ÅRSPLAN

2018
2019

Barnehagenavn
Borgen

INNHOLDSFORTEGNELSE
Velkommen til borgen FUS barnehage .  .  .  .  .  .  . 4
FUS sine hovedmål .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Innhold i årsplan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Barnehagens styringsdokumenter .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
FUS sine dokumenter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
FUS-barnehagenes felles verdier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Glødende . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Skapende  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Tilstedeværende .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
FUS-barnehagenes felles visjon er: .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Hverdagsmagi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Vennegaranti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Sosial kompetanse/danning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Vennegaranti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Medvirkning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Lek og barndom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Hovedmål:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Vårt satsningsområde denne perioden: . . . . . 20
«Natur og gode lekemiljøet ute» .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Hovedmål:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
FUS sine hovedprosjekter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Egenledelse i lek og læring .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Hva er egenledelse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Egenledelseshjulet: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

2

FUS smartmat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Ullensaker kommunes satsningsområder  .  .  .  . 28
Periodeplan/temaer: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Progresjonsplan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Kommunikasjon, språk og tekst  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Kropp, bevegelse, mat og helse .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Kunst, kultur og kreativitet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Natur, miljø og teknologi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Antall, rom og form .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Etikk, religion og filosofi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Nærmiljø og samfunn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Fellesarrangement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Planlegging .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Dokumentasjon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Dokumentasjonsmetodene våre er .  .  .  .  .  .  .  . 42
Vurdering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Observasjonsskjemaer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Egenledelseshjulet: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
”Alle med –skjema” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Tras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Barnesamtaler/intervju  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Samarbeidspartnere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Kompetanseplan for personalet  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Overgang barnehage-skole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

3

VELKOMMEN TIL
BORGEN FUS
BARNEHAGE
Borgen FUS barnehage as er en av ca 170
FUS barnehager som eies og drives av Trygge
barnehager as. Trygge barnehager er et
entreprenørfirma og FUS barnehagene, som
er et datterselskap til Trygge barnehager, er et
aksjeselskap. Les mer om dette selskapet på
fus.bhg.no
Barnehagen startet i midlertidige lokaler 19.
oktober 2005, og 30. januar 2006 startet vi drift i
eget bygg.
Vi er en barnehage med 4 avdelinger og ca. 75
plasser for barn fra 0-6 år.
Trollhula 0-2 år
Skattekammeret 2-3 år
Dragetoppen 3-6 år
Riddertårnet 3-6 år
Barnehagen ligger idyllisk til på Borgen,
med kort veg til skogen som byr på mange
muligheter for lek, utforskning, opplevelser
og motoriske utfordringer.
Vi har en god sammensatt personalgruppe med
masse kompetanse og erfaring, og er opptatt av
å være i utvikling og å skaffe oss ny kunnskap.
Vi liker å finne på morsomme ting og skape en
spennende og lærerik hverdag for barna.

§1 FORMÅL FRA
BARNEHAGELOVEN
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.

FUS SINE HOVEDMÅL
--

FUS barn har et positivt selvbilde

--

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse

--

FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller
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FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd
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MATGLEDE

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

INNHOLD I ÅRSPLAN
Årsplanen er personalets arbeidsdokument og skal fungere som informasjon for foreldre,
eiere, kommunen og andre samarbeidspartnere.
Årsplanen er en overordnet felles plan, og er et arbeidsverktøy for de ansatte, den skal
være med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna. Planen må sees i sammenheng med
de andre styringsdokumentene som barnehagen jobber etter og den skal evalueres hvert
halvår. Årsplanen gjelder for et år.
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BARNEHAGENS
STYRINGSDOKUMENTER
LOV OM BARNEHAGER AV 01.01.12
Lov om barnehager ligger til grunn for alle offentlig godkjente barnehager, og sammen med
forskriften til loven tar den for seg, kap. 1 barnehagens formål og innhold, kap. 2 barns og
foreldres medvirkning. Resten av loven tar for seg godkjenningsplikt og oppgavefordeling,
barnehagemyndighetens generelle oppgaver, personalet, forskjellige bestemmelser og
ikrafttredelse og endringer i andre lover.

FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
Rammeplanen (ny fra 01.08.17) gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold
og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet
som er fastsatt i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. Målet med rammeplanen er
å gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Barnehagens
innhold og oppgaver skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, danning og
læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder
viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

FORSKRIFTER OG LOVER
Barnehagen må til enhver tid forholde seg til de forskrifter og lover som omhandler
barnehagedriften. F.eks. arbeidsmiljøloven, Forskrifter om miljørettet helsevern.

VEDTEKTER
Det er utformet egne vedtekter for barnehagen. Vedtektene godkjennes av eierstyret. Ved
endringer skal SU ha mulighet til å uttale seg.
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FUS SINE DOKUMENTER
Overordnet fagplaner og retningslinjer fra FUS
Dette danner grunnlaget for FUS barnehagene sin felles profil, vårt menneskesyn og
pedagogisk tilnærming. Den ligger som en pedagogisk grunnmur som skal gjennomsyre
alt arbeidet i barnehagen.
Serviceerklæringen for FUS-barnehagene
Denne sier hva foreldrene kan forvente av en FUS barnehage. Serviceerklæringen klargjør
på en presis måte kravene til de ansatte og forventningene til de daglige lederne.
Det som står i serviceerklæringen er forpliktende og skal være en
pedagogisk plattform i alt vi gjør i barnehagen.
Barnehagens praksis skal jevnlig vurderes på ulike måter, for å sikre at barnehagen har den
kvaliteten den har lovet i Serviceerklæringen.
Etiske retningslinjer
Alle ansatte signerer på etiske retningslinjer før de begynner i barnehagen. Disse skal sikre en
høy etisk standard i alle relasjoner og arbeid i FUS. Etikk skal være et gjennomgående tema
i opplæringen av alle ansatte. De ansattes forpliktelser i forhold til personvernloven
og taushetsplikt skal sitte i ryggmargen på hver enkelt.
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FUS-BARNEHAGENES
FELLES VERDIER ER:
GLØDENDE – SKAPENDE – TILSTEDEVÆRENDE
Ansatte og foresatte i Borgen FUS barnehage har i samarbeid
kommet fram til følgende forståelse av begrepene:

GLØDENDE
--

Lekende voksne

--

Brenner for jobben

--

Godt humør/sprudlende

--

Spontanitet

--

Er i lek sammen med barna

--

Imøtekommende

--

Ser hvert enkelt barn

--

Positiv

--

Ser muligheter

--

Skaper hverdagsmagi

--

Viser kjærlighet og omsorg

--

Engasjert og utstråler varme

--

Setter i gang aktiviteter

--

Gir barna mestringsfølelse

--

Barna skal selv få bestemme når de

SKAPENDE
--

Barna skal få møte ulike
materialer og teknikker

--

ønsker å skape noe

Barna skal få være kreative og

--

Barna skal få være nytenkende

bruke fantasien sin

--

De voksne skal være inspirerende og

--

Barna skal være aktive

--

Barna skal selv legge premisser

oppfinnsomme
--

for sine skapende aktiviteter

De voksne skal skape magiske og
minnerike stunder

--

De voksne skal lage spennende prosjekter

TILSTEDEVÆRENDE
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--

Barna i fokus

--

Deltar i leken

--

«ser» hvert barn

--

Viser interesse og omsorg

--

Små og store øyeblikk

--

Skaper trygghet

--

Tilstede i øyeblikket

--

Hilser på alle som kommer

--

God foreldrekontakt

--

Synlige voksne

--

Er engasjert og aktiv

--

Rettferdige

FUS-BARNEHAGENES FELLES VISJON ER:
«SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»
Ansatte og foresatte i Borgen FUS barnehage har i samarbeid kommet fram til:

