ÅRSPLAN
DEL 2
2020 – 2021.

JÆRBARNEHAGEN FUS as

Godkjent av SU 11.6.2020

Velkommen til oss i Jærbarnehagen Fus.
Vi er glade for akkurat du skal være i lag med oss dette barnehage året. Vi gleder oss til å bli
kjent med deg og være mer i lag med deg.
Vi strekker oss for å bli den beste barnehagen på Jæren, og at du er glade for å være en del
av barnehagen.
Vi gleder oss til å ta fatt på ett nytt barnehage år
Kontakt informasjon til barnehagen
Jærbarnehagen Fus as
Lonarmyrvegen 18
4345 Bryne
Post adresse

Postboks 319
4349 Bryne
Mail: dl.jaerbarnehagen@bhg.no
Telefoner :
Daglig leder: Ruth Stabel Berg 93831623
Sørfløy: 48291528
Nordfløy: 90128364
Jærbarnehagen FUS vil være med å gi barna del i den gode barndommen
Den gode barndom.
En god barndom er gode venner og tid for lek
En god barndom er fylt av kjærlighet og trygghet
En god barndom er full av variasjon og utfordringer
En god barndom er rik på opplevelser, glede og humor.
En god barndom gir barnet opplevelse av å være betydningsfull og akseptert
En god barndom er frihet til å utforske og tid til å bearbeide opplevelser og følelser
En god barndom er møte med voksne som har glede av å gå inn i samspill med barnet.
En god barndom gir barnet tro på seg selv, fremtiden og sine medmennesker
En god barndom er en barndom der barnets gleder og sorger blir tatt alvorlig
En god barndom er en barndom der barnet opplever positiv bekreftelse på egen undring og
spørsmål.
Barndommen er en livsfase som ikke kan forseres eller tas igjen.
Barndommen har egenverdi. Den må få sin tid.

1

Dette barnehage året vil vi ha fokus på:
1.1 SPRÅK og BØKER

Å utvikle språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i barnet sitt liv. Språklige
ferdigheter er nødvendig for å kunne delta i leken og gjøre seg forstått i sosialt samspill.
Tidlig og allsidig språkstimulering er derfor en svært viktig del av barnehagens innhold.
Å legge til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø og ha voksne som gir barnet støtte i
tilegnelsen av språket, er en av barnehagenes kjerneoppgaver. Språk, begrepsforståelse og
evnen til å kommunisere med andre er forutsetninger for å kunne delta aktivt i et sosialt og
kulturelt felleskap.
Vi i Jærbarnehagen Fus, ønsker å gi alle barna et bedre utgangspunkt til å utvikle selvtilliten,
selvinnsikt og kunne delta aktivt i felleskapet, styrke barnets identitet og danne vennskap.
Vi vil derfor ha fokus på å legge til rette for gode språklige aktiviteter både i
hverdagssituasjoner, i lek og i rutinesituasjoner. Vi skal lese bøker hver dag for alle barna, vi
skal bruke blant annet dialogisk lesing som et verktøy til å utvikle et rikt språk. Vi skal ha
fokus på grep om begrep og bruke snakkepakken til hjelp i styrking av språket.
Gruppene vil fordyper seg i ulike bokserier, etter hva som passer best for alderen, som skal
brukes som et tema gjennom hele året. Vi kommer til å ta for oss enkelte bøker som vi skal
jobbe ekstra grundig med. Vi skal bruke forskjellige virkemidler for å formidle bøkene. Vi skal
lese den fysiske boken men også høre den på lydbok både med og uten bilder. Vi skal finne
fokusord, og konkrete ting som passer til temaet i boka. Med dette satsingsprosjektet er
målet at vi å vekke barns leselyst, gi dem et godt og rikt språkmiljø, øke ordforråd og
språkforståelse samt inspirere dem til filosofiske samtaler og fantasifull lek.
Vi vil og spille spill, øve på å lytte til andre. Vi ønsker å lære barna å ha lengre samtaler, med
å gi barna tid til å svare på spørsmål og filosofere sammen med barna. Vi vil og lære oss tegn
til tale med nye fokus ord hver uke/mnd. Som vektlegger det temaet vi har eller leken vi
stimulerer til.
Vi skal bruke metoden dialogisk lesing
Dialogisk lesing handler å lese boken på en systematisk måte, ved bruk av både tekst og bilde
gjennom en dialog mellom barnet og den voksne
For barn under 3 år er det mest naturlig å bruke denne metoden i smågrupper. Her vil vi
bruke bildebøker fra samme serie gjennom hele barnehage året. Vi kommer til å bruke bøker
som gir barna mulighet til å assosiere til sin egen hverdag, som igjen gir større mulighet for
dialog mellom barnet og den voksne. Gjennom lesingen jobbes det med fokusord,
boksamtale, samtale om illustrasjoner, kreative aktiviteter, setninger som skal repeteres og
til slutt en bok quiz.
Vi vil lage et lesehefte for hver bok vi skal lese med denne metoden. Vi vil jobbe med dette i
små grupper og med hele fargegruppene.

