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1. INNLEDNING
FRA GÅRD TIL BARNEHAGE:
24. September 2005 ble den siste kua på Eivindsholen gård slaktet og gården ble gjort
om til en flott barnehage med spektakulær arkitektur. Siloene og låven ble bygget om til
kreative rom i lag med et stort nybygg, og nøyaktig to år etter, den 24.september 2007, stod
barnehagen klar til bruk.
Barnehagen er privat avdeling -og basebarnehage, og var tidligere eid og drevet av ”bonden
på gården”. Trygge barnehager og FUS tok over som eier den 01.01.10.
Trygge barnehager har lang erfaring med å bygge barnehager, og når de etter hvert også
begynte å drive barnehagene selv, ble aksjeselskapet FUS stiftet. I dag er det mer en 170 FUS
barnehager over hele landet.
«FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. Det er derfor
vi sier at alle barn er best. Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv,
og at alle skal få utnytte sitt fulle potensial. Vi skal jobbe for at de blir best mulig rustet for
resten av læringslivet. Fordi vi vet at læringen som skjer i barnehagene legger grunnlaget
for all senere læring. Fellestrekket ved alle våre barnehager er at leken er utgangspunktet for
all læring, der spesielt egenledelse i lek og læring står sentralt.»

BASENE/AVDELINGENE:
LØÅ – 3-5 åringer

Tlf: 406 47 356

Tlf: 406 47 354

24 barn
2 pedagogisk ledere
2 barne –og ungdomsarbeidere

41 barn
3 pedagogisk ledere
1 barne –og ungdomsarbeider
5 pedagogisk medarbeidere
BINGEN – 1-2 åringer

FJOSET – 2-4 åringer

Tlf: 406 47 352

KALVAGARDEN – 1-2 åringer

11 barn (14 fra des.)
1 pedagogisk leder
1 barne –og ungdomsarbeider
3 pedagogisk medarbeidere

14 barn
1 pedagogisk leder
2 barne –og ungdomsarbeidere
2 pedagogisk medarbeidere

Eivindsholen FUS barnehage as
Eivindsholen 15
4345 Bryne

DAGLIG LEDER:

Fakturaadresse:
Postboks 4970, 8608 Mo I Rana

Tlf: 406 47 351

Silje Aase
Tlf: 975 95 875
Kontor: 406 47 350
Epost: dl.eivindsholen@bhg.no
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2. FORMÅLSPARAGRAF
- LOV OM BARNEHAGER
§ 1. FORMÅL
«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.»
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3. RAMMEPLANEN
Barnehageloven presiserer at utfyllende rammer om innhold og oppgaver i barnehagene skal
tydeliggjøres i forskrift om Rammeplan, den nye Rammeplanen trer i kraft 1. august 2017.

1. VERDIGRUNNLAGET TIL BARNEHAGEN (HENTET FRA RAMMEPLANEN)
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid
og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i
sammenheng.»
Rammeplanen er et viktig arbeidsverktøy og sier noe om hvordan vi i barnehagen skal jobbe
med blant annet:
•

Barns medvirkning

•

Samarbeid mellom hjem og barnehage

•

Overganger internt i barnehagen, samt barnehage-skole.

•

Hvordan vi skal være en pedagogisk virksomhet

•

Hvilke arbeidsmåter vi har

•

Fagområdene som er: Kommunikasjon, språk og tekst, kropp, bevegelse, mat og helse,
kunst, kultur og kreativitet, natur, miljø og teknologi, mengde, rom og form, etikk,
religion og filosofi og Nærmiljø og samfunn.

Arbeidsområder, temaer og arbeidsmåter fra Rammeplanen utdypes i de ulike
styringsdokumentene til barnehagen, blant annet månedsplaner, progresjonsplaner,
kompetanseplaner og prosjektplaner.
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4. ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
•

Barnehagens vedtekter

•

FN`s barnekonvensjon

•

Serviceerklæring

•

Etiske retningslinjer

•

Forskrift om miljørettet helsevern

•

Progresjonsplan for fagområdene

•

Månedsplaner

•

Virksomhetsplan

•

Kompetanseplan for personalet

•

Innholdet i disse dokumentene publiseres i MyKid, som er en viktig portal for
kommunikasjon, organisering og videreformidling av all type informasjon mellom
personalet, samt barnehage-foreldre samarbeidet.
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5. VERDIGRUNNLAG OG MÅL
FOR EIVINDSHOLEN
MÅL:

FUS VISJON:

«Jeg er et medmenneske»

«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og
glede, hverdagsmagi og vennegaranti.»

DELMÅL:
«Jeg inkluderer meg selv og andre»
VERDIENE:
Tilstedeværende – skapende - glødende

Personalet i Eivindsholen FUS barnehage er genuint opptatt av at vi alle er gode
medmennesker. Vi har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktig for fremtiden.
At barna vokser opp i et varmt og forståelsesfullt læringsmiljø, der de har myndighet, frihet,
selvbestemmelse og fornuft, skaper selvstendige barn og medmennesker som har gode
forutsetninger for å ta gode valg.
Vi mennesker blir styrt av våre verdier og holdninger. I dannelsesprosessen ønsker vi å gi
barna best mulig forutsetninger for livslang læring og da er det viktig å ha tilegnet seg solide
verdier og holdninger som en støtte i hele dannelsesforløpet.
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6. BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER – VERDI –
DET INKLUDERENDE BARNET
Virksomhetsplanen er en plan vi skal jobbe med over 5 år. Den er laget for å synliggjøre
6.0 BARNEHAGENS
SATSINGSOMRÅDER
– VERDI – DET INKLUDERENDE
progresjon og arbeidsmåter
over satsing/fokus-områdene
våre påBARNET
vei mot målet «jeg er et
medmenneske».er en plan vi skal jobbe med over 5 år. Den er laget for å synliggjøre
Virksomhetsplanen
progresjon og arbeidsmåter over satsing/fokus-områdene våre på vei mot målet «jeg er et
medmenneske».
Det vil si at gjennom de neste 5 årene skal vi jobbe helt konkret med:

Det •vil siInkludere
at gjennom
neste
årene(2017-2018)
skal vi jobbe helt konkret med:
segdeselv
og 5andre
-•
-•
-•
•
-

Inkludere
segtanker
selv ogog
andre
(2017-2018)
Skape egne
løsninger
gjennom refleksjoner (2018-2019)
Skape
tankernysgjerrig
og løsninger
refleksjoner (2018-2019)
Være egne
undrende,
oggjennom
leken (2019-2020)
Være
og leken
(2019-2020)
Væreundrende,
modig og nysgjerrig
aktiv lærelysten
(2020-2021)
Være modig og aktiv lærelysten (2020-2021)
Kommunikasjon – gjøre seg forstått og forstå andre (2021-2022)
Kommunikasjon – gjøre seg forstått og forstå andre (2021-2022)
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Å være et inkluderende barn er å kunne møte alle mennesker med tillit, respekt og
motarbeide alle former for diskriminering og mobbing. Et inkluderende barn fremmer

Å være et inkluderende barn er å kunne møte alle mennesker med tillit, respekt og
motarbeide alle former for diskriminering og mobbing. Et inkluderende barn fremmer
felleskapet, vennskap, demokrati og trygghet.
Vi jobber dette året med inkludering fordi vi er opptatt av at alle barn skal få være et
inkluderende barn. Inkludering er en viktig faktor for at alle skal få oppleve tilhørighet,
mangfold og felleskap, og en egenskap barna må inneha for å være et godt medmenneske.
Dette arbeidet avhenger av at vi voksne hjelper/og lar barna få være kulturskapere slik at
fellesskapet fremmer og synliggjør kvalitetene i barnegruppen/gruppemiljøet. Et trygt og
godt fellesskap gir mye rom til både å inkludere seg selv og andre. Alle barn, uansett alder
og forutsetninger skal oppleve en kultur med høyt fokus på inkludering, hvor alle former for
mobbing og utestenging blir møtt med null-toleranse.

VOKSENROLLEN:
For at vi skal nå dette målet der alle barn inkluderer seg selv og andre, skal vi voksne ha
fokus på leken og lekemiljøet i barnehagen. Leken, og den voksnes tilstedeværelse i leken,
er den beste arbeidsmåten for å gi barna opplevelsen av tilhørighet og felleskap. Den voksne
har et ansvar for å danne en kultur i gruppen/barnehagen som sørger for at alle er likestilt og
at alle har lik mulighet til å prege den kulturen en er en del av. De voksne skal sørge for at:
•

Barna blir møtt med respekt og forståelse.

•

Barna blir sett og hørt.

•

Barna opplever at barnehagen fremmer demokrati og medbestemmelse.

•

Barna opplever trygghet i gruppemiljøet/kulturen.
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7. BARNS MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»
(barnehageloven §3)
I vår barnehage skal alle barn behandles med respekt og likeverdighet. Barna skal bli sett på
som kompetente barn med rett til å bli sett og hørt, vi vil gi alle barn en psykisk god helse.
Vi mener derfor at barns sosiale og følelsesmessige utvikling er helt avgjørende for vårt
verdiarbeid og vårt menneskesyn. Barna skal derfor oppleve at de er betydningsfulle og at
deres meninger blir hørt og tatt på alvor.
Barna skal få medvirke i den daglige virksomheten, månedsplaner, måltider og ellers andre
aktiviteter og gjøremål. Vi voksne skal være genuint nysgjerrige og engasjerte i det barna
medvirker i, barna skal oppleve å være betydningsfulle. Medvirkning gjenspeiles i vårt mål
om det gode medmenneske, det inkluderende barnet og våre verdier. Vi har troen på at
læring skjer i her-og nå situasjoner ved at de voksne lytter og tar barnas ord, tanker, følelser
og innspill på alvor.
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8. OMSORG, LEK OG LÆRING
OG DANNING, VENNSKAP OG
FELLESSKAP
COS - TRYGGHETSIRKELEN
Vi bruker det vi har lært gjennom boka «Se barnet innenfra» og trygghetssirkelen i arbeidet
som omhandler omsorg, danning, læring, lek, vennskap og felleskap.
Trygghetsirkelen skal være en grunnstamme og en verdi som alltid preger måten barna blir
møtt på i barnehagen. Personalet i barnehagen er barns nummer 2 i relasjonshierarkiet,
det er derfor helt avgjørende at vi har en god relasjon til hvert enkelt barn slik at det føler
seg trygt, sett og hørt. Voksnes tilstedeværelse er den fremste arbeidsmåten for å dekke
barnets følelsesmessige behov for kontakt, men også er en viktig forutsetning for læring.
Trygghetssirkelen handler om å følge barnet gjennom dagens opplevelser, ved å støtte,
anerkjenne mestring, trøste, gi trygghet og omsorg når barnet selv har behov for det.

Vi voksne skal være større, sterkere, klokere og god
Etter mye forskning på barns sosiale og følelsesmessige utvikling, viser det seg hvor viktig
det er å fokusere på barnas følelser for å fremme barns psykiske helse. Trygghetssirkelen
sier noe om hvordan de voksne bør være deltakende i ved å anerkjenne barns følelser og
behov. Det at barna blir anerkjent av voksne er viktig for selv å kunne lære seg å forstå deres
egne følelser og videre utvikle «sitt jeg». Hvem er jeg? Hvilken verdi har jeg? Hvordan kan
jeg være sammen med andre?”.
For å utvikle en god psykisk helse hos barn er det også avgjørende å styrke barnas selvtillit,
skape trygghet og la barna få en opplevelse av seg selv som et viktig og sosialt individ i
dagens samfunn.
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9. MANGFOLD OG GJENSIDIG
RESPEKT – PROGRESJONSPLAN PÅ VERDIER
Alder

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Hjelpsomhet

Kunne uttrykke et
ønske

Be om hjelp

Se andres behov
for hjelp

Hjelpe et annet
barn uoppfordret

Hjelpen til å hjelpe
andre uten å få
noe tilbake

Felleskap

Bli trygg

Ønske et samhold

Bygge vennskap

Inkludere

Se på seg
selv som
betydningsfull i
fellesskapet.