HVERDAGSMAGI
-- Små og store øyeblikk

-- Uforutsett

-- Voksne som er tilstede i øyeblikket

-- Skape det lille ekstra i hverdagen

-- Humor og glede

-- Gripe mulighetene

-- Undrende

-- Skape gode minner

-- Spontant

-- Variasjon

-- Glemmer tid og sted

-- Kreativitet og positivitet

VENNEGARANTI
-- Trygghet

-- Inkluderende

-- Omsorg

-- Voksne setter i gang og er deltagende i lek

-- Hvert enkelt barn blir sett

-- Voksne som rollemodeller

-- Alle skal ha noen å leke med

-- Voksne observerer og rettleder

-- Venner på tvers av avdelinger

barna i samspill

-- Bana må lære å få og beholde venner

-- Inkludering

-- Lære å behandle hverandre positivt

-- Fellesskap

-- Snakke om vennskap
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SOSIAL KOMPETANSE/DANNING
Fra barna starter i barnehagen, må de voksne legge til rette
for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv.
De voksne må være gode rollemodeller, og skape trygge, reflekterende og selvsikre barn,
som utvikler sin egen identitet. Barna skal ha tro på at de kan nå sine mål. De skal være
trygge på at deres egne ønsker, meninger og verdier er betydningsfulle, samtidig som de
har respekt vog toleranse for andre.
Dette oppnår vi ved å møte barna med omsorg, tillitt og respekt og at alle skal føle seg
trygge i barnegruppa. Personalet skal se barnet, ha tid til å snakke, tid til kos og trøst.
Personalet skal gi barna gode opplevelser, anerkjennelse og ros.
Det blir også viktig å ha fokus på »hvem er jeg». Barna skal få et godt forhold til egen kropp
og de skal få forståelse av at alle er ulike, men like verdifulle. Det er viktig at barna lærer å
sette sine egne grenser for seg og sin kropp og at de får forståelse for andres grenser.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et
verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er en livslang prosess som blant annet
handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Det skjer i
samspill med omgivelsene og med andre. Det er en forutsetning for meningsdanning, kritikk
og demokrati. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha
like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter
i barnehagen. Gode vaner og holdninger etableres i de tidligere barneårene, og sosial
kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser i alle situasjoner i
løpet av dagen. Barna lærer av å observere andre. Personalet må reflektere over sine egne
holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. Vi er modeller
for barna. Personalet skal være bevisst på å behandle gutter og jenter på en slik måte at
de tilegner seg de samme ferdighetene og kunnskapen. De skal få samme mulighetene og
forutsetningene for å lykkes videre i livet.
Barnehagen har et spesielt ansvar for å utjevne sosiale forskjeller. Barna må derfor
behandles ulikt ut fra sine forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at alle barna får en
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal bidra til å legge til rette
grunnlaget for at barna skal få et godt liv.
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VENNEGARANTI
Rammeplanen sier at barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. I FUS barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er FUS. Hvert enkelt
barn skal inkluderes i et fellesskap hvor barnet skal føle seg betydningsfull og viktig.
«Det du tror om meg, slik blir jeg langt på vei» (Rosenthal-effekt).
Vennegarantien skal stå som en «ledestjerne» for de voksne i barnehagen.
Med det menes at den voksne skal:
--

Rette fokus på gode vennehandlinger i leken og sette ord på/ bevisst bruk av ordet
venn i kommunikasjonen med barna.

--

Skape relasjonsbygging i leken fra lek til avansert lek:

--

Tilstedeværende og veiledende voksne.

--

Legge til rette rolleleken slik at barna får muligheten til å fortsette den gode leken neste
dag og dagene som kommer.

--

Skape gode rammer rundt leken, en god struktur og rom for skaperevne.

--

Skape et tema for leken og gjerne i forbindelse med fellesarrangementer.

--

Legge til rette for en minst mulig hektisk hverdag siden høyt stressnivå kan over
tid svekke konsentrasjon, oppmerksomhet og egenledelse. Barnets følelse av
å være betydningsfull i en mindre hektisk hverdag, skaper god helse og gode
utviklingsmuligheter for barnet.

Barnehagen skal ha en pedagogisk praksis som gjør at hvert enkelt barn skal føle seg
betydningsfull og viktig. Rettferdighet skal stå i fokus ved å gi hvert enkelt barn det de har
behov for. Det igjen skaper personlig utvikling og mestringsfølelse. Det skal gis utfordringer
på at barnet skal få bruke seg selv – bli den beste utgaven av seg selv.
Det kan være store forskjeller på kulturer mellom barnehage og hjem, men innad i
barnehagen blir det viktig å skapes en egen kultur som skal ha fokus på å være inkluderende
og ha en følelse av fellesskap. Alle barn må ha en opplevelse av å høre til i barnehagen, og
alle skal ha en venn å leke sammen med!
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MEDVIRKNING:
Barn har rett til medvirkning, det er nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter og i
Lov om barnehager. «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, 2006, § 3).
Medvirkning handler om hvordan mennesker samhandler, lytter til og respekterer hverandre i
et fellesskap. De voksne må være lydhøre overfor det enkelte barnet og de må være tilstede i
barnas livsverdener. De voksne må uttrykke en nysgjerrig og undrende holdning til det barna
gjør, og de må være interesserte i å forstå barnas opplevelse av situasjonen de er i.
Hos oss arbeider vi aktivt med å legge til rette for barns medvirkning gjennom:
--

Å være tilstedeværende i barnas livsverdener, vise vår nysgjerrighet og
undring for og sammen med hvert enkelt barn.

--

Å være lyttende og åpen for barnas synspunkter, slik at barna kan være deltagende i
planlegging og avgjørelser.

--

Å se på barnas interesser/ fange opp hva de er opptatt av, og legge dette til grunn i
planer og temaer vi fordyper oss i.
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--

Å se etter løsninger sammen med barna fremfor å komme med et nei.

--

Å ha barneintervju med alle barn
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LEK OG BARNDOM
Rammeplanen sier at barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi.
Barnehagen skal bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av
trivsel, vennskap og lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen
kultur. Leken skal være en arena for banas utvikling og læring, og for sosial og språklig
samhandling. Barnehagen skal inspirere og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement
gjennom lek – alene og sammen med andre.
Det er barnas barndom vi forvalter i barnehagen. Barna skal ha morsomme og lystbetonte
dager preget av stor medbestemmelse, frihet og lek. Lek er barns naturlige måte å være på.
Derfor lærer barn best gjennom lek. Hos oss er derfor leken viktigst, den kommer først.
«ROLLELEK OG GODE LEKEMILJØER».

HOVEDMÅL:
Barna skal få lyst til å leke når de kommer inn i barnehagen.
Tiltak:
-- Personalet skal stadig endre rommene
-- Personalet skal tilrettelegge så rommene
innbyrtil til variert lek
-- Personalet skal ta med barna på prosessen
med å endre rommene

naturen og naturmaterialer til rollelek
-- Personalet skal gi barna felles opplevelser
som utgangspunkt for lek og legge til rette
for utvikling av leketemaer

-- Personalet skal gi barna erfaringer med

-- Personalet skal fremme et inkluderende

å skaffe tilgjengelige rekvisitter til å

miljø der alle barna kan delta i lek og

videreutvikle leken

erfare glede i lek

-- Personalet skal gi barna erfaring med at
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-- Personalet skal hjelpe barna til å ta i bruk