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språket er avgjørende for
læring, sosiale relasjoner og vennskap. I leken er der barna prøver ut sine språklige
kompetanse. Derfor vil alltid lek være en viktig del av hverdagen i Jærbarnehagen. Vi vil
legge til rette for lek, og komme med inspirasjon til fornying og viderutvikling av leken. Og
personalet skal ha god kunnskap på hvordan de skal delta i lek, og dra alle barna med.

Rammeplanene sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes. Vi ønsker å kombinere bøker og lek i år, slik at vi får noen leke tema
som alle kjenner til.
Jærbarnehagen FUS ønsker å bli enda mer bevist den gode leken. Vi skal ha fokus på det
gode lekemiljøet både inne og ute. Vi skal ha lekematerial som passer tema og legge til rette
for et inkluderende miljø, der alle barna får delta og erfare gleden i lek. Det er den voksne
sitt ansvar å få inkludert alle barna i leken slik at alle får positive leke erfaringer.
Vi skal planlegge læring i leken samtidig som leken er en stor læringsarena i seg selv.
Den voksne skal være tilstede med støtte, veilede, delta og videreutvikle leken. Derfor må
alle voksne bli gode i lek. De må få kunnskap om lekestadier, lekematerial og lekemiljø.
Målet er at det skal synes i hele barnehagen at vi har lek som tema.
Vi skal ha kunnskap om ulike leke former som kan gi barna erfaringer språklig og sosialt. Der
det relasjonelle er i bunnen.
Sagt av Astrid Lindgren:
Jeg skulle ønske at dagens barn
Lekte mer enn de gjør
For den som leker som liten
Får en rikdom inni seg
Som man kan øse av hele livet
Man bygger opp en varm
Hyggelig verden inni seg
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig
Et sted man kan ty til i motgang og sorg
Vi skal jobbe med at barn skal kunne lede seg selv i lek. Punkta i egenledelse hjulet skal gjøre
personalet beviste på kor de skal hjelpe barna for å klare å lede seg selv i samarbeid med
andre barn.

1.2 MUSIKK
Musikk er en støtte til å lytte og høre rytmen i ord og setninger. Vi tror at barn er musikalske
fra fødselen av, og vi ønsker å stimulere det «musiske» slik at det blir en stor støtte til
språkutvikling for alle.

1.3 SOSIAL KOMPETANSE
En annen viktig ting å lære i barnehagen er sosial kompetanse. Det å lære å være en venn og
kunne ta hensyn til andre. Vi tenker «vi» ikke «jeg», holde på vennskap, samtidig som en kan
være venn med flere samtidig. Være bevist egne og andre sine følelser. Vi vil og arbeide
aktivt med «gleding« og gjøre barna beviste på det å gjære andre glade.
Gruppene jobber med ulike ped material som passer til aldersgruppen. Se del 1.