Samarbeid

Speiling

Gjøre noe
sammen

Leke sammen

Skape noe
sammen

Spille andre gode

Takknemlighet

Lære å takke.

Uttrykke glede
når en får noe og
takke.

Dele på det som
er «mitt».

Sette pris på det
man har, samt
dele det med
andre.

Være takknemlig
for det man har,
og akseptere at
andre har noe
annet.

Raushet

Erfare å dele

Kunne dele

Ønske å dele

Ønske andre vel

Gi uten å få noe
tilbake

Mangfold

Undre seg over
ulike gjenstander

Undre seg over
ulikheter

Finne ulikheter

Akseptere
ulikheter

Ønske ulikheter

Toleranse

Oppleve
fordomsfrie
voksne.

Tilegne seg
verdien gjennom
de voksnes
væremåte.

Vise tålmodighet

Godta/akseptere
Bite i seg
andre som de er.
uenigheter, for å
drive leken videre.

Mot

Utforske

Ytre sine ønsker

Ytre sine
meninger

Stå opp for seg
selv

Stå opp for andre

Glede

Erfare glede

Sette ord på glede

Kunne skape
glede

Skape glede
sammen

Skape glede for
andre

Kjærlighet

Ønske nærhet

Å vise omsorg

Ytre hva og hvem
enn er glad i.

Vise omsorg/
neste kjærlighet
for nære
relasjoner

Å se når
andre trenger
kjærlighet/
nestekjærlighet
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10. LIKESTILLING OG LIKEVERD
Mål: I Eivindsholen Fus barnehage er alle likeverdige og kompetente, med rett til å bli
sett og hørt.
Vi skal jobbe for å gi barn gode forutsetninger for en sunn og god psykisk helse. Likeverd og
det å kjenne seg likestilt, er viktige faktorer for at barna opplever seg møtt, hørt og ivaretatt,
også for å få utviklet et godt selvbilde.
Personalet skal vise respekt for barndommens egenverdi, samt møte barna med tillit og
respekt. Gjennom tilstedeværelse skal vi sammen med barna fremme glede og trivsel
gjennom lek og læring, hvor det kan være utfordrende, men også et trygt sted og være.
Personalet skal være fleksible i relasjoner med barn, vi skal reflektere over hvilken måte
vi best kan tilegne det enkelte barnet gode og sunne verdier som fremmer likeverd og
likestilling.
I Eivindsholen skal vi ha en «ja-kultur», der vi tar barna på alvor og er nysgjerrig sammen
med dem.
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11. FAGOMRÅDENE
Fagområdene i Rammeplanen preger en stor del av barnehagehverdagen vår. Hva vi
jobber med innenfor det enkelte området vil komme tydeligere frem i månedsplanene som
utarbeides for de enkelte avdelingene.
Kommunikasjon, språk og tekst – Vi er opptatt av at alle barn får muligheten til å utvikle en
god språkforståelse og en god språklig bevissthet.
For å få dette til, har vi fokus på å bruke språket mye. Vi prater med barna hele tiden, «bader
dem i språk», forklarer og gjentar ord og begreper i de daglige møtene. Vi jobber også aktivt
med:
•

Innlæring av begreper gjennom å oppnevne et par «nøkkelord» for hver måned i
månedsplanen.

•

Tras – et verktøy for observasjon av barns språkutvikling.

•

Vi er med i et språklig nettverk i kommunen, der får vi holde oss oppdatert på den
nyeste forskning og de nyeste verktøyene.

•

Vi bruker aktivt sang, rim og regler i hverdagen.

•

Barna skal få muligheten til å bli lest for hver dag.

•

Vi forteller historier.

•

Vi bruker begrepskasser for innlæring av nye ord og begreper innenfor bestemte
kategorier.

•

«Grep om begreper», som er et godt utviklet verktøy for barnehager

•

Vi får også kompetanseheving, råd og tips gjennom kontaktpersonen vår i PPT.

Kropp, bevegelse, mat og helse – Disse fagområdene blir ivaretatt gjennom FUS sin
satsingen SmartMat, samt prosjektet via Time kommune der vi jobber med fysisk aktivitet.
Vi er opptatt av at barna allerede nå lærer seg gode vaner og får et godt forhold til mat og
fysisk aktivitet, dette for å få et sundt forhold til egen kropp, samt en god psykisk helse og et
godt selvbilde. For å få dette til jobber vi med:
•

SmartMat – Berit Nordstrand. Fokus på hyggelige måltid og matglede.

•

Prosjektet om Fysisk aktivitet

•

Cos – trygghetsirkelen

•

Vi er bevisste på hvor vi går tur for at barna skal få bruke kroppen og utfolde seg.

•

Vi voksne er igangsettere, samt aktivt deltakende i regelleker og andre fysiske aktiviteter.
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•

Vi beveger oss etter musikk

•

Kartleggingsskjema «Alle med».

•

Lage hinderløyper og labyrinter med barna.

Kunst, kultur og kreativitet – Barna skal få utfolde seg og skape egne kunstneriske og
kulturelle uttrykk. De skal få oppleve materiell i ulike former som stimulerer til skapertrang
og skaperglede. Verdiene våre glødende, skapende og tilstedeværende blir særdeles viktige
når vi jobber med dette fagområdet. Vi legger til rette for kunst, kultur og kreativitet ved å:
•

Presentere ulik materiell som stimulerer til kreativitet og ulike uttrykksformer.

•

Materiellet er lett tilgjengelig for barna, delikat presentert i barnas høyde.

•

Personalet oppmuntrer barna til å uttrykke seg kreativt gjennom kunst og kultur.

•

Personalet engasjerer seg og tar barna med i lek og ulike uttrykksformer.

•

Barnas kunst presenteres pent på «kunstveggen».