-- Personalet må ha gode rutiner for

deres opplevelser og ønsker for leketema

å fange opp foreldrenes ideer og

blir tatt på alvor

innspill til lekemiljø

Rolleleken innebærer to hovedelementer. For det første imitasjon. Barna må kunne imitere
språk, handlinger og personkarakteristika. For det andre må de kunne «late som».
Det vil si at de må kunne forestille seg objekter, aktiviteter og situasjoner som ikke kan
reproduseres direkte, men er representasjoner som kan være ganske fantasifulle.
«Late som» avhenger dessuten sterkt av verbalisering (Vedeler 1999).
Personalet må ha en bevisst holdning til hvordan vi tilrettelegger lekemiljøene både inne
i barnehagen, ute i barnehagen og på tur i naturen. Vi skal hele tiden ha stort fokus på
hvordan personalet kan tilrettelegge for mer rollelek og skape spennende miljøer som innbyr
til lek. Miljøene i barnehagen skal være i stadig endring, ut fra hva barna er opptatt av og
hvilken lek de ønsker å leke. Rommene skal tilrettelegges ut fra barnas behov og sikre at alle
får mulighet til å leke en lek de ønsker. Rommene må tilrettelegges slik at det blir nok rom
og kroker til at barna kan leke uforstyrret. Spesielt for de minste barna blir det viktig å skape
miljø som innbyr til lek og utforsking, samtidig som de voksne kan være den trygge basen.
Vi ønsker å sette barnas lek i sentrum. Det skal være gøy for barna å være i barnehagen.
Barna skal erfare at alt er mulig når de leker og de skal få gode erfaringer med å være
kreative i leken. Det er lekemiljøet som skal tilpasses til barna, ikke barna som skal tilpasse
seg lekemiljøet
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VÅRT SATSNINGSOMRÅDE
DENNE PERIODEN:
«NATUR OG GODE LEKEMILJØET UTE»
Vi har erfart hvor viktig et variert, spennende og innbydende lekemiljø er for å skape god
rollelek inne. Rommet rundt barnet påvirker hvordan barna leker, om rolleleken blir variert
og spennende, eller om barna leker den samme leken hele tiden. Små endringer kan få
rolleleken til å blomstre.
Vi skal fortsette å jobbe med å skape spennende lekemiljøer inne. Samtidig ønsker vi dette
året å ha stort fokus på lekemiljøet når barna er ute. Det kan være ute i barnehagen eller ute
på tur. Vi er mye ute, og da blir det viktig at barna møtet spennende miljøer som innbyr til
lek. De skal få lyst til å leke og de skal bli møtt med miljøer som gir rom for og oppmuntrer
til variert lek og læring.
Vi ønsker å utnytte muligheten som ligger i naturen i og rundt barnehagen. Vi skal gi barna
et mangfold av naturopplevelser og gi dem erfaring med å bruke naturen som arena for
lek og læring gjennom alle årstidene, slik at de blir glade i naturen. Gjennom lek skal vi
stimulere til nysgjerrighet og interesse for naturfenomener og fysiske lover. Barna skal
få erfaringer og kunnskap om naturen og bærekraftig utvikling, om lokale dyr og dyreliv,
hvordan vi kan utnytte naturen som matressurs og hvordan vi kan ferdes i naturen uten at
vi skader den.
Gjennom lek skal barna få kunnskaper om hvordan vi kan bruke naturmaterie for å berike
leken eller til skapende virksomhet. Barna skal oppmuntres til å bruke fantasien og til å se
mulighetene i materialet som er tilgjengelig. Barna skal få hjelp til å hele tiden videreutvikle
leken og leketema. De voksen må være tilstede og observante i forhold til barnas lek.
De skal tilrettelegge og fange opp hva barna har behov for. De må oppdage barnas interesser
og se muligheter til refleksjon og læring i alle små og store situasjoner gjennom dagen.
Lek og læring skal foregå side om side, og leken skal ha like gode rammer ute som inne.
Rammeplanen sier at «barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme
barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling». Lekemiljøet ute må derfor også innby til
fysisk aktivitet. Samtidig skal det gi rom for uforstyrret lek i mindre grupper. Det krever et
bevisst fokus fra de voksne på å tilrettelegge miljøet slik at lekemiljøet rommer alle barnas
behov og gjør det mulig for alle barn å delta i samspill og mestre leken ute.
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De voksne skal være tilstede og aktive i leken og fange opp barn som har behov for støtte
og veiledning. De voksne må tilrettelegge slik at alle mestrer leken og de må fange opp
barna som faller utenfor lek. Det skal være et inkluderende lekemiljø der alle får oppleve
samspill, glede og mestring.

HOVEDMÅL:
Utemiljøet skal være i stadig forandring og stimulere til variert lek. Barna skal ta i bruk
mulighetene som ligger i naturen og nærmiljø til spennende og variert lek og læring
Tiltak:
--

Personalet må by på seg selv og skape spennende elementer i uteleken

--

Personalt må hjelpe barna til å ta i bruk hele uteområdet ved å tilrettelegge og
gjøre området spennende

--

Personalt må regelmessig endre lekemiljøene slik at de er i stadig utvikling

--

Personalet må tilrettelegge og endre utemiljøet i forhold til barnas lek og ønsker

--

Personalet må dele opp utemiljøet i ulike «soner» slik at ulik lek ikke kommer i
konflikt med hverandre

--

Personalet må være tilstedeværende og observante slik at de fanger opp
hva som skjer i leken og kan hjelpe barna med å videreutvikle leken

--

Personalet må tilrettelegge for at barna har spennende og nødvendige materielle til å
berike leken sin

--

Personalet må sikre at alle får delta i positive samspill med andre

--

Personalet må utnytte mulighetene som ligger i naturmateriell og ta det med tilbake til
barnehagen for lek og utforsking

--

Personalet må oppmuntre barna til å bruke naturmaterialet på nye og spennende måter
for å berike leken

--

Personalet må utnytte alle muligheter til refleksjon, eksperimentering og læring

--

Personalet skal tilrettelegge varierte turer i nærmiljøet

--

Personalet skal gi barna erfaring med å så grønnsaker og høste fra naturen

--

Personalet må formidle kunnskap om lokale dyr og innsekter

--

Personalet må tilrettelegge for at barna får utforske, eksperimentere,
undersøke og undre seg over naturen gjennom alle årstidene
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FUS SINE HOVEDPROSJEKTER
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Fordi lek er det viktigste for barn, ønsker FUS å satse på lek og læring gjennom lek.
FUS er opptatt av at vi skal jobbe både erfaringsbasert og i særlig grad forsknings- og
kunnskapsbasert. FUS ansatte har gjennom egenledelsesprosjektet fått opplæring i nyere
forskning vedrørende hvordan og når barn lærer best. Vi vet at egenledelse og frodige,
stimulerende og gode lekemiljø har avgjørende betydning for barnas utvikling. Hos oss får
barna boltre seg i lek og har kompetente voksne som kan og vil gi rom og plass for lek.

HVA ER EGENLEDELSE
Egenledelse beskrives ofte som «hjernens dirigent». Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i
gang og styrer det vi sier og gjør. Barna må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse
utfordringer, og egenledelse er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig.
Rolleleken er spesielt godt egnet for å utvikle egenledelse. Derfor har lek, og spesielt
rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert barn skal bli den aller
beste utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos oss i FUS.
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EGENLEDELSESHJULET:
Vi jobber hver dag med å
legge det beste grunnlaget
for utvikling av
egenledelsesferdigheter.
Egenledelse danner det
viktigste grunnlaget
for utvikling og

- holde orden
på informasjon og
aktiviteter

opprettholdelse av
vennskap, forebygger
mobbing og knyttes
til tidlige ferdigheter
innen lesing, skriving
og matematikk. Evnen til
egenledelse er avgjørende for
sosialt samspill, deltagelse og
medvirkning i barnehagen.
Vi sier ofte at lek og læring går ”hånd i hånd”.
Læring skjer gjennom leken. Leken er uformell og spontan og er med på å utvikle
kunnskaper og ferdigheter. Lek er en viktig arena for å tilegne ny kunnskap og forberede
seg på voksenlivet, samtidig som leken har en verdi i seg selv. Barna uttrykker seg, knytter
bånd og skaper tilhørighet. Det er helt nødvendig for at de skal trives. Lek er indremotivert,
lystbetont og frivillig.
I forhold til lek vil vi fokusere på:
--

Å gi barna rom og tid for lek og samspill.

--

At barnas ønsker danner grunnlaget for leken

--

At leken er her og nå, har sin egen atmosfære og er viktig for den som leker

--

Å gi barn felles opplevelser og referanserammer som de kan ta med seg videre som
utgangspunkt for sin lek.

--

Å gjøre bruk av de erfaringene som barna tar med seg til barnehagen

--

Å gi barna positiv respons på at de selv tar initiativ til aktiviteter og legge til rette for at
denne type aktivitet får utvikle seg.

--

Å ha lekegrupper

--

At voksne er dynamiske og fleksible i forhold barnas lek, og ser hvilke ulike roller de må
innta i leken.
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For å kunne stimulere leken best mulig, er det viktig at personalet hele tiden vurderer
hvilken rolle de skal ha i leken.
De ulike voksenrollene er:
--

Iakttager: Den voksne støtter barna i leken med smil,
anerkjennelse og stimulerende kommentarer

--

Iscenesetter: Den voksne hjelper barna med å forbedre leken og hjelper dem å lage
rekvisitter og gir forslag og innspill for å berike lekeaktivitetene.

--

Primadonna: Den voksne tar hovedrollen og leder leken i en annen
retning enn det barna hadde valgt

--

Direktør: Den voksne er ikke med i leken, men kommer med kommentarer
og forslag til å forandre leken til andre tema/emner

--

Lekeleder: Den voksne kan ta en rolle, men samtidig utvide leketemaet og
lekemulighetene gjennom forslag til nye aktiviteter

--

Lekekamerat: Den voksne får invitasjon til å være med i leken og aksepterer den.
Den voksne lar barna bestemme slik at det blir de som leder leken.

--

Uengasjert observatør: Den voksne griper bare inn i leken dersom det blir
konflikt eller fysisk fare.
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FUS SMARTMAT
Det er viktig at barna får riktig næring, slik at de klarer å være aktive, leke og lære gjennom
en hel barnehagedag. FUS har derfor fokus på å servere riktig mat i barnehagene, samtidig
som vi skal tilrettelegge for gode opplevelser rundt matbordet.
FUS smartMat betyr at:
--

Vi serverer grønnsaker til måltidene.

--

Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.

--

Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold.

--

Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.

--

Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.

--

Vi bruker vann som tørstedrikk.

--

Vi bruker størst mulig grad av naturlige søtningsstoffer.

--

Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon.

