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INNLEDNING
Årsplanen for Heddeveien FUS barnehage 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 2018 - aug 2019.
Planen knyttes opp mot statlige og kommunale planer.
Hver gruppe i barnehagen følger opp denne årsplanen med dagsrapporter, periodeplaner, og
evalueringer.
Vi skal fortsatt ha fokus på lek; egenledelse i lek og læring. FUS kjeden viderefører opplæring
i temaet med spesialpedagog Marianne Godtfredsen og psykolog og hjerneforsker Kristian
Sørensen.
Språkutvikling vil også være i fokus. 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.

IMPLEMENTERING AV NY RAMMEPLAN
Ny rammeplan trådte i kraft 1.august 2017 og i barnehageåret 2018/2019 vil vi starte
implementeringsarbeidet. Vi legger fokus på implementeringsteori og oppfølging av
konkrete utfordringer og erfaringer i barnehagen. Vi vil benytte oss av Pål Roland, dosent
for Læringsmiljøsenteret ved UIS sin forskning og arbeid med implementeringsarbeid i
barnehager og skoler.
Vi legger opp til planlagte forandringer der fokuset er rettet mot den endrede rammeplanen
og dens budskap om å endre praksis i vårt arbeid med barna i barnehagen. Vårt første
prosjekt med implementeringen er overganger innad i barnehagen, samt overgang til skole.
Juli 2018
Daglig leder
Heddeveien FUS barnehage
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STYRINGSDOKUMENTER
Denne pedagogiske årsplanen er med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna i
barnehagen. Planen må sees i sammenheng med de 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)

•

Barnehagens vedtekter (www.http://heddeveien.bhg.no)

•

Stavanger kommune (http://www.stavanger.kommune.no

•

FN’s barnekonvensjon

•

FUS overordna fagplan

•

Personalpolitisk handlingsplan for personalet i FUS barnehagen

•

Etiske retningslinjer for personalet i FUS barnehagen

•

Periodeplaner

FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foresatte. Dette for å sikre et godt samarbeid mellom
barnehagen og alle foresatte

SAMARBEIDSUTVALG
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.
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HOVEDMÅL FOR FUS
BARNEHAGEN
•

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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VERDIENE VÅRE
Alt arbeid er forankret i våre tre verdier:

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 så 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

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 og 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 formingsmaterialene 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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EGENLEDELSE I LEK OG
LÆRING
a

d

Nye oppdagelser blir dobbelt så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre.

00

0 skal kunne starte opp, planlegge og
selvstendige i en oppgave over tid, og mye annet. Barn
Gjennom rollelek trener vi barna til å tenke og huske samtidig, til å være aktive og

organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være
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fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Rolleleken
er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. Vårt mål er at hvert barn skal bli den beste
utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos alle i FUS. Vi kaller det egenledelse i lek
og læring.
Egenledelse omtales ofte som hjernens dirigent, og er avgjørende for at barn lykkes med
sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner
danner også grunnlaget for at barn kan utvikle og opprettholde vennskap. Våre ansatte skal
være de beste til å bygge opp barns relasjons- og vennekompetanse. Når barna lærer seg å
samhandle med andre, legges samtidig grunnlaget for læring og sosial kompetanse gjennom
hele livet.
Egenledelse består av 7 ulike prosesser
som blir illustrert i egenledelseshjulet.

- holde orden
på informasjon og
aktiviteter
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Når barna lærer gjennom lek jobber de kontinuerlig med de 7 prosessene i
egenledelseshjulet.
1. Planlegging: F.eks vi skal leke mamma, pappa og baby.
2. Organisering: hvem skal være hvem, hva skal vi bruke av leker, hvor vil vi leke.
3. Arbeidshukommelse: Huske hva de har lekt sist, hva gjorde vi sist, hva kan vi gjøre
annerledes for at leken skal bi bedre.
4. Igangsetting: Sette i gang en ny lek, eller fortsetter fra forrige gang: i dag vil vi leke at vi
bor på slottet som vi selv har bygget av puter.
5. Fleksibilitet: Fleksibilitet i leken; der kommer flere som gjerne vil bli med på leken og vi
gir de nye roller, eller et barn har lyst å være mamma etter at det har vært baby en stund
og så byttes rollene.
6. Selvregulering: Å regulere seg selv; barnet viser i leken at det ikke liker å være baby
lenger og viser det ved å si fra på en måte som passer til situasjonen.
7. Selvmonitorering: Barna erfarer hva, hvordan og hvorfor leken utvikler seg og lærer her
gjennom lek hvordan det er passende å reagere i ulike situasjoner.
8. Barna jobber med disse prosessene ubevisst i leken, og utviklingen skjer med
voksenstøtte og veiledning når barna for eksempel har utfordringer med å komme seg
videre i leken deres.