2. PLANLEGGING, EVALUERING OG DOKUMENTASJON.
I år vil vi ha spesielt fokus på:
Å sette MÅL for alt arbeide vi driver på med. Hvorfor gjør vi som vi gjør, hvilke valg tar vi, og
se på hva barna får av erfaringer og lærdom i våre valg. Vi ønsker at våre valg skal styrke
barna sitt selvbilde med at de skal være med å medbestemme i hverdagen og planer
framover. For å se om vi når måla våre vil vi evaluere for å se hva vi har lært i vårt arbeid.
Tilpasset alderen.
Jærbarnehagen Fus lager månedsplaner til hver gruppe der vi setter mål for arbeidet.
Hvorfor gjør vi de valgene vi gjør. Hva skal barna lære i vårt pedagogiske arbeid, hvordan skal
vi nå måla vis etter oss. Dette vil pedagogen arbeide sammen med sine ansatte, og evaluere
før neste månedsbrev blir laget. Vi samarbeider på fløyene, og i heile barnehagen om tema
og aktiviteter.
Vi evaluerer og deler av måla i planene vårs i desember og mai. For å evt. endre det vi
arbeider med. Foreldre blir inviterte til å være med og evaluerer arbeidet vårt gjennom AU
og FAU på foreldremøte om våren.
Vi dokumenterer våre mål på facbook og på mykid, med bilder og historier.

3. Fagområder
Vi har laget en progresjonsplan på alle fagområdene som sier litt om hva vi skal sikre i de
ulike aldretrinna i barnehagen. I plan arbeidet vil pedagogene sikre at disse blir fulgt.
INFORMASJON TIL ALLE

4. Måltid.
FUS «Smart mat» er et prosjekt med mål om å sikre at mat som serveres i barnehagen gir
mer energi, godt humør og en kvikk hjerne til barna. Maten som serveres skal legge grunnlag
for kunnskap om sundt kosthold for resten av livet. Helt grunnleggende for barn å kunne
være aktive, konsentrerte og opprettholde lek over tid, er at de får i seg næringsrik mat og
nok mat til å sikre at kroppen og hjerne fungere optimalt.
I Jærbarnehagen får alle barna all maten servert i barnehagen. Dersom de skal ha frokost
må de være i barnehagen før kl. 8.15. For vi avslutter måltidet kl. 8.30 Her er det oftest
brødmat med allsidig pålegg, men to dager i uka serverer vi og havregrynsgrøt på sørfløy
Vi spiser lunsj kl. 11. 00, her har vi ofte brødmat, men minst en dag i uka får de et varmt
måltid. Nordfløy har to dager i uka havregrynsgrøt til lunsj. Kl. 14.00 har vi frukt og en
skive/knekkebrød. Barna får være med å lage mat då gruppa har kjøkken og matlaging. Vi
har som mål at alle barna får et varmt måltid hver uke, enten på tur eller at det blir laget
middag på gruppa/fløyen.

Vi tenker at maten skal være sund og variert. Vi lager maten fra bunnen av og har alltid
grønnsaker til middagen.

5. Ferie
Iht vedtektene skal alle barna ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehage året. (15.8.2015.8.21) Der 3 uker skal være sammenhengende i sommer perioden (uke 26 -33) Den 4. uken
er valgfri for dere, men må tas i løpet av barnehage året og må meldes inn 14. dager før i
Mykid. For å bli reknet som ferie.
Den femte ferie uken kan brukes på planleggingsdagene hvis barnet skulle vært i barnehagen
disse dagene.

6. Sykdom og fravær.
Må meldes inn til barnehagen før kl. 9.00. Dette registreres på MYkid eller blir ringt til
fløyen. Vi ønsker at foreldre skriver hva barnet feiler slik at vi kan ta omsyn til det i vårt
arbeid i fht smitte ol.
Dersom barnet blir sjukt i løpet av barnehagedagen ringer vi foreldre og avtaler videre
opplegg på hva vi skal gjøre.