Vi er opptatt av at barna skal få gode vaner fra de er små. Barn skal få være med på
matlaging og de skal få kunnskaper om hvordan maten påvirker kroppen vår. Hos oss
serverer vi varm lunsj 2 dager i uken og brød 3 dager. Ofte har vi hjemmelaget brød.
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BARNET
FØRST!

ULLENSAKER KOMMUNES
SATSNINGSOMRÅDER:
Ullensaker har hatt en period med satsning på barns språkutvikling. Det er laget en
felles språkplan for alle barna i Ullensaker kommune. Målet er at barna skal bli møtt
med språkstimulerende miljøer slik at de får en best mulig språkutvikling og de beste
forutsetningene for en god skrive og leseutvikling på skolen. Barn som sliter med
språkutviklingen, skal bli fanget opp tidlig, slik at de kan få hjelp så tidlig som mulig.
I denne periode skal de også ha fokus på matematikk. Det blir gitt kurs til personalet og
utarbeidet egne planer for en helhetelig tenkning fra barnehage og over til skolen..
Borgen FUS barnehage deltar i Ullensaker kommune sine satsninger.

PERIODEPLAN/TEMAER:
Med utgangspunkt i satsningsområdet vårt, vil vi jobbe med temaer og prosjekter, ut fra
barnas og de voksnes interesser. Vi legger stor vekt på at barna skal ha medvirkning i
temaene vi fordyper oss i, og at de voksne må fange opp barnas interesser. Ved å være
observante på barnas lek kan de voksne introdusere temaer inn i leken, eller fange opp
temaer ut fra leken til barna. De voksne må tilrettelegge slik at barna får utviklet seg
innenfor alle fagområdene, og slik at de overordnede målene våre alltid kommer til syne
i hverdagen i barnehagen. Lengde på temaer og prosjekter vil variere etter interessen fra
barna. Fordi vi ønsker å ivareta barnas medvirkning, vil vi ikke lage detaljerte planer over
dagene. Det skal være rom for barnas lek og interesser her og nå. Men personalet skal ha
god oversikt over hva barna skal tilegne seg av kunnskap og ferdigheter, og tilpasse dette
til barnas interesser slik at barnehagen ivaretar fagområdene og kravene i Rammeplan.
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PROGRESJONSPLAN MED
UTGANGSPUNKT I FAGOMRÅDENE
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
ALDER

MÅL

VOKSENROLLEN

1-2 år

Barna skal få positiv respons på sitt
nonverbale kroppsspråk

• Personalet må sette ord på alt de gjør sammen med barna.
• Personalet må være bevisste på sin egen språkbruk, og de
må tilpasse språket sitt til situasjonen. De voksne må bruke
ord som barna forstår og stemmeleie og tonefall må være
preget av trygghet og tillitt.
• Personalet må observere og tolke barnas nonverbale uttrykk
og gi positiv respons på dette.
• Personalet må gi barna rikelig med førstehåndserfaringer
samtidig som de samtaler med barna om de opplever og
erfarer.
• Personalet må gi barna god tid til å tenke, gjenta ord og
herme etter lyder.
• Personalet må tilrettelegge for lek med lyder,
pludring og herming
• Personalet må tilrettelegge gode situasjoner for samtale og
læring av begreper.

• Barna skal oppleve glede ved å mestre
nonverbalt og etter hvert verbalt
språk.
• Barna skal få respons på sine
nonverbale og verbale uttrykk.
• Barnas nonverbale uttrykk skal gis
plass og bli tatt på alvor.
• Barna skal utvikle sin språkforståelse
ved at de voksne «bader barna i
språk».
• Barna skal etter hvert forstå og bruke
enkle, meningsbærende ord.
• Barna skal bli kjent med enkle bildebøker, fortellinger, regler, rim og
sanger
• Barna skal føle trygghet over å
uttrykke seg verbalt og nonverbalt.
3-5 år

Barna skal utvikle et funksjonelt
språk og bruke språket aktivt i alle
situasjoner gjennom dagen.
• Barna skal leke med språket, symboler
og tekst.
• Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse og få et rikt ordforråd.
• Barna skal bruke språket for å sette
ord på sine egne tanker og følelser.
• Barna skal få utforske både muntlig og
skriftspråk.
• Barna skal bruke språket til å skape
relasjoner og bruke det som redskap
til å løse konflikter.
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• Personalet skal fremme det flerspråklige mangfoldet i
gruppa, og bruke det flerspråklige mangfoldet som en
ressurs for/med alle barna.
• Personalet må oppmuntre foreldre til flerspråklige barn til å
snakke morsmålet hjemme, slik at barna får et rikt ordforråd
og forstår nyanser i sitt eget morsmål.
• Personalet må bruke konkreter, rikelige benevnelser og
førstehåndserfaringer i kommunikasjon med barn med norsk
som andrespråk.
• Personalet må tilrettelegge for og selv være aktivt med på å
skape et naturlig og stimulerende språkmiljø der de voksne
snakker med barna og ikke med de andre voksne.
• Personalet må være bevisst på å oppmuntre barna til å
bruke språket sitt. De må få støtte til å sette ord på egne
følelser og bruke språket sitt i forskjellige situasjoner.

ALDER

MÅL

VOKSENROLLEN

3-5 år

• Barna skal få oppleve språklig
mangfold og flerspråklighet som en
positiv faktor i barnegruppa.
• Barna skal få en begynnende
forståelse av lyder og rytme i språket.
• Barna skal få et positivt forhold til
fortellinger, eventyr, rim, regler og
sanger.

• Personalet må hjelpe barna til å sette ord på situasjoner og
hjelpe dem til å se de andres perspektiv i konflikter, slik at
de kan finne felles løsninger.
• Personalet må gi barna positiv respons, de må ikke rette på
barna ved uttalefeil, men bekrefte og gjenta ordene riktig.
• Personalet må skape språklig engasjement hos
barna med åpne spørsmål, tilknytningsreplikker og
videreføringsreplikker.
• Personalet må møte barna som likeverdige individer, de må
snakke med barna, ikke til barna.
• Personalet må tilrettelegge for at barna opplever høytlesning
eller muntlig formidling av fortellinger, eventyr, sagn, dikt eller
fagtekster daglig, og at de møter ulike dialekter i tekstene.
• Personalet må tilrettelegge for lek med språk,
lyder og rytme.

5-6 år

Barna skal bli språklig bevisste og
få en begynnende forståelse for
skriftspråk

• Personalet må tilrettelegge gode arenaer for
samtale og refleksjon
• Personalet må legge til rette for ulike språkleker
• Personalet må gi barna mulighet til å skape sin egen tekst
• Personalet må tilrettelegge for at barna skal bruke
pedagogiske spill og gjøre seg kjent med PC/nettbrett
(barnehagen har egne regler for bruk av nettbrett/pc).
• Personalet må introdusere gåter og vitser for barna.
• Personalet må inspirere barna til å leke med språket, finne
ord som rimer og egne gåter.
• Personalet må tilrettelegge for god lek, spesielt rollelek og
lesing/skriving i lek
(eks. togbilletter, handleliste, krysseliste).
• Personalet må gi barna inspirasjon og redskaper til å
leke med skriftspråk.

• Barna skal utvikle sin språklige
bevissthet og få en begynnende
forståelse for språkets uttrykkside.
• Barna skal få en forståelse av rytmer,
lyder og stavelser i språket, samt
forståelse av rim.
• Barna skal bli kjent med skriftspråk.
• Barna skal få erfaring med å skape
tekst
• Barna skal mestre enkel bruk av pc og
pedagogiske spill.
• Barna skal erfare at samme ord kan
bety ulike ting (homonymer).
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
ALDER

MÅL

1-2 år

Barna skal utvikle sine motoriske
• Personalet må være aktive og delta i barnas lek og aktiviteter.
ferdigheter og kroppsbeherskelse og få • Personalet må tilrettelegge for et godt miljø med fysisk
aktivitet og et godt sosialt miljø, der de selv skal
et positivt forhold til kroppen sin, sunn
være gode rollemodeller.
mat og utvikle en god psykisk helse.
• Personalet skal se hvert enkelt barn, oppmuntre og gi
• Barna skal få glede og mestring ved å
• nødvendig støtte og trygghet så barna mestrer å være aktive,
bruke hele kroppen
og føle seg trygge i barnehage hverdagen.
• Barna skal få utfordringer tilpasset eget
• Personalet må legge til rette for allsidig fysisk aktivitet og lek
ferdighetsnivå for å utvikle mestringsbåde ute og inn, året rundt.
følelse og selvfølelse
• Personalet må legge til rette for mange repetisjoner av alle
• Barna skal oppleve glede ved å
aktiviteter for at de motoriske ferdighetene til barna skal bli
utforske og bruke kroppen aktivt inne
automatiserte og funksjonelle.
og ute, året rundt
• Personalet må tilrettelegge slik at barna skal kunne klare mest
• Barna skal oppleve glede ved å mestre
mulig selv og bli mest mulig selvstendig og trygge på deg selv.
nye motoriske ferdigheter, kropps• Personalet skal jobbe bevist med å lære barna at vi alle er
beherskelse, koordinasjon og fysiske
like mye verdt.
egenskaper.
• Personalet skal lære barna om kroppen, i settinger der det er
• Barna skal bli kjent med egen kropp
naturlig å snakke om kroppen.
og utvikle en trygghet på egen kropp,
• Personalet skal lære barna gode rutiner for hygiene.
oppfatning av seg selv og bli kjent med
• Personalet må tilrettelegge gode måltider der barna får smake
egne følelser.
ulike typer mat i en hyggelig og inkluderende ramme der det
• Barna skal oppleve en fellesskapser fokus på gode samtaler og god stemning rundt måltidene.
følelse i barnehagen, ved å oppleve
glede og trivsel i barnehage hverdagen.
• Barna skal utvikle gode vaner for hygiene
og få gleden av et variert kosthold.