VOKSENROLLEN I EGENLEDELSE
Når barn leker deltar de voksne på mange ulike måter, de har ulike roller som blir brukt når vi
skal hjelpe, støtte og videreutvikle rolleleken som barna holder på med.
Observatør: de voksne observerer barna når de leker. Dette gir den voksne et innblikk i
hvordan barnegruppen fungerer og hvordan gruppen og det enkelte barn kan støttes til å
videreutvikle leken og seg selv.
Inspirator: gruppene disponerer ulike rom, rommene har ulike tema og det er ulike leker på
hvert rom. Dette er med på å gi inspirasjon til hvordan barna kan leke med de ulike lekene
og hvordan de kan fortsette den samme leken med nye leker og på nye rom.
Deltaker: Parallelt: Den voksne leker ved siden av barna, de leker den samme leken med de
samme lekene. Når barna ser hva den voksne holder på med kan det inspirere barna til å gå
videre med leken sin, fordi den voksen gjør noe som er litt annerledes og nytt for barna.
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Kamerat: De voksne leker med barna i barnas lek og på barnas premisser. De voksne
kommer med forslag til hva som kan gjøres i leken, men lar det være barna som velger hva
som skal skje og hvordan leken skal utvikle seg.
Veileder: De voksne tar en rolle i leken og veileder barna til hvordan leken skal utvikle
seg. Dette skjer ut fra at de voksne har noe de gjerne vil at barna skal bli bedre på og som
veileder for barna har den voksne mulighet for å styre leken slik at barna får det utbytte av
leken som er ønsket.
Virkelighetens talsmann: De voksne bruker observatørrollen aktivt og kommer med ideer
og forslag for at barna skal kunne utvikle tema i leken og leken selv. Dette skjer ofte med
henvisning til hvordan ting er i virkeligheten.

KOMMUNIKASJON OG
SPRÅK
For barnehageåret 2018/2019 fortsetter vi med språk som fokusområde.
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.
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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

•

høytlesing med dialog

•

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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OVERGANGER
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 utveklses 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.
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.
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•

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.

SAMARBEID HJEM-BARNEHAGE
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

•
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Møter ved behov

SMARTMAT - GLADE BARN
SPISER RIKTIG
Barn skal hoppe, sprette, leke, lære, klatre, grave, le, ha det gøy, vokse og utvikle seg. Da må
de ha riktig mat.
I FUS-barnehagen ønsker vi å skape matglede, og gjennom erfaring og forskning har
vi utviklet et variert kosthold basert på gode, rene råvarer. Vi har utarbeidet vårt eget
matkonsept med egne oppskriftshefter.
Skal du være høyt og lavt, er liten, men skal bli stor må du ha riktig mat. Vårt ambisiøse mål
er å skape matglede gjennom riktig og sunt kosthold. Hodet og kropp skal utvikle seg, og
alle små helter må ha overskudd til lek og læring hele dagen.
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SmartMat er FUS-banehagenes matkonsept
1. GRØNNSAKER
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både til brødmåltider og varmmåltider.
2. FISK
Vi serverer ren fisk eller produkter med mest mulig fisk.
3. KJØTT
Vi velger rent kjøtt eller produkter med høyest mulig kjøttprosent.
4. KORN
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn. Vi bruker også flere ulike
typer belgfrukter, som for eksempel linser og bønner.
5. BALANSERT INNTAK AV FETT
Vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt meierifett fra smør
og ulike melkeprodukter.
6. VANN
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder av annen
drikke.
7. NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær og honning (honning er
ikke anbefalt til barn under ett år).
8. VARIASJON
Vi serverer varme måltider og andre alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at
barna får et mer variert kosthold og nok grønnsaker.
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VENNSKAP
Barnehagen er for barna et førsteinntrykk av verden og menneskene i den.
Å skape vennskap er noe av det viktigste for oss i Heddeveien FUS barnehage. Dette er
en prosess der barn knytter trygge sosiale relasjoner til andre barn og voksne. Vennskap
skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Vi lærer gjennom lek hvordan vi skal
forholde oss til hverandre, og unngå mobbing og erting. Å ha en venn skaper glade barn, og
derfor skal alle ha en venn.
Dette sørger vi for ved å:
•

støtte barnas initiativ til å oppleve vennskap

•

gi trøst, bekreftelse og anerkjennelse

•

lære barna å løse konflikter, vise empati, og se en sak fra flere synsvinkler (selvregulering
og selvmonitorering)