7. Ved «bringing» og «henting»
I Jærbarnehagen har vi sikkerhet i fokus på alle områder. Foreldre må alltid ha kontakt med
en ansatt då de leverer og henter barnet.
Då foresatt og ansatte kommer til barnehagen med bil, ønsker vi at alle rygger inn på
parkeringsplassen, då vi rygger inn får vi bedre oversikt då vi skal ut etter på. Vi må og skru
av motoren slik at andre slipper eksosen fra din bil. Handicap parkeringen er for de som
trenger det. Vi ber alle om og å lukke porten da dere går gjennom den, og ta hempen på.
Dette for å sikre at ingen barn så lett kan komme seg ut. Ingen må slippe andre sine barn ut
på parkeringsplassen i hente- og bringesituasjoner. Barna er forsikret til og fra barnehagen.
Derfor forventer vi at barna er sikre godt under bilkjøring. Husk at vi voksne er rollemodeller
i alt vi gjør og seier. En selvsagt ting for mange, men nødvendig å minne andre på.

8. Fødselsdager
Vi markerer dagen til barna med å ha fokus på barnet denne dagen. Det vil henge plakat og
flagg med inngangsdøra, de får krone, og får være med å planlegge, å bestemme litt ekstra
denne dagen. Det vil bli tatt bilde ved bursdagssamlingen.
For dere som har selskap hjemme og ønsker å invitere noen barn fra barnehagen oppfordrer
vi dere til å invitere alle jentene/guttene i gruppen, evt. jentene/guttene født samme år. Hvis
dere ikke gjør det, ønsker vi at dere organiserer/ leverer ut innbydelser utenom barnehagen.
Vi ser at det fort kan oppstå vanskelige situasjoner der noen barn blir satt utenfor.
Viser og til handlingsplan mot mobbing og utstenging der vi minner om at det er flott om det
ikke alltid er de samme barna som får lov å bli med heim for å leke etter bhg dagen er slutt.

Barna trenger hjelp til å tenke på alle skal få samme mulighet og det kan skape nye vennskap
med å inviterer andre heim og av og til.

9 Betaling
Betaling for barnehageplass er etter enhver tid gjeldende satser, fastsatt av styret. Det skal
betales for 11 måneder hvert år. Juli er betalingsfri. Forfall er den 1. i hver måned. Ved
fravær må avgiften betales. Det er strenge krav i Fus systemet for å betale regningen til rett
tid. Det blir fortløpende lagt på renter, og uregelmessig betaling kan føre til at barnet mister
plassen.
Makspris
Jærbarnehagen AS bruker makspris for barnehageplass. Samme som Time Kommune
5 dager pr. uke koster det kr 3135,- pr. barnehageplass pr mnd. Betalingsfri i juli.
Kost
5 dager kr 300 pr. måned.
Dette blir lagt på barnehageregningen.
Søskenmoderasjon
For de som har søsken i en kommunal eller privat barnehage, vil de få søskenmoderasjon
30% der det eldste barnet går. Har dere tre barn er det 50% for det største barnet og 30% for
det andre barnetBleieavtale
En kan inngå en bleieavtale. Dvs. at barna kan få bleier i barnehagen.
5 dager kr 100 pr. måned
Beløpet blir lagt på barnehageregningen.
Veiledning og informasjon til søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i
barnehage.
Makspris for en barnehageplass er kr. 34.375,- pr år. Ei moderasjonsordning sikrer at ingen
familier skal betale mer enn 6% av inntekta for en barnehageplass. (Pr 1.1.20 kr 574 750)
I tillegg kan familier med lågere inntekt enn kr. 566 100 pr. år søke om gratis kjernetid (20
timer pr uke) for 3-, 4- og 5 åringer.
Foreldre som har rett på redusert sats etter nasjonale regler, må søke om dette til
kommunen de bur i. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandla
søknad om reduksjon i foreldrebetalinga. Behandlingstiden er ca 3 veker.
Informasjon om korleis ein søker redusert foreldrebetaling (PDF, 456 kB)

Lærling - Lærlingen vår starter opp på andre året av lærlinge løpet sitt. Veldig spennede
og stor hjelp i hverdagen. Hun skal få prøves eg på litt ulike aldersgruppe dette bhg året og
vil bytte litt på nordfløy og sørfløy.