3-5 år

Barna skal tilegne seg grunnleggende
motoriske ferdigheter og få forståelse
for sammenhengen mellom sunn kost,
fysisk aktivitet og god helse
• Barna skal utvikle en positiv selvfølelse
gjennom mestring, trivsel og felleskap
i barnehagens, gjennom fysiske
aktiviteter og det sosiale felleskapet i
barnehagen.
• Barna skal få utvikle egne motoriske
ferdigheter og utforske egne
begrensinger.
• Barna skal oppleve glede og trivsel ved
å ferdes ute i naturen året rundt.
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VOKSENROLLEN

• Personalet må organisere dagen slik at barna får en naturlig
veksling mellom ro, fysisk aktivitet og måltider.
• Personalet må tilrettelegge for et spennende
• og trygt miljø fylt med fysiske og sosiale aktiviteter som fører
til mestring og glede for barna.
• Personalet må tilrettelegge for at barna er ute minst 2 timer hver
dag og at barna får oppleve tur utenfor barnehagen hver uke.
• Personalet må gi positive bekreftelser på barnas motoriske
lek og aktiviteter og utfordre dem til å prøve ut sine egne
ferdigheter og grenser.
• Personalet må la barna få oppleve risikolek for at barna selv
kjenner på egne grenser og får utfordre seg selv.

ALDER

MÅL

VOKSENROLLEN

3-5 år

• Barna skal utvikle en trygghet for
egen kropp og grenser, og lære å vise
respekt for andres kropp og grenser.
• Barna skal utvikle et bevisst forhold til
retten til å bestemme over egen kropp
og respekt for andres grenser.
• Barna skal få et godt forhold til kost,
fysisk- og psykisk helse.
• Barna skal få innsikt i matens
opprinnelse, produksjon av matvarer
og veien fra mat til måltid
• Barna skal utvikle en positiv selv-oppfatning og bli kjent med egne følelser.
• Barna skal få oppleve risikolek i
barnehagen, der de kan oppleve
mestring og utfordre seg selv.

• Personalet må være gode forbilder og skape en god kultur
der alle tar vare på hverandre og alle får være seg selv.
• Personalet må legge til rette for at barna får opplevelser og
motoriske utfordringer i møte med naturen og årstidene.
• Personalet må gi barna kunnskaper om egen kropp, og lære
dem at alle er like mye verdt.
• Personalet må snakke med barna om at de bestemmer over
egen kropp og at andre ikke kan krenke deres grenser.
• Personalet må utarbeide gode rutiner for renhold og hygiene.
• Personalet må servere SmartMat, legge til rette for gode og
lystbetonte måltider der barna deltar i forberedelsene, og
lære barna om sammenhengen mellom mat og helse.
• Personalet må fortelle barna om hvor maten kommer fra
• Personalet må jobbe bevist i forhold til barns selvfølelse og
hjelpe barn til å mestre og bli kjent med enge følelser.

5-6 år

Barna skal oppleve glede, trivsel
og mestring gjennom barnehagens
aktiviteter.
•
•
•
•

• Personalet må tilrettelegge slik at barna utvikler
et godt blyantgrep før de begynner på skolen.
• Personalet må gi barna veiledning og erfaringer
gjennom egne valg, slik at de kan tilegne seg
Barna skal tilegne seg et godt
erfaring og selvstendighet.
blyantgrep
• Personalet skal være gode rollemodeller i forhold til omsorg
Barna skal lære å ta ansvar for egen
for barn og voksne.
påkledning i forhold til årstidene og vær.
• Personalet skal ufarliggjøre og lære barna at alle
Barna skal utvikle respekt for seg selv
følelser er naturlige.
og andre i barnehagen.
Barna skal jobbe med å lære å regulere
egne følelser, og utvikle omsorg for
andre barn.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
ALDER

MÅL

VOKSENROLLEN

1-2 år

Barna skal møte ulike kunstneriske
og kulturelle uttrykk. Barnehagen
skal legge til rette for og videreutvikle
barnas kreative prosesser og uttrykk:

• Personalet må samtale med barna om deres og andres
kunstneriske og kulturelle uttrykk
• Personalet må tilrettelegge miljøet slik at det stimulerer til
kreativitet. Det er prosessen som er viktigst, ikke det ferdige
produktet.
• Personalet må motivere barna til å uttrykke seg estetisk
• Personalet må tilrettelegge slik at barna møter ulike
uttrykksformer og materialer
• Personalet må presentere barnas egne produkter og
kunstneriske uttrykk på en respektfull og estetisk måte.
• Personalet må være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme
barnas egne tradisjonskulturer og barnekulturer
• Personalet må synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i
barnehagens inne- og uterom.

• Barna skal bruke kroppen sin og
alle sansene i møte med ulike
uttrykks- former, både maleaktiviteter, dans, drama, musikk og
lyder, språk, litteratur, film, bildekunst,
kunsthåndverk, arkitektur og design.
• Barna skal bli oppmerksomme på ulike
uttrykksformer i sine omgivelser og i
barnehagens nærmiljø.
• Barna skal oppleve glede og mestring
ved å få uttrykke seg på forskjellige
måter.
• Barna skal få mulighet til å bearbeide
inntrykk og følelser i møte med kunst,
kultur og estetisk gjennom skapende
virksomhet ute og inne
• Barna skal få oppleve at deres
kulturelle tilhørighet har plass i
barnehagen
• Barna skal ha tilgang til, få utforske
og bli kjent med ulike materialer og
rekvisitter.
3-5 år

Barna skal møte ulike kunstneriske
og kulturelle uttrykk som gjenspeiler
et mangfoldig samfunn og ulike
tidsepoker.
•
•
•

•
•
•
•

•
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• Personalet må samtale med barna om deres og andres
kunstneriske og kulturelle uttrykk
• Personalet må legge til rette for at barna får mulighet til å
være kreative på eget initiativ. Barna må ha lett tilgang til
bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og et rikt utvalg av
Barnehagen skal legge til rette for og
materialer og verktøy for skapende virksomhet.
videreutvikle barnas kreative prosesser • Personalet må inspirere og invitere barna til å bli
og uttrykk:
oppmerksomme på forskjellige kunstneriske uttrykks- former.
Barna skal oppleve glede og fellesskap
Det fører til at barna selv blir kreative, og at de skaper sine
med andre i møte med kunst, kultur og
egne kunstneriske uttrykk.
kreativitet.
• Personalet må være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme
Barna skal møte et mangfold
barnas egen tradisjonskultur og barnekunst.
av kunstneriske og kulturelle
• Personalet må vise respekt for barnas personlighet og hjelpe dem
uttrykksformer sammen med andres
til å bli trygge på seg selv og sin egen fantasi og skaperevne.
som billedkunst og kunsthåndverk,
• Personalet må organisere dagen slik at det blir rom for
musikk, dans, drama, språk, litteratur,
spontane skapende aktiviteter.
film, arkitektur og design som
• Personalet må presentere ulike kulturelle uttrykk for barna
gjenspeiler et mangfoldig samfunn og
og gjøre dem kjent med nasjonale kunstnere og nasjonale
ulike tidsepoker.
kunstverk, slik at de får inspirasjon til å uttrykke seg selv
Barna skal utvikle sine evner til å iaktta,
gjennom forskjellige typer skapende virksomhet.
lytte og uttrykke seg på forskjellige måter.
• Personalet må ta hensyn til alle barnas kulturelle bakgrunn
Barna skal bli kjent med ulike
slik at dette blir en berikelse for hele barnegruppa
materialer, verktøy, teknikker og
• Personalet må synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i
teknologi
barnehagens inne- og uterom
Barna skal oppleve glede og stolthet
• Personale må gi barna anledning til å bli kjent med et
over egen kulturell tilhørighet
mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid
Barns skal få mulighet til å bearbeide
og samtid
inntrykk og følelser i møte med kunst,
kultur og estetikk gjennom skapende
virksomhet ute og inne
Til å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning
og skaperglede

