foresatte
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.
SU består av foreldrerepresentanter og ansatte i barnehagen. Daglig leder er eiers representant
i SU og har stemme-, møte-, tale- og forslagsrett.

PROGRESJONSPLAN
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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Kontaktinfo:
Heddeveien FUS barnehage
Ofolskroken 35
4034 Stavanger
Tlf: 51 80 70 10
Epost: dl.heddeveien@bhg.no
www.fus.no/heddeveien
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Barnehagenavn
Heddeveien