•

forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre

•

inndeling i små grupper

•

støtte barna i egenledelsesprosessene

•

se det enkelte barns behov

LEK
Vi ser på lek som en sentral del av
barnekulturen, og at leken har en egenverdi
i seg selv. Vi mener leken skaper forståelse
og vennskap på tvers av alder, språk og
kulturell bakgrunn. Å delta i lek og få venner er
grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i
barnehagen. Barn leker med utgangspunkt i sin
nysgjerrighet og forutsetninger.
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I Heddeveien FUS barnehage skal vi fremme god lekekompetanse gjennom:
•

”Egenledelse i lek og læring”

•

Fleksible romløsninger

•

Varierte arenaer som inspirerer til lek (turer i nærmiljøet og allsidig bruk av rom inne)

•

Inndeling i smågrupper

•

Eventyrlystne ansatte

•

Engasjement i barnas hverdag

•

En positiv innstilling til ansatte, barn og foreldre

•

Å se barn og voksne som ressurspersoner

•

Å være opptatt av barn og barndom

•

Vårt engasjement som synliggjør at vi er opptatt av lek og et godt samarbeid på tvers av
basene og gruppene.

•

Å gi barn og voksne tid til lek

LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre (Rammeplanen).
Barn trenger trygghet, tilhørighet, stimulans,
motivasjon, mulighet for å påvirke sin egen
hverdag, gode relasjoner og forbilder
for å kunne ta til seg ny kunnskap og
ferdigheter.
Barnehagen har:
•

Gode rutiner for tilvenning og
overgang til nye grupper som gir
et godt grunnlag for trygghet og
tilhørighet.

•

Planer for aktiviteter som stimulerer og
motiverer barna til læring og mestring.

•
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Et godt miljø, fysisk og psykisk som
rom for utvikling

gir

•

Voksne som er gode rollemodeller.

•

Ansatte med lekekompetanse og som ved hjelp av «egenledelse i lek og læring» gir
barna ferdigheter til å løse daglige utfordringer, og dermed kunnskap til å påvirke sin
egen hverdag.

I FUS har vi fire prinsipper vi jobber etter for å sørge for læring og utvikling av hvert enkelt
barn:

GOD KOMMUNIKASJON
Jeg stiller barna åpne spørsmål

EVENTYRLYST
Jeg byr på meg selv i møtet med barna

LEKEKOMPETANSE
Jeg kjenner voksenrollens betydning for utvikling av barnas lek

VENNEGARANTI
Jeg observerer, er «tett på» og bidrar til at alle barna er inkludert.

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
(Rammeplanen)
I barnehagen skal barna oppleve å:
•

Bli sett

•

Bli forstått

•

Bli respektert

•

Få den hjelp og støtte de har behov for.
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DANNING
Barn i barnehagen skal oppleve støtte til å være prøvende og nysgjerrige til omverden.
Barnehagen skal legge grunnlag for selvstendig, ansvarlig og modig deltagelse i et
demokratisk felleskap.
I begrepet danning legger vi vekt på at vi har og viser respekt for oss selv, for naturen,
menneskene rundt oss og at vi kan forstå verdier og normer som er viktige for felleskapet.
Rollelek står sentralt i læringen om dannelse, da danning skjer gjennom samspill, dialog, lek
og utforskning.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

Tilstedeværelse

•

Tilrettelegging for meningsfull opplevelser, engasjement og deltakelse i fellesskapet

•

Støtte til barna i å uttrykke synspunkter, utvikle kritisk tenkning, konfliktløsning og etisk
vurderingsevne

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
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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.

INKLUDERING,
LIKESTILLING OG LIKEVERD
I Heddeveien FUS barnehage fremmer vi positive handlinger som motvirker avvisning,
mobbing, vold og diskriminering. Likestilling, likeverd og inkludering er en kontinuerlig
prosess som krever at det jobbes aktivt for at alle skal bli møtt med respekt og forståelse
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Personalet skal fremme at alle har egenverdi og at alle er betydningsfulle for fellesskapet i
samfunnet.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

synliggjøring gjennom personalets
væremåte og holdninger

•

planlagte samlinger og aktiviteter.
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BARNEHAGEN SOM
KULTURARENA
I Heddeveien FUS barnehage er det mange nasjonaliteter og kulturer representert.
Barnehagen er derfor en sentral arena til å formidle og fornye kulturer.
Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskaper av egen kultur i en
atmosfære preget av humor og glede. Vi skal gi barna anledning til å bli kjent med et
mangfold av tradisjoner, kunst og kulturuttrykk.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

markering av norske kulturtradisjoner og religiøse høytider som 17 mai, påske og jul. Det
er viktig å vise barna at de er en del av den norske kulturarv, uavhengig av religion og
livssyn.