•

Vi uttrykker oss kunstnerisk som en del av et prosjekt, eller som et videre arbeid når vi
jobber med norsk kultur og tradisjoner. Også andre minoriteters kultur og tradisjoner.

•

Dramatisere, spille eller «leke» det som opptar barna, gjerne fra et eventyr, fabel, sang
eller ei bok.

Natur, miljø og teknologi – Barna skal bli glad i naturen, kjenne gleden av å utforske og
undre seg i naturen. Vi bruker sansene, lukt, syn, lytte for å ta innover oss alt det vakre
naturen har å by på. Barna skal få utfolde seg i naturen, hoppe, klatre, krype og svinge,
bruke kroppen og være aktive. Vi ser og undrer oss sammen over ulike miljø, det kan være
miljøet rundt tjernet, eller miljøet i skogen. Hvilke dyr/insekter finner vi? Hvordan lever de
og hvor bor de?
Dette året vil skolegruppen og Fjoset ha en dag ekstra i uken til å gå turer. Vi legger til rette
for natur, miljø og teknologi:
•

Ved å variere tur destinasjonene.

•

Utforske ulike miljøer, vann, skog, eng, steinrøys og fjell/småtopper.

•

Personalet undrer seg sammen med barna på tur og tar seg tid å være delaktige og
nysgjerrige sammen.

•

Personalet legger til rette for at barna skal få bruke kroppen sin ute i naturen. Barna skal
få klatre, hoppe fra stein til stein, slenge seg på grenen osv.

•

Gi hverandre gode opplevelser ute, lage mat på bål/grill, slå opp lavvo, knytte
«edderkoppnett» mellom trærne.

•

Barna får lære seg å håndtere verktøy som sag og spikkekniver, hammer og spiker, skrue
og skrujern.
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Mengde, rom og form – Barna skal få oppleve og få erfaringer med ulike former for mengde,
rom og form, både gjennom naturopplevelser og mer konkrete fag som for eksempel
matematikk. Erfaringene vil hjelpe barna å se sammenhenger og bedre forstå miljøet rundt
seg. Vi legger til rette for dette fagområdet:
•

Ved å bruke begrepskassene som er delt inn i ulike begrepskategorier. Eks. tid, rom,
form, måling, været, familie osv.

•

Bøker, smart Board og nettbrett for å lære mer sammen med barna.

•

Legge til rette for konstruksjonslek i bhg og på turer.

•

Orientere oss i naturen, prate om hvor man er og hvordan vi skal komme oss fra a-å.

•

Lage kart sammen med barna, ute og inne.

•

Bevisstgjøring av uterom og inne rom.

•

Brettspill, terningspill, kortspill og regelleker.

•

Plukke bær, kongler, kvister, steiner ute på tur, telle dem og bruke dem i en kreativ form.

•

Lage labyrinter og hinderløyper med barna.

Etikk, religion og filosofi – Med dette fagområdet ønsker vi å påvirke og forme hvordan
barna oppfatter verden og menneskene. Videreføre og ta vare på de norske tradisjonene,
men også trekke inn viktige markeringer fra andre kulturer og religioner som er relevante for
barna i barnehagen. Vi jobber med dette fagområdet.
•

Gjennom refleksjoner og samtaler med barna

•

Samarbeid med kirken under jul og påske.

•

Markering av FN-dag og arbeid spesielt med takknemlighet og giverglede

•

Progresjonsplan for verdiene vi jobber med.

•

I arbeidet rundt det «inkluderende barnet» som er gjennomgående for hele året.

•

Ved at personalet er gode rollemodeller

Nærmiljø og samfunn – Hvordan er det å være et menneske i Norge? Hvordan påvirkes vi
og hvordan påvirker vi samfunnet? Hvordan ferdes vi? Er noen av de viktige refleksjonene vi
gjør oss, sammen med barna.
•

Refleksjon rundt de ulike familie-formene.

•

Bærekraftig utvikling – hvordan jobber vi for å ta vare på naturen, samfunnet og verden
vi lever i?

•

Barns medvirkning

•

Bli kjent med nærmiljø

•

Bli kjent med ulike typer yrker.

•

Hvor finner vi informasjon? Eks, bibliotek, avis, men også internett – kontraster.

•

Hvordan var verden før, og hvordan er den nå? Eks radio?

•

Få kjennskap til samisk kultur, Norges urfolk.
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PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN – EIVINDSHOLEN FUS BHG
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1 år

2 år

Nærmiljø og samfunn

Være med å ta enkle avgjørelser i
hverdagn. Bli møtt på følelser og
kroppslig uttrykk. Fokus på å mestring
og gode relasjoner.

Gutter og jenter er like
verdifulle, men vi er ikke like.
Starte å bli kjent med hva som
ligger rundt barnehagene.

Mengde, rom og form

Leke med putteboks og byggeklosser.
Få god kjennskap til rom/avdelingen.

Kunne sette lekene på riktig
plass etter enkle kategorier.
Begynne å vise interesser for å
kunne tallremsen i hverdagen.

Kropp, bevegelse, mat og helse

Bruke kroppen grovmotorisk, gi rom for Begynne å kunne de mest
toddlelek.
grunnleggende bevegelsene,
krabbe, hoppe, gå, rulle.
Kunne peke på sentrale
kroppsdeler som armer, bein,
mage, hode, nese, munn etc.

Kunst, kultur og kreativitet

Bli inspirert til dans og bevegelse til
musikk. Leke med ulike materialer som
sand, jord, kitt, blokker osv.

Ha glede over å skape noe som
blir hengt opp i barnehagen.
Kunne delta i enkle roller i
dramatisering og musikkleker.

Natur, miljø og teknikk

Oppleve ulike værforhold. Undre seg
over ulike gjenstander i naturen eks.
Dyr.

Få et godt forhold/nysgjerrig
til naturen. Begynne å kunne
kildesortere. Bli kjent med
ulike dyr ute veps, fugler,
edderkopper.