5. Barnegruppen i år.
I år har vi 50 barn 3-6 år, og 26 barn 0-3 år. Der de aller fleste går hver dag. Totalt 76 barn
Vi har delt barna i mindre grupper, etter alder.
Etter antall barn skal vi ha 7 pedagogiske ledere og en barnehage lærer i 100% og 10,3
medarbeidere + støtte assistenter og lærling, 1 daglig leder
Gruppene dette året:

Sørfløy

50 barn

Gruppe

Grønn Gruppe

Turkis gruppe

Lilla Gruppe

Orange Gruppe

Antal og født

14.barn født i 2015

13 barn født i 2016

11 barn født i 2017

Barn

Sofie, Kornelius,
Dennis, Tobias, Linne
Malene, Olivia, Olav,
Elias, Julian, Sienna,
Torvald, William,
Helle og Halvor
Bjørn Erik 100%

Martin. Evelina, Theo,
Tilde, Jonas, Alice, Klara,
Morten, Emil, Mio, Sofie,
Tjorven, Sofia

Anita ( konstituert)100%

12 barn født i
2016 /2017
Maja, Eline,
Mathilde, Rakel,
Amalie, Tomine,
Gabriel, Jone,
Ulrik, Noah,
Henrik, Olav.
Marit EK 100%

Med
arbeidere

Ann Mari 100%

Rikke 100%

Kirsten 100%

Ann Therese 40%
June 40 %

Anna støtte/
Lærling

Maria (støtte/ekstra)
30%/35%

Ped. leder

June 10%
June ( lærling) 50%

Johan, Vetle,
Madelen, Ingrid,
Malin. Sanne, Maja,
Frida, Viktoria,
Ferdinan, Thord
Marit J 100%

May Britt (støtte
/ekstra) 50%

Nordfløy 26 barn
Gruppe
Antall og
født
Barn

Pedagogisk
leder
Med
arbeidere

Rød
8 barn født i 2019

Blå
9 barn født i 2018

Gul
9 barn født i 2018

Teo,Johannes,
Samuel, Jonas,
Amalie, Eytor,
Christina og Truls
Therese 100%

Noha, Harvey, Thilda,
Sem, Stina, Frida,
Nathalie, Luca, Casper

Astrid, Ida, Sivert,
Magnus, Bjørnar,
Sem, Samanta,
Josefine, Ada
Silje 100%

Bente 100%

Jang 100%, Marie
Ingrid Mariann 100%
Rønnaug 100%
80%
Elisebeth 90%
Heidi 100%
Brit Oddny
Brit Oddny 10%
Brit Oddny
Vi arbeide mye på tvers av gruppene innad på fløyen. Slik at alle barna er trygge på alle
voksne.

6. Dagsrytme.
Kl 7.00 Vi åpner barnehagen.
Kl 7.30 Vi starter frokost
Kl 9.00 – 14.30 Samling /aktiviteter i farge gruppene.
Kl 09.15 Hver mandag – «Endelig mandag«, fellessamling på kjøkkenet
Kl 10.45 Hvile/ avslappings tid for de største
Kl 11.00 Lunsj - Varm /kald
Kl 11.30 Sov /Hvile for de minste
Kl 14.00 Lite måltid m/Frukt og skive, knekkebrød
Kl 14.30 Fri lek og aktiviteter
Kl 16.30 Vi stenger barnehagen