•

Årlig FUS dag.

•

Siste torsdagen i april samles alle barn og ansatte til et sosialt felleskap hvor budskapet
er «vennskap» belyst gjennom nye motto hvert år.

LIVSMESTRING OG HELSE
Barna i barnehagen skal gjennom barnehagens aktiviteter tilegne seg ulike kunnskaper. De
skal oppleve glede ved å være en del av noe større enn seg selv, og de skal være så trygge
på seg selv at de våger å være utenfor komfortsonen når de møter nye situasjoner. Barna
skal få tilrettelagt for bevegelsesglede og motorisk utvikling.
Ansatte skal legge til rette for et miljø med mye utetid, og rette fokuset på mat som gir gode
byggeklosser for kroppen. Vi retter fokus på samtaler omkring mat og hva som er bra for
kroppen.
Turer og utelek brukes i stor grad til grovmotorisk trening, men personalet skal bruke
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hverdagssituasjoner som at barn selv klatrer opp på stellebordet, kler på seg selv, setter

seg/går ned fra stolen ved måltid som gode arenaer for både grov-og finmotorisk trening.
Fellesskapsaktiviteter gjennomføres også i hel gruppe hvis det er noe et enkelt barn trenger
å trene på for at det skal få nytte av fellesskapsgleden i aktiviteter.
Ved at personalet er bevisst på og har kunnskap om de ulike prosessene i egenledelseshjulet,
og bruker dette både i planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og i rutinesituasjoner, vil
barna få kompetanse om seg selv og hvordan egen adferd påvirker både seg selv og andre.
Gjennom den daglig 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 forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til
opplysningsplikten, jf.barnehageloven § 22.

DEMOKRATI
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.
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LIKESTILLING
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering, mens likeverd og likestilling skal
fremmes. Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og de skal møtes av et
likestilt samfunn.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

Refleksjon rundt egne holdninger

•

Fremme likeverd og likestilling ved samtaler og aksept for den du er

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handler om å få dekket våre grunnleggende behov uten at man
ødelegger fremtidig generasjon sine muligheter. Vår jobb i barnehagen er å bidra til at barna
får en forståelse for at det vi gjør i dag får konsekvenser for fremtiden.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

Å veilede barna til å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

•

skape gode holdninger og fremme gode verdier.

•

å fremstå som gode rollemodeller som gir barna naturopplevelser, samt bli kjent med
mangfoldet i naturen.

PLANLEGGING
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk, og skal sørge
for kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planlegging skal baseres på
observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og
foresatte.
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PROGRESJON
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve framgang,
og hospitering på ny gruppe. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold.
Progresjonsplaner både på individ og gruppenivå brukes i dette planleggingsarbeidet for å
sikre at alle barn får tilpasset opplegg i forhold til alder og modningsnivå.

PEDAGOGISK
DOKUMENTASJON AV
OG FOR BARNA
Dokumentasjon handler om å synliggjøre den pedagogiske prosessen; hva barna tenker, sier
og gjør. Dette er viktig for barnas evne til å gjenkjenne og bli bevisst på læring og utvikling.
Ved å visualisere barns arbeid for barn selv, skaper vi grunnlag for refleksjon og vi viser
barna at det de gjør er betydningsfylt.
Personalet i barnehagen skal sørge for:
•

bruk av bilder og tekst

•

ukesoppsummering og periodeplan

•

samtaler

•

observasjoner

•

barns egne produkter

Vi tar barna med på disse prosessene; de er med på å velge ut bilder, det er barnas egne
tanker som blir brukt i tekst, og de er med på å henge opp sine egne arbeid på veggen. Barna
blir oppmuntret til å vise frem og fortelle om prosessen.
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VURDERING
Kvaliteten i samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste
forutsetningene for barns utvikling og læring. I Heddeveien FUS barnehage gjennomfører
vi brukerundersøkelser i regi av Stavanger kommune/UDIR. Vi evaluerer resultatene og
utformer handlingsplaner. Foreldresamtaler og daglige tilbakemeldinger fra foresatte blir tatt
med videre til evaluering i personalgruppen. I forhold til planer for aktiviteter med barna
blir disse vurdert regelmessig i forhold til måloppnåelse og læringsutbytte ved hjelp av egne
skjema.