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
ALDER

MÅL

1-2 år

Barna skal utvikle respekt for naturen
og miljøet og oppleve glede ved å
utforske naturens mangfold.
•
•
•
•
•
•

3-5 år

VOKSENROLLEN

• Personalet skal være gode forbilder med en positiv holdning
til alle årstider og utelek all slags vær.
• Personalet skal gi barna tid til undring, og delta i reflekterende samtaler med hva de har erfart og opplevd.
Barna skal oppleve glede ved å være ute.
• Personalet skal bruke naturen som arena for lek, undring,
Barna skal få oppleve naturen som
utforsking og læring.
arena for lek og læring
• Personalet skal la barna bli kjent med faktakunnskaper om
Barna skal gjennom å bruke kroppen
naturen, dyr og dyreliv gjennom å se i bøker, bruke nettbrett
og sansene bli kjent med naturens
og presentere egen kunnskap.
mange forandringer.
• Personalet skal gi barna en begynnende forståelse for
Barna skal få oppleve og utforske
hvordan naturen henger sammen og hvor sårbar den er, f.eks.
naturens mangfold.
ved å ha fokus på å ikke forsøple i naturen
Barna skal få begynnende forståelse for
• Personalet skal ta barna med på dokumentasjon gjennom
hvordan de kan ta vare på naturen og
bruk av kamera i naturen.
miljøet.
Barna skal få erfaring med å bruke
kamera.

Barna skal bli glad i naturen, få
forståelse for samspillet i naturen og
utvikle respekt for sammenhengen
mellom mennesker og naturen.
• Barna skal få gode opplevelser og
oppleve glede ved å være i naturen.
• Barna skal få oppleve, utforske og
eksperimentere med naturfenomener
og fysiske lover.
• Barna skal få kunnskap om landskapet,
planter og dyr i nærmiljøet.
• Barna skal få erfaring med naturens
overganger, årstider, og vær.
• Barna skal få kjennskap til naturen og
bærekraftig utvikling.
• Barna skal få kunnskap om dyr og
dyrelivet i naturen.
• Barna skal få erfaring med å lage
konstruksjoner av ulike materialer,
og utforske mulighetene som ligger
redskaper og teknologi.
• Barna skal få kjennskap til menneskets
livssyklus

• Personalet skal både i ord og handlinger formidle kjærlighet
til naturen.
• Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser i all slags vær.
• Personalet skal la barna reflektere og lage egne forklaringer
på problemstillinger de har erfart og opplevd.
• Personalet skal utforske og eksperimentere med teknologi og
naturfenomener sammen med barna.
• Personalet skal bruke naturen som en arena for lek, undring,
utforsking og læring.
• Personalet skal formidle kunnskaper om dyr, dyrelivet,
planter og insekter.
• Personalet skal gi barna kunnskaper om hvor maten vår
kommer fra og hvordan vi kan sanke planter, bær og frukt fra
naturen.
• Personalet skal la barna får erfare bruk av ulike teknikker i
hverdagen.
• Personalet skal lære barna om kildesortering og gjenvinning.
• Personalet skal gi barna en begynnende forståelse for hva
bærekraftig utvikling er.
• Personalet skal snakke med barna om menneskets livssyklus
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ANTALL, ROM OG FORM
ALDER

MÅL

1-2 år

Barna skal få en begynnende forståelse • Personalet skal være bevisste på å bruke riktige matematiske
begreper i alle naturlige situasjoner.
for sammenhengen i omgivelsene
•
Personalet skal bruke telling og navn på farger og former i lek
rundt mengder, telling, form og farger
og aktiviteter.
både inne og ute
• Personalet skal legge til rette for at barna kan få erfaring med
• Barna skal få bruke kroppen og
å løse enkle problemstillinger og at de får øve seg på å tenke
sansene for å utvikle romforståelse.
logisk.
• Barna skal få mulighet til å eksperi• Personalet skal tilrettelegge slik at barna møter ulike farger,
mentere og leke med farger.
former, størrelser o.l.
• Barna skal oppmuntres til å bli
• Personalet skal gi barna erfaringer med sorteringer og
oppmerksomme på likheter og
sammenligninger
ulikheter.
• Personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy,
• Barna skal få erfaring med å sortere
naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til
etter størrelser, former og farger i sine
matematisk tenkning
omgivelser og sammenligne disse.

3-5 år

Barna skal oppdage, utforske og skape
struktur og forstå sammenhenger i
naturen, samfunnet og universet.
• Barna skal utvikle matematisk
kompe-tanse gjennom
lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter inne og ute
• Barna skal oppleve glede ved å leke
og eksperimentere med tall og telling
og få erfaring med ulike måter å
uttrykke dette på.
• Barna skal få oppdage og undre seg
over matematiske sammenhenger.
• Barna skal få utvikle forståelse for
enkle matematiske begreper.
• Barna skal få undersøke og gjenkjenne
egenskaper ved ulike former og sortere
dem på forskjellige måter.
• Barna skal få oppleve matematikkglede igjennom å undersøke og få
erfaring med løsning av matematiske
problemer.
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VOKSENROLLEN

• Personalet skal være bevisste på å bruke matematiske
begreper i alle naturlige sammenhenger.
• Personalet skal ta utgangspunkt i barnas interesser og styrke
barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for
matematiske sammenhenger
• Personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy,
naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til
matematisk tenkning
• Personalet skal tilrettelegge for gode samtaler som gir
barna erfaring i å resonnere og finne gode løsninger
sammen med andre
• Personalet skal stimulere og støtte barnas evne og
utholdenhet i problemløsning

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
ALDER

MÅL

VOKSENROLLEN

1-3 år

Barna skal utvikle tanker om fødsel, liv
og død og lære å respektere og skape
interesse for andre menneskers tro,
livssyn og levesett

• Personalet må tilkjennegi et positivt menneskesyn som
innebærer at alle mennesker er likeverdige
• Personalet skal gi barna kjennskap til og markere
merkedager, høytider og tradisjoner i de religioner og livssyn
som er representert i barnehagen.
• Personalet må være tydelige rollemodeller og vise vei i
håndtering av uenigheter og konflikter. De voksne må være
beviste på egen stemmebruk, valg av ord, toneleie og
kroppsspråk.
• Personalet må delta i lek sammen barna og være gode rollemodeller når det gjelder å inkludere alle i leken.
• Personalet må oppmuntre til å filosofere og undre oss over
ting vi opplever.

• Barna skal lære å behandle
omgivelsene og menneskene rundt seg
med respekt uavhengig av religiøs eller
livssynsmessig tilhørighet
• Barna skal bli møtt med respekt
og få støtte til positive løsninger i
konfliktsituasjoner.
• Barna skal få markere merkedager,
høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen (hvis foreldrene
ønsker dette)
• Barna skal få erfaring med ulike
livssykluser
• Barna skal kjenne igjen bilder av seg selv
og bli oppmerksomme på likheter og
forskjeller mellom seg selv og andre barn.
3-5 år

Barna skal undre seg over eksistensielle • Personalet må vise respekt i møte med familiens levesett,
livssyn og religiøs bakgrunn.
spørsmål og utvikle respekt for
•
Personalet skal utforske og undre seg over eksistensielle,
grunnleggende verdier og normer.
etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål
• Barna skal få kjennskap og forståelse
sammen med barna
for grunnleggende verdier og normer
• Personalet skal formidle fortellinger og skape rom for barnas
og delta i undring rundt disse temaene
opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion,
• Barna skal få delta i undring og
livssyn, etikk og eksistensielle temaer
samtaler om eksistensielle, etiske og
• Personalet skal identifisere verdikonflikter i hverdagen,
filosofiske spørsmål
reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et
• Barna skal få kjennskap til grunbevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet
nleggende verdier i kristen og
med barna.
humanistisk arv og tradisjon
• Personalet må være rollemodeller i konfliktsituasjoner. Barna
• Barna skal få en forståelse for at det
ser på de voksne og lærer alt de ser, hører og opplever. Ord
finnes ulike måter å forstå ting på og
og begreper, tonefall og stemmeleie som de voksne snakker
leve sammen
til barna på, vil påvirke barnas evne til å takle motgang,
• Barna skal få utvikle interesse for
uenigheter og konflikter.
hverandre og forstå verdien av likheter
• Personalet må legge til rette for eksistensielle, etiske og
og ulikheter i et fellesskap
filosofiske samtaler med barna, der det er barna som finner
• Barna skal få erfare konstruktive måter
svaret. Dette er ofte samtaler som oppstår spontant.
å håndtere verdikonflikter på
• Personalet må være gode rollemodeller og vise barna
hvordan vi samspiller med hverandre.
• Personalet må aldri snakke negativt om barn slik at andre
barn hører dette. Dette gjelder også informasjon til foreldre i
garderoben.
• Personalet må være bevisste på hvordan de irettesetter barn,
slik at dette ikke stigmatiserer barnet ovenfor de andre barna.
• Personalet må fange opp tegn til mobbing og jobbe for å
motarbeide dette.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
ALDER