7. Kompetanse plan for ansatte 2020 -2021
Fus har en egen kompetanse plan for utvikling av barnehagene. Fus ønsker både kontinuitet
og spontanitet i opplæringa av tilsette.
Fus opplæring skjer via nette med egne læringsprogram/ ZELO økter, som alle barnehagen
skal arbeide seg gjennom. For dette barnehage året og flere år framover, vil fokuset være på
voksen rollen, og kvalitet i alle ledd. Der vi skal innom mange domener og øvelser, som skal
gi kvalitet inn i barnehagen. Vi skal nytte et observasjonsmaterial på de voksne, som er godt
utprøvd på å gi effekt på voksen rollen, og på korleis vi er sammen med barna. Dette
prosjektet heter BARNET FØRST. Målet med dette arbeidet er at vi i sammen med alle FUS
barnehagen skal få enda høyere kvalitet på arbeidet vårt.
Time kommune har og kompetanse/ utviklings plan som vi ønsker å delta i. Vi har felles
planleggingsdager. Der vi er med på opplæringen til Time Kommune. Vi skal og være med i
deres satsing som heter inkluderende barn. Vi ser at dette passer godt sammen med Barnet
Først og vil bruke all møte tid på kompetanse utvikling fremover.
Dette barnehage året satser vi på:
Hvem
Alle
Alle
Medarbeiderne

Hva
Barnet først
Inkluderende barnehage
Dialogisk lesing

Se møte plan hvilke møter og treffpunkt vi skal bruke.

Tid
Hauset 20 +Våren 21
Hauste 20/våren 21
Hauste 20

8. Årshjul på viktige aktiviteter dette året.
Måned

August

September

Oktober

November

Desember

Januar
Februar

Dato
Veke 32 og 33
Torsdag 13. og Fredag
14 august
17.august

Aktiviteter
Oppstartsamtale
Planleggings dag 1 og 2. Bhg
stengt
Oppstart av nye barn

9.sept kl 19.00

Foreldre møte
I bhg
Søndagstur med barn/
foreldre
Brannvern veke
FN kaffe i bhg.
Foreldre foredrag
Høstferie
Foreldre samtaler
Planleggingsdag,nr 3 felles
Søndagstur for barn/foreldre
Luciafrukost
Nisse fest for barna

13..sept kl 13.00
Veke 38
Onsdag 21.10 kl 15.00
Torsdag 22.10 kl 19.00
Veke 41
Veke 40 - 42
Fredag 13.11.
15.nov.
Fredag 11.12
Torsdag 17.12.
Julevandring for 4 og 5
åringer
24,25, + 31, desm og
1.jan er bhg stengt

6.febr
7.febr

Mars

Torsdag 18.febr
Uke 9
1.mars
Veke 11 og 12

April

Torsdag 25.3
31.3-5.4
18.april
29.april

Tema
Hvem er jeg?
Meg selv,
Familie
Begrep om
familie
Hvem er vi?
Få en venn /
Være en venn

Venner og
omsorg for
andre
FN -

Jul i gamle
dager

Jule ferie

Samenesdag
Søndagstur med
barn/foreldre
Planleggingsdag nr 4, felles
Vinterferie på skolen
Søknadsfrist til bhg plass
Foreldre samtaler

Samenes liv.
Kven er dei?

Påskefrukost
Påskestengt
Søndagstur med
barn/foreldre
Fus dagen

Påsken

våren

30.4. 20

Mai

Juni

Onsdag 26. mai
13, 17,24 . mai
Fredag 14.mai
Torsdag 3. juni kl
15.00
9. juni kl 18 - 19.00
10.juni

Juli

28 .juni
Veke 26 – 33

Siste frist å levere
sommerferien på MY kid
Toddler dag
Stengt
Planleggingsdag nr 5
Jærmarked

Førebu
Jærmarked

Foreldre møte for nye barn,
Besøksdag nye barn
9.0-10.30
Starter sommer bhg
Sommer ferie og sommer bhg

Sommer
barnehage