Etikk, religion og filosofi.

Få bekreftelse på egne følelser.
Er med på å markere kristne høytider
som jul og påske.

Undre seg sammen med barna i
ulike situasjoner som oppstår.
Kjenne på gleden av å dele med
andre.

Kommunikasjon, språk og tekst.

Få kjennskap til de tradisjonelle
barnesangene og rim og regler.
Oppleve gleden av å titte i bøker
sammen med en voksen.

Få kjennskap til bøker med en
liten historie.
Skape en leseglede.
Lære enkle sanger med
bevegelse.

3 år

4 år

5 år

Alle er unike. Akseptere
ulikhetene og være med på å
utvikle gruppa gjennom å være
hjelpsom.

Nærmiljøet før og nå. Hva har endret
seg, hvorfor ser barnehagen ut som en
bondegård?
Hva og hvem er Norge?

Hvem er kommunen? Delta i oppgaver
i barnehagen hvor de får ansvar og tillit
til å arbeide på egenhånd. Samt styrke
verdien mot for anti-mobbearbeid.

Kunne kjenne igjen trekant,
firkant og sirkel. Legge puzzlespill
med 10 brikker.
Forstå og bruke mer en 3
fargenavn. Begynne å tenke
logiske tanker.

Kunne spille terningspill med støtte.
Starte interesse for mengde og ulike
målemetoder.
Kunne blande farger

Kunne telle til 20. Spille terningspill og
kortspill. Å kunne resonere seg frem til
en beslutning.

Vise stor bevegelsesglede ved å
utforske løpe, hoppe, sykle på
trehjulsykkel samt rulle. Kunne
navngi sentrale kroppsdeler.
Få kjennskap til egen kropp

Mestre ulent tarreng. Kunne bedømme
hvor barnets motoriske kvaliteter
strekker til og ikke.
Bli kjent med egne følelser.

Stadig søke nye utfordringer
motorisk og kunne være selvstendig
i hverdagen. Nysgjerrig på helse og
kosthold. Fundere over liv, død og ulike
motoriske funksjonshemninger.

Finne måter å gi uttrykk for sine
inntrykk. Utvikle rollelek, samt
dramatisere eventyr. Skape ting
i 3d ( kitt). Ha kontroll på 3-5
farger.

Ta i bruk fantasien for så å skape noe.
kunne fortelle om skaperverket.
Undre seg over andre skaperverk en
kommer over.

Få en forståelse av hvordan ting er
laget, av materialer og på hvilke måter
ting kommer til. Kunne tegne realistiske
tegninger på frihånd. Få god erfaring
med drama, kulisser og utstyr samt
roller.

Få en dypere innføring i
hverdagsdyra og dyra på
bondegåren hvordan de lever.
Være med på søppelsortering(
glass og metall).
Ta med barna på enkle forsøk(
flyter/synker, mengde. Undre seg
over ulike materialer i hverdagen.
Bli med å ta bilder.

Bli med å ta bilder og skrive disse ut.
Opplevelsen av internett og hvordan vi
kan anskaffe informasjon+ youtube og
ipad.
Starte å spør, undre og undersøke
andre liv i naturen.

Mer avanserte eksperiment. Kunne
sirkulere avfall på egenhånd. Kunne
skape ting av naturlige materialer
som er blitt funnet ute. Ha kjennskap
hvorfor det er ulike værforhold. Vite
hvordan en kan oppsøke dyr og deres
funksjon i verden.

Undre seg sammen med barna
ved anledninger hvor spørsmål
dukker opp.
Lære forskjell på rett og galt.
Kjenne på gleden av å ha en venn.

Bli med å spre glede ved julehøytiden.
Kjenne på følelsen av å hjelpe andre.
Kjennskap til påske og juleevangeliet.
Danne vennskap.

Bli med på planlegging og
gjennomføring av FN-dagen. Få
en forståelse over hvem som får
innsamlingspengene, og hvorfor.
Få kjennskap til andre kulturer og
religioner.

Få kjennskap til forskjellige
eventyr.
Rime på enkle ord.
Sette ord på egne ønsker. Kunne
leke ut sin inntrykk av bøker.
Gjenfortelle korte sekvenser
fra bøker/fortellinger. Kunne gi
uttrykk for egne tanker og ønsker.

Sette ord på egne følelser.
Leke med ord.
Lytte til lengre bøker og fortellinger.
Få kjennskap til bokstaver.

Øve på å skrive navnet sitt.
Delta i lengre samtaler.
Lage egne historier.
Sette ord på andre sine følelser.
Ha barnesamtaler.
Kunne fortelle om egne opplevelser.
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12. EGENLEDELSE I LEK
OG LÆRING
BAKGRUNN
Fra 2013 ble Egenledelse i lek og læring en stor satsning for hele FUS kjeden. Alle ansatte har
vært med i en kursrekke og kompetanseheving innen Egenledelse i Lek og læring samlinger
arrangert av FUS. Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen er kursholderne.
Leken har fått nytt og større fokus, det er i leken at barns læring oppstår. Gjennom
egenledelse i lek-prosjektet har vi fått enda bredere kunnskap om hvordan legge til rette for
god lek og lekemiljøet i barnehagen.
Leken er på barnas premisser, den har en egen verdi, barn får leve ut sine fantasier og
forestillinger, bearbeide hendelser og kjenne på å være en del av ett fellesskap. Det er
barnets iboende kraft som driver det i lek.

INNHOLD:
Vi bruker lek som et pedagogisk virkemiddel og gir den høy prioritet gjennom hele
barnehagehverdagen, både ute og inne.
I lek lærer barna blant annet disse egenskapene:

Selvregulering – Fleksibilitet – Planlegging –
Arbeidshukommelse – Igangsetter –Organisering
Disse egenskapene er essensielle for at leken skal kunne fortsette og vare over lenger tid.
Det er her barna bearbeider og øver opp de sosiale og relasjonelle egenskapene som igjen er
viktige for det sosiale samspillet og felleskapet i gruppen.
De voksne skal bistå barnas lek, vi skal delta og være støttende overfor leken. Vi skal også
observere lekemiljøet i gruppene, samt barna for å kunne hjelpe dem å mestre leken, både
i fht å øve opp ulike egenskaper, skape et trygt og godt lekemiljø, fremme inkludering,
likeverd og trygghet.
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13. SMARTMAT
15.0 SMARTMAT

I fjor lanserte FUS «SmartMat» i alle sine barnehager. Dette gjennom ett samarbeid med
overlege og farmakolog Berit Nordstrand.