MÅL

1-2 år

Barna skal oppleve glede ved å være en • Personalet skal gjøre seg kjent og utnytte mulighetene som
ligger i nærmiljøet.
del av et trygt fellesskap, der alle barn får
•
Personalet skal skape et fellesskap og samhold mellom barna.
like muligheter og utfordringer uavhengig
De må være gode rollemodeller i lek og aktiviteter og tydelig
av kjønn, kultur, etnisitet og interesser
vise at de setter pris på at barna kommer i barnehagen.
• Barna skal utforske og bli kjent i
• Personalet skal tilrettelegge slik at barna skal få mulighet til å
barnehagens nærmiljø.
delta i aktiviteter og samlinger på tvers av avdelingene.
• Barna skal oppleve glede ved å være
• Personalet skal gi barna erfaring med at deres adferd, valg og
en del av et større fellesskap.
handlinger kan påvirke situasjoner og omgivelsene
• Barna skal bli oppmerksomme på at
• Personalet skal være bevisste på at barna skal få like
deres atferd påvirker omgivelsene.
muligheter til utvikling, lek og læring uavhengig av kjønn,
• Alle barn skal få like muligheter og
etnisitet og interesser.
utfordringer.
• Personalet skal være bevisste på å se alle barna like mye og
• Alle barn skal få like
gi alle barna lik oppmerksomhet.
mye oppmerksomhet.
• Personalet skal fange opp og motarbeide alle former for
mobbing, utestenging og trakassering.

3-5 år

Barna skal oppleve glede ved å være
aktive deltakere i et fellesskap preget
av likeverd og mangfold.
•

•
•
•
•
•
•
•
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VOKSENROLLEN

• Personalet skal være gode rollemodeller slik at barna kan
møte verden med tillit, respekt og nysgjerrighet.
• Personalet skal behandle alle barn med omsorg og respekt.
• Personalet skal tilrettelegge slik at barna opplever at de er
Barna skal bli kjent med nærmiljøet,
viktige bidragsytere til fellesskapet. De skal ha mulighet til å
utforske ulike landskap, bli kjent med
påvirke fellesskapet og omgivelsene og selv bli påvirket av disse.
institusjoner og steder i nærmiljø og
•
Personalet har ansvar for å passe på at barna leker og
lære seg å orientere seg og ferdes trygt
forholder seg til hverandre på en positiv og hyggelig måte.
Barna skal oppmuntres til å medvirke
•
Personalet skal være bevisste på sine egne holdninger,
i egen hverdag og utvikle tillit til
sin egen språkbruk og sitt eget kroppsspråk. De voksnes
deltakelse i samfunnet.
oppførsel og væremåter påvirker barna og måten de
Barna skal oppleve at alle får
forholder seg til hverandre på.
utfordringer og lik mulighet til
•
Personalet skal skape en atmosfære som bidrar til trygge
deltakelse
barn og omsorgsfulle voksne.
Barna skal bli kjent med lokalhistorie
•
Personalet skal ha en bevisst holdning til å bygge gode
og lokale tradisjoner.
relasjoner i alle situasjoner.
Barna skal bli kjent med ulike
•
Personalet skal introdusere barna for personer, steder og
tradisjoner, levesett og familieformer
samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og
Barna skal bli kjent med at samene
hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.
er Norges urfolk, og få kjennskap til
•
Personalet skal gi barna en forståelse av at samfunnet er i
samisk kultur
endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig
Barna skal få kjennskap til nasjonale
sammenheng
minoriteter (kvener/norskfinner, jøder,
•
Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og
skogfinner, rom og romanifolk/tatere)
levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og
Barna skal få begynnende kjennskap
hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner
til menneskerettighetene, spesielt
•
Personalet skal formidle betydningen av menneskerettighetene,
barnekonvensjonen
spesielt barnekonvensjonen gjennom bøker og samtaler.
• Personalet skal gi barna like muligheter, fremme likestilling
og motvirke diskriminering, fordommer, stereotyper og
rasisme.
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FELLESARRANGEMENT
AUGUST

Tilvenning
- Vi setter av god tid til å bli kjent med de
nye barna

FEBRUAR

Samefolket dag
- Vi har fokus på hva samene spiser,
hvor de bor og hva de har på seg

SEPTEMBER

Høstfest
- Vi lager en fest ut ifra barnas interesser

MARS

Brannvernuke
- Hva gjør vi når brannalarmen går?
- Hvor er møteplassen vår?

110

Brannvernuke
- Hva gjør vi når brannalarmen går?
- Hvor er møteplassen vår?

110

OKTOBER

FN- dagen
- Foreldrekaffe
- Innsamlingsaksjon

APRIL

Påskefrokost
- Foresatte er velkommen til påskefrokost
i barnehagen.
- Før lunsj får vi besøk av påskeharen
og kyllingen

NOVEMBER

Pepperkakebaking
- Foreldre er velkommen til å bake
pepperkaker sammen med oss på
morgenen

MAI

Rusken
- Vi vasker leker, koster og rydder
Dugnad
- Ulike oppgaver ute gjøres av foreldrene
etter stengetid
Frigjøringsdagen/ grunnlovsdagen

DESEMBER

Lucia
- Dragetoppen og Riddertårnet går i
luciatog ute i barnehagen på morgenen.
Etter toget er alle velkommen inn i
barnehagen på lussekatter og gløgg

JUNI

Sommertur
- Dragetoppen og Riddertårnet reiser på
sommertur
Sommerfest i regi av foreldrene og SU
- Underholdning, pølser, kaker og loddsalg

Nissefest
- Barn og voksne i barnehagen kler seg
ut som nisser. Vi spiser nissegrøt og
går rundt juletreet. Og kanskje kommer
nissen på besøk?
JANUAR
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Overnatting
- Skoleklubben overnatter i barnehagen

JULI

Pedagogisk sommeropplegg

PLANLEGGING
I følge rammeplanen, skal planlegging gi personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig
og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegging bidrar til kontinuitet og progresjon for
enkeltbarn og barnegruppen. Gjennom planleggingen synliggjør vi hvordan vi tolker rammeplanen og det er et utgangspunkt for refleksjon og utvikling i virksomheten. Planleggingen
baserer seg på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og i gruppe.
Vi planlegger ut i fra:
--

Lov om barnehager

--

Rammeplan for barnehager

--

Styringsdokumenter i FUS barnehagene

--

Hovedsatsningsområder: lek, lekemiljø og natur

--

Barns interesser, ønsker og behov

--

Observasjoner

--

Barneintervju

--

Foreldresamarbeid

--

Brukerundersøkelser

--

Medarbeidersamtaler

--

Medarbeiderundersøkelser

--

Veiledning

Vi planlegger når vi har plantid, møter og planleggingsdager.
Hele personalet skal delta i planlegging, refleksjon og systematisk vurdering.
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DOKUMENTASJON
Gjennom dokumentasjon synliggjøres det daglige arbeidet i barnehagen. Her ser vi om vi
når målene våre, hva vi lyktes med og hva som eventuelt må endres. Fordi vi ikke lager
detaljerte planer for hva vi skal gjøre, er det ekstra viktig med god dokumentasjon over hva
vi har gjort og barnas utbytte av aktivitetene.

DOKUMENTASJONSMETODENE VÅRE ER
Månedsbrev:
--

Hver måned blir det lagt ut månedsbrev på Mykid.
Månedsbrevet inneholder en vurdering av forrige måned.

Vi ønsker at barna skal ha innflytelse og være med å styre hverdagen sin.
Vi må fange opp barnas interesser og bygge videre på den. Barn lærer best når de er
naturlig motiverte og interesserte. Vi lager derfor ikke detaljerte planer på forhånd.
Bilder:
--

Hver avdeling har kamera.