BARNEHAGENS DIGITALE
PRAKSIS
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser
og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn
(Rammeplanen).
Barna skal opparbeide en kunnskap om hva som finnes av digitale verktøy i barnehagen,
hvordan de fungerer og hva som er fornuftig bruk av disse. Personalet skal legge til rette
og delta sammen med barna. Vi skal ta i bruk læringsapper tilpasset alder, vi bruker aktivt
kamera og PC til bildetaking og bilderedigering og vi ser og hører på musikk.

KARTLEGGING
I Heddeveien FUS barnehage brukes TRAS (Observasjon av språk i daglig samspill) som
kartleggingsverktøy.
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I tillegg brukes ulike typer observasjonsmetoder.

PEDAGOGISKE VERKTØY
•

Steg for steg: et opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse
gjennom å øve på ferdigheter til empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale
sammenhenger.

•

Mattekassen: inneholder konkretiseringsmateriell innen fagområdet antall, rom og form

•

Snakkepakken: spill, dukker, bilder og materiell til bruk i fagområdet språk, tekst og
kommunikasjon

•

Nelly og Hamza: en bokkasse med temabøker til inspirasjon og høytlesing

•

Språksprell/Tallsprell: ulike språk- og matematikkleker

•

Eldar og Vanja: til bruk i brannvern opplæring

•

Henry: til bruk i førstehjelpsopplæring

•

Sprell levende: et verktøy som kan øke bevisstheten og kunnskapen i forhold til variert
bevegelseserfaring, aktivitet og barns normalmotoriske utvikling

•

Mini Røris: et verktøy til bevegelsesglede

•

Tarkus, trafikkopplegg

KOMPETANSEPLAN FOR
PERSONALET
•

Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen holder kurs i FUS Egenledelse i lek og læring
for pedagoger i 2018 og 2019.

•

Veiledning og arbeid i prosjekt forbindelse med implementering av nye rammeplan.

•

Veiledning av nyansatte pedagoger.

•

Kontinuerlig veiledning av alle ansatte, en til en og kollegaveiledning.

•

MyKid: implementering av nytt kommunikasjonsverktøy
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FORESATTE
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.

ANDRE EKSTERNE
SAMARBEIDSPARTNERE
•

Helsestasjonen: ved behov, dialog angående enkeltbarn

•

Kirken: i forbindelse med jul går vi til kirken og deltar på julesamling, 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
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•

Barnevernet: ved behov, dialog vedr enkeltbarn og veiledning

•

Bedriftshelsetjenesten: bistand i forhold til helsetjenester og HMS arbeid

MERKEDAGER
30.08.18 Grillfest for barn med familie og ansatte, i regi av SU
Uke 38: nasjonal brannvernuke
04.10.2018 Fotografering
FN-uke: uke 43
13.12.18. Luciafeiring, foresatte inviteres til frokost
18.12.18 Julefest
Julesamling i Gausel kirke, dato kommer
13.03.19 Vårfest/barnehagedagen, foresatte inviteres
11.04.19: Påskefrokost, foresatte inviteres
25.04.19: FUS dagen
16.05.19: 17.mai feiring
14-15.06.19: Blå gruppe overnattingstur

PLANDAGER
15.08.18
16.11.18
02.01.19
23.04.19
31.05.19
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KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse				Postboksadresse
Heddeveien FUS barnehage			

Heddeveien FUS barnehage

Ofolskroken 35, 4034 Stavanger		

Postboks 6810, 4079 Stavanger

Telefon
Hovednummer		

51 80 70 10

Daglig leder		

917 28 255

Gul gruppe 1		

916 54 674

Gul gruppe 2		

916 20 119

Rød gruppe		

919 13 878

Grønn gruppe		

917 78 950

Oransje gruppe

916 54 677

Blå gruppe		

916 54 678

Kjøkken 		

916 54 679

Email
Daglig leder
dl.heddeveien@bhg.no
Gul gruppe
gul.heddeveien@bhg.no
gul2.heddeveien@bhg.no
Rød gruppe
rod.heddeveien@bhg.no
Grønn gruppe
gronn.heddeveien@bhg.no
Oransje gruppe
oransje.heddeveien@bhg.no
Blå gruppe
bla.heddeveien@bhg.no
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Heddeveien