I fjor lanserte FUS «SmartMat» i alle sine barnehager. Dette gjennom ett samarbeid med

Gjennom flere kurs med Berit Nordstrand har vi sikret oss den kompetansen vi trenger for at

overlege
farmakolog
vi skal og
kunne
servereBerit
mat iNordstrand.
barnehagen med innholdsrike, riktige næringsstoffer og

byggeklosser til barn i utvikling.

Gjennom flere kurs med Berit Nordstrand har vi sikret oss den kompetansen vi trenger

- skal
Frokosten
i barnehagen
varieres mellom
havregrøt, riktige
grove brød/hjemmebakst
for at vi
kunne servere
mat i barnehagen
med innholdsrike,
næringsstoffer og eller
sunne
kornblandinger.
byggeklosser
til barn
i utvikling.
•

- Vi serverer minst et varmt lunsjmåltid i uken.
- Vi har frukt eller grønt til hvert måltid.
Frokosten i barnehagen varieres mellom havregrøt, grove brød/hjemmebakst eller
sunne kornblandinger.

•

Våre retningslinjer for “SmartMat”:

Vi serverer minst et varmt lunsjmåltid i uken.

serverer
grønnsaker
allemåltid.
måltidene
• 1ViVihar
frukt eller
grønt til til
hvert

2 Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3 Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
Våre retningslinjer for “SmartMat”:
4 Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
1. Vi serverer grønnsaker til alle måltidene
5 Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
2. 6ViVibruker
fisktileller
fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
brukerren
vann
tørstedrikk
3. 7ViVibruker
kjøttmulig
eller kjøttvarer
med høyest
mulig kjøttinnhold
brukerrent
i størst
grad naturlige
søtningsstoffer
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann til tørstedrikk
7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmtåltider og brødmåltider for å skape variasjon
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14. P LANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
14.1 PLANLEGGING:
Hver avdeling/base utarbeider egne månedsplaner utfra rammeplan, årsplan og
satsingsområdene til barnehagen.
Her vil avdelingene presisere hovedmålene for måneden og for de ulike fagene det jobbes
med.
God planlegging sikrer en forutsigbar og trygg hverdag for både store og små i barnehagen.

14.2 DOKUMENTASJON
Dokumentasjonen skal vise til gjennomføringen av planene, både avdelingsvis, men også
for hele barnehagen. Det kan dokumenteres i ulike former, som skriv, bilder og gjennom det
barna skaper. Dokumentasjonen kan bli synliggjort på den enkelte avdeling, på oppslagstavla
i gangen eller via MyKid.
Dokumentasjon skal synliggjøre vår egen praksis og den hjelper oss til å reflektere over
barns læring.
Dokumentasjonen er også viktig for barnehagens utviklingsarbeid.

14.3 VURDERING
Vurdering og evaluering skal alltid gjøres underveis i de ulike prosesser. Det kan handle
om pedagogiske opplegg, organisatoriske metoder eller andre verktøy som blir brukt i
barnehagen.
Det meste av vurderingsarbeidet blir gjort i personalmøtene og eventuelle planleggingsdager.
Ellers skal det også vurderes underveis på avdelingsmøtene.
Personalet er godt kjent med, og bruker verktøyet «kvalitetskrysset» i vurderingsarbeidet.
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Hva er bra?

Hvorfor?

Hva kan bli bedre?

Hvorfor?

15. SAMARBEID
«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.» (Lov om
barnehager, kapittel 1, §1)

MØTER OG SAMTALER
For å sikre samarbeidet mellom barnehagen og foreldre, legger vi opp til en samtale mellom
pedagog og foreldre ved oppstart i barnehagen. Vi går gjennom et skjema med ulike
spørsmål, og som er utarbeidet av Time kommune.
Videre vil det være en foreldresamtale om høsten og en valgfri samtale om våren (Ikke
valgfri for 5 åringene, da holdes overgangssamtaler.)

FORELDREMØTER:
Det holdes 2 foreldremøter i året, en om høsten og en om våren, samt et eget foreldremøte
for nye foreldre i mai/juni. Foreldremøtet om høsten brukes hovedsakelig til å gi informasjon
om hvordan vi har jobbet og hvordan vi tenker å jobbe i det videre arbeidet. Det vil her
være rom for at foreldre skal kunne medvirke og komme med innspill i det videre arbeidet.
Foreldremøtet om våren holdes med et faglig tema og i samarbeid med Time kommune.

SU
Foreldremedvirkning forekommer også via SU-møter, som holdes 2 ganger i året.
SU-foreldrerepresentanter er: Siri Kartevoll, Elisabeth Nese og Therese Lyngdal.
Representantene fra personalet er: Jo-Inge Serigstad, Silje Skipstad og Ida Martinussen.
Daglig leder Silje Aase står for innkallinger og leder møtene.

MYKID:
Vi bruker MyKid som et verktøy for kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. MyKid
er en nettportal skreddersydd for ansatte og foreldre i barnehagen. MyKid er et viktig
bindeledd mellom oss, med tanke på dokumentasjon, informasjon, innhold, vurdering og
aktiviteter i barnehagen. Vi ønsker derfor at foreldre blir godt kjent med denne portalen for
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lett å kunne holde seg oppdatert. Her finner vi månedsplaner, vedtekter, årsplaner og andre
viktige dokumenter i «faste oppslag» menyen.
I Eivindsholen skal hele personalet sørge for at foreldre blir møtt og hørt hver dag. Vi skal
skape gode relasjoner som bygges gjensidig tillit og respekt.
Tillit og respekt mellom barnehage og hjem er viktig for å få til et godt samarbeid der
kommunikasjon og stor åpenhet om barnet preger samtaler der vi kan fortelle hverandre
enkle, men kanskje viktige hendelser som kan prege barnas hverdag.

16. OVERGANG BARNEHGE-SKOLE
OVERGANG MELLOM AVDELINGER
Ved overganger internt i barnehagen, skal det gjennomføres overgangssamtaler fra pedagog
til pedagog. Dette gjør vi for å sikre at hvert enkelt barn får en god start på ny avdeling.
Det skal formidles om det er jobbet med ulike utfordringer, hva fokuset for det enkelte barn
har vært, og eventuelle tiltak/oppfølging en har tilrettelagt for. Barnets kvaliteter skal i fokus,
som hva det liker å leke med, hvem det trives sammen med, hvilke rutiner det har og hvilken
læringsstrategi barnet innehar.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Dette året er det 23 skolebarn og skolegruppa blir derfor en egen «avdeling» på basen Løå.
Dette medfører at vi kan ha bedre fokus på denne aldersgruppen, samt legge til rette for de
aktivitetene som er spesifikt rettet mot skolen.
Skolegruppen har eget opplegg for å sikre en god overgang ved skolestart. Opplegget
retter seg inn mot emner som norsk, engelsk, matematikk, filosofering, sosial kompetanse,
samarbeid, språk og vennskap. Gjennomføringen av opplegget skjer gjennom det vi hos oss
kaller «leke-skole». Disse gangene blir skolegruppen delt i 3 grupper, hvor gruppene rullerer
innom hvert «fag». Vi leker skole med lærer og elever og har «friminutt» mellom hver time.
«En time” varer inntil 20 minutt, alt etter barnas deltakelse og engasjement.
Jo-Inge og Bjørnar er ansvarlige for leke-skolen. Leken er viktig selv for de eldste barna i
barnehagen, derfor har vi valgt denne arbeidsmåten for å gjøre barna kjent med de ulike,
nødvendige emnene og begrepene til skolestart.
24

SAMARBEID MED SKOLE:
Det direkte samarbeidet med skolen innebærer to besøk på skolen. Ett besøk i mai der
barnehagebarna får delta i en skoletime sammen med 1. trinn. Ett i juni hvor barna blir delt
inn i skoleklassene de skal være i, sammen med sin lærer. Denne dagen får de også møte sin
fadder fra 5. trinn.
Ut over dette kommer inspektøren fra skolen innom i barnehagen for å hilse på. Pedagogisk
leder vil ha et møte med skolen om våren for å overlevere overgangspapirer og diskutere
klassesammensetninger etter at vi har hatt en samtale om overgangen med foreldrene til
skolebarna.
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17. KOMPETANSEPLAN –
ADMINISTRATIVT ÅRSHJUL
Kompetanseplan
August

September

HMS

Administrativt

-Jobbe med temaet «det inkluderende
barnet».
-FUS –kundeløfter –verdier-visjon
-Jobbe videre med 3 ting fra
medarbeiderundersøkelsen

HMS-systemet i bhg
Ny ansatte,
fadderordning.
Mål!
Vaske leker

Studietur 14. og 15. august.
Tilvenning av nye barn

MÅL: tilhørighet til fellesskapet.
- Utarbeide standarder i bhg.
- Reflekterende team:
kompetanseheving medarbeidere
-Implementering ny Rammeplan
-Organisasjonskultur, hva er det?
Tilbakemeldingskultur

HMS-møte
Handlingsplan IA
Brannøvelse og
brannberedskap.
Jobbe med med.arb.
undersøkelsen

Førstehjelpskurs
Evaluere tilvenning
Barnesamtaler (Løå/Fjoset)

Evaluering og revidering av
mal til månedsplan

10 års jubileum 24.
september, åpen dag i
barnehagen kl.15-18
-

26

Høstferieuke 41, pedagoger
ansvar for oversikt over
barnas fridager.
SU-møte 12.okt.
Foreldremøte
Forventningssamtaler uke
40-41, DL ansvar.
FN-dag

Oktober

MÅL: Tilhørighet til fellesskapet
- Hvordan støtte barnet til å delta i
fellesskapet?
-Implementering ny Rammeplan
-Organisasjonskultur:
Samarbeidskultur

HMS-møte
Brannøvelse og
brannberedskap
Helse og nærvær
Vernerunde (DL/VO)

November

MÅL: tilhørighet til fellesskapet.
- Aksept for ulikheter.
-Kommunal satsing: Fysisk aktivitet
i bhg – hvor er vi nå? Karlegging og
tiltak.
-Implementering ny Rammeplan
-Organisasjonskultur:
Inkluderende kultur

HMS-møte
Planleggingsdag
Psykososialt arbeidsmiljø. 17.november
Budsjettarbeid
Juleutstilling – dugnad
fredag 1. des. fra kl.16.30…
Evaluere foreldremøtet og
planleggingsdag.

Desember

-Tradisjoner
-Gleder
-Takknemlighet
-Giverglede
-Mangfold

HMS-møte
Revidere/
Evaluere/
gjennomgang av
handlingsplanene for
HMS, og selve systemet
i bhg.

Nissefest
Nissegleder

ALLE HOLDER HENDER
HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST
ALLE BARN ER BEST!

Januar

MÅL: Vi er kulturskapere.
-Verdier, holdninger, normer –
forventninger.
-utvikle kultur preget av
medbestemmelse.

HMS-møte
HACCAP, mål og
gjennomgang av plan,
evnt tiltak.
Vaske leker

Evaluere desember og
juleforberedelser.

Februar

MÅL: Vi er kulturskapere.
-Voksenrollen – kulturskapere og
kulturbærere.
-Reflekterende team:
kompetanseheving medarbeidere
-Kommunal satsing: Fysisk aktivitet i
bhg – Vurdering av tiltak.

HMS-møte
Jobbe med ny
kompetanseplan.

Vinterferieuke 7, pedagoger
ansvar for oversikt over
barnas fridager.
Medarbeidersamtaler uke 7.
Ansvar: DL og pedagoger.
Foreldremøte

Mars

MÅL: Synliggjøre kvalitetene i
fellesskapet.
-hvordan er læringsmiljøet?
-Kommunal satsing: Fysiske aktivitet
i bhg – Faglig forelesing i regi av
kommunen.

HMS-møte
Evaluering av HMSarbeidet. Hvordan
fungerer systemet.
Avvik, sjekklister,
risikovurderinger osv.
Vernerunde (DL/VO)

Påskeferieveke 13,
pedagoger ansvar for
oversikt over barnas
fridager.
-Årsplanarbeid/pers.kabal.
-opptak nye barn
-barnesamtaler (fjoset/løå)

April

-Påsketradisjoner
-Påskebudskapet

HMS-møte
Brukerundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

Planleggingsdag 30.april
-sommerferielister
- Evaluere årsplan

Mai

MÅL: Synliggjøre kvalitetene i
felleskapet.
-Hvem er jeg og hva kan jeg
bidra med? Hvordan påvirker jeg
fellesskapet?
-Kommunal satsing: Fysisk aktivitet –
evaluering og oppsummering, hva har
vi lært?

HMS-møte
Ergonomi

Planleggingsdag 11.mai
SU-møte 3.mai
-Pedagogdag
-sommer-turnus klar.
-toddlerdag
-skolebesøk.
- Infoskriv om tilvenning
nye
-infoskriv om overgang base
gamle.

Juni

-Årsplanarbeid
-Evaluering av året som har vært.

HMS-møte
Nedvask av barnehagen.
Vaske leker

Ferdigstille årsplan og
brukerhåndbok.

Opprydding i bhg, inne
og ute. Vernerunde ute
og inne.

SOMMERBARNEAHGE

Juli
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IMPLEMENTERING AV NY RAMMEPLAN
Bakgrunn:
Bakgrunnen for dette arbeidet er ny rammeplan som kom i april 2017 og ble gjeldene fra 1.august 2017. Den nye
rammeplanen er tydeligere på barnehagens forpliktelser, og det er derfor helt nødvendig at alle får jobbet med,
reflektert rundt og gjort seg kjent med dette nye styringsdokumentet.
Hvordan:
Implementering av ny rammeplan skal alltid være et tema på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager, men også knyttes sammen med barnehagens satsningsområde og overordna mål for det kommende året.
Ansvar:
Pedagogisk ledere har ansvar for å legge til rette for å sette av tid til arbeid med implementeringen. Pedagogisk
leder har også ansvar for å inkludere og inspirere personalet sitt, samt sørge for at målene blir nådd.
Hele personalgruppen har i den daglige kontakten med barna et ansvar for å ha fokus på fagområdene og sette
av tid til å undre seg sammen med barna.
Hovedmål:
Alle skal få kunnskaper om den nye rammeplanen, bli kjent med dens innhold og forpliktelsene den gir
personalet i barnehagen.
Personalet skal ha god kunnskap om de ulike utviklingsmålene barna innenfor de ulike aldersgruppene skal
strekke seg mot. De skal kunne tilrettelegge for planlagte aktiviteter, samt stimulere barna til å nå målene
gjennom fokus på de aktuelle fagområdene i fri lek og her-og nå sitasjoner i hverdagen.
Delmål 1 – kropp, bevegelse, mat og helse:
Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.
Delmål 2 – kommunikasjon, språk og tekst:
Hverdagssamtalen skal gi rom for undring, refleksjon og fantasi.
Delmål 3 – kunst, kultur og kreativitet:
Personalet skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser,
utføringer og eksperimentering.
Delmål 4 – Etikk, religion og filosofi:
Barnehagen skal reflektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen.
Delmål 5 – Mengde, rom og form:
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin matematiske kompetanse.
Delmål 6 – Natur, miljø og teknologi:
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av natur opplevelser og få oppleve naturen som
arena for lek og læring.
Delmål 7 – Nærmiljø og samfunn:
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø,
samfunnet og verden.
Dokumentasjon:
Arbeid med rammeplanen skal dokumenteres visuelt på avdelingene, slik at det blir synlig for både barn, foreldre
og personell. Planleggingen og evaluering av arbeidet skal også komme tydelig frem i månedsplanen for hver
måned.

I løpet av dette året vil 3 stk av personalet ta videreutdanning. En går studiet
barnehagelærerutdanning ved UIS, 1 pedagog tar videreutdanning i språk, kommunikasjon og
flerkulturelt arbeid, og den tredje skal gå på styrerutdanningen i Agder (deltidsstudiet).
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18. P ROSJEKT –
FYSISK AKTIVITET
Vår 2016 fikk vi muligheten til å bli med i Time kommune sitt prosjektarbeid innenfor
temaene:
•

Psykisk helse

•

Fysisk aktivitet

•

Mat og kosthold.

Det var opp til hver barnehage om en ville ha fokus på ett, to eller alle tre temaene. Vi i
Eivindsholen valgte å ha fokus på fysisk aktivitet, da vi allerede jobber godt med SmartMat,
samt at vi forrige år har jobbet med psykisk helse gjennom COS – Trygghetsirkelen.
Fysisk aktivitet skal vi gi et ekstra fokus frem til høst 2018. Kommunen har satt opp en
kompetanseplan for dette prosjektet som innebærer både kurs og aktivt/praktisk arbeid i
barnehagen. Målet med dette arbeidet er å legge til rette for at barna i barnehagen skal
være i moderat til høy intensitet i 1-2 timer i løpet av barnehagehverdagen. De voksne
har fått kompetanseheving innenfor fysisk aktivitet, vi vil derfor dette året jobbe videre med
observasjoner, kartlegging av barnas aktive mønstre. De voksne skal være deltakende og
aktive, samt mer bevisste i dette arbeidet.
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Eivindsholen