Målet vårt er å ta bilder som dokumenterer hverdagen og aktivitetene i barnehagen.
På denne måten synliggjør vi hva vi barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.
Vi legger vekt på å ta bilder av barna i aktiviteter, og ikke av barnas ansikter.
Livsperm:
--

Viser barnas vekst, utvikling og interesser med for eksempel tegninger og bilder.

Mykid:
--

Dette er vår informasjonskanal til foreldre. Her legger vi ut all nødvendig informasjon,
og Mykid bør leses hver dag.

--

Her kan dere også lese «dagen i dag» der det står litt om hva avdelingen har
gjort den aktuelle dagen.

I tillegg har vi egen facebook-side der vi legger ut bilder fra barnas hverdag:
facebook.com/BorgenFUSbarnehage
Vi har også en hjemmeside med generell info om barnehagen: fus.no/borgen
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VURDERING
For å se om vi når målene vi setter oss og om barnehagen oppfyller de kravene som er satt,
må vi vurdere virksomheten. Dette gjøres kontinuerlig.
Her samler vi systematisk inn opplysninger og observasjoner for å reflektere rundt det som
skjer. Dette er en forutsetning for å utvikle og eventuelt endre innholdet i barnehagen,
sette nye mål, justere planene, sette inn nye tiltak osv.
Barnas trivsel og allsidig utvikling blir observert fortløpende.
Arbeidet med satsningsområdet blir hele tiden vurdert, på avdelings- og personalmøter,
og i samtale med barna. På planleggingsdagen i januar og mai evalueres årsplanen.
Foreldrene bidrar til å vurdere barnehagens innhold på foreldremøter og i foreldresamtaler,
i tillegg til at brukerundersøkelsen om høsten gir barnehagen viktig informasjon om
foreldrenes synspunkter.
Hele personalgruppe deltar i vurderingsarbeidet, og det legges vekt på faglige og etiske
problemstillinger. Otre bruker vi praksisfortellinger Da kan personalet lære av egen praksis
og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.
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OBSERVASJONSSKJEMAER
EGENLEDELSESHJULET:
For best mulig å kunne støtte barna i leken, vil personelt vurdere barnas utvikling innenfor
de 7 områdene i egenledelseshjulet. Observasjonene vil gjøres fortløpende gjennom hele
året. Hvert halvår skal det gjøres en grundig evaluering i forhold til hvert enkelt barn.
Barnehagen har utarbeidet et eget skjema som fylles ut på avdelingsmøter,
og som brukes på foreldresamtaler.

”ALLE MED –SKJEMA”
”Alle med” er et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på barn i barnehagen fra 1-6 år.
Det er et visuelt lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram.
”Alle med” skjema dekker de fleste felt som:
Språkutvikling, lek, sosio - emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og
sansemotorisk utvikling.
I samarbeid med foreldre bruker vi dette skjemaet etter behov

TRAS
TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og
språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere barns
språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.
I samarbeid med foreldre bruker vi dette skjemaet etter behov.

BARNESAMTALER/INTERVJU
En gang i året gjennomfører vi systematisk samtaler/intervju med barna på Dragetoppen/
Riddertårnet. Her får barna mulighet til å uttale seg om hvordan de har det i barnehagen,
hva de er fornøyd med/ikke fornøyd med og om de har venner.
Vi bruker et fast skjema med spørsmål.
Tilbakemeldingene vi får fra samtalene med barna, blir brukt i evalueringen og
planleggingen av arbeidet vårt.
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SAMARBEIDSPARTNERE
TRYGGE BARNEHAGER
Barnehagene som eies av Trygge barnehager heter FUS barnehager. Hver enkelt barnehage
er et eget as. FUS har egen administrasjon med ulike kontaktpersoner som vi samarbeider
med på Skøyen. Ellers samarbeider vi med eierstyret og Trygge Barnehager Økonomi.

FORELDRE
I følge barnehageloven §1
”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.”
Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling i
barnehagen. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet, tillit, respekt og
forståelse for hverandre.

FORELDRERÅD
Alle foreldre i barnehagen er med og utgjør foreldrerådet, det holdes to ganger i året.
Formålet er å sikre et samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Rådets primære oppgave
er å ivareta barnas og foreldrenes interesser. Foreldrerådet velger representanter til
samarbeidsutvalget.

SAMARBEIDSUTVALGET
SU består av fire representanter fra de ansatte, fire representanter fra foreldrene og
daglig leder. SU skal være kontaktskapende, rådgivende og et samordnende organ. SU sin
oppgave er å se til at barnehagen blir drevet innenfor de gitte rammer. Barnehagens årsplan
behandles her og SU skal være et samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personalet.

KOMMUNEN
Vi samarbeider med barnehagemyndigheten i kommunen ved for eksempel det
samordnende opptaket. I tillegg deltar daglig leder på styrer- møter ca. en gang pr. måned
med barnehage- myndigheten og de private styrerne i kommunen. Personalet deltar på
opplæring og kurs i regi av barnehagemyndigheten.
Barnehagemyndigheten skal føre tilsyn med barnehagen.
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FABU
Forebyggende avdeling barn og unge. De har bl.a. familieteam. Dette er et gratis og frivillig
lavterskeltilbud til foreldre og foresatte som har bekymring og spørsmål i forhold til sine barn.

BORGEN SKOLE
Barnehagen samarbeider med grunnskolen og legger til rette for barns overgang fra
barnehage til første klasse og skolefritidsordning.

HØYSKOLE/PRAKSISPLASS
Barnehagen stiller seg positive til å være en øvingsbarnehage for studenter fra høgskolen,
videregående skole eller andre relevante opplæringsinstanser.

PPT
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten kan gi råd og veiledning til barnehagen i forbindelse
med enkeltbarn. PPT har en sakkyndig instans ved tilrådning om spesialpedagogisk hjelp.
Ønsker barnehagen samarbeid med PPT om enkeltbarn, må foreldre gi sitt skriftlige samtykke.
Foreldrene trekkes aktivt inn, dersom det blir et samarbeid mellom barnehage og PPT.

BARNEVERN
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barn med barnevernstiltak
har prioritert plass i barnehagen. Alle ansatte i barnehagen er i barne- hageloven § 22 pålagt
opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt. Barnehagen har opplysningsplikt overfor
barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre
former for omsorgssvikt.

HELSESTASJON
Vi samarbeider med Helsestasjonen på Kløfta. Helsestasjonen vil kunne være med på møter
rundt enkeltbarn, i de tilfeller dette vil være naturlig.
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KOMPETANSEPLAN
FOR PERSONALET
Alle ansatte i FUS-barnehagene gjennomgår et FUS-kurs, i tre moduler. Det blir gitt skolering
i de lover og planer som regulerer barnehagedriften. FUS sine verdier og visjoner er viktige
tema på kursene.
FUS sitt satsningsområde er egenledelse i lek og læring og FUS SmartMat. Personalet kurses
i dette gjennom ulike trinn i FUS-skolen. Lærdommen tas videre med til personalmøter og
avdelingsmøter, og implementeres inn i hverdagen sammen med barna.
Barnehagens satsningsområde dette barnehageåret vil være innenfor natur og gode
lekemiljøer ute. Det blir derfor fokus på kompetanseheving relatert til dette tema.
På møter i barnehagen er det faglige diskusjoner og arbeid med forskjellige temaer knyttet
til arbeidet til de ansatte.
Veiledning er et viktig verktøy i skoleringen. Det blir gitt veiledning til personalet gjennom
personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager. Nyutdannede pedagoger må gjennom
ulike sesjoner med veiledning av daglig leder.
Personalet har anledning til å delta på kurs arrangert av kommunen, fagforeningene og
andre aktører.
Førstehjelpskurs og brannkurs gjennomføres hvert annet år.
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OVERGANG
BARNEHAGE-SKOLE
Barnehagen skal forberede barna på det å
begynne på skolen, og sørge for at det blir en

A, B, C

myk over- gang fra barnehage til skole.

så lett som bare D E F

Vi følger Ullensaker kommune sin plan for

G og H så I og J og K

overgang mellom skole og barnehage, og

L M N og O og P

samarbeider med Borgen skole.

og så en liten Q
R S T og U

De eldste barna i barnehagen har egen

V og W, X Y S så lett.

skoleklubb, der de gjør egne aktiviteter i løpet

Og til slutt, hva kommer så?

av uka. Det blir utarbeidet egne halvårsplaner

Æ Ø Å!

for aktivitetene til skoleklubben.

En pluss en,

Målet vi har satt for skoleklubben er å gi barna

er to og en pluss to er tre,

mestringsfølelse og positive opplevelser med
de ulike skoleforberedende aktivitetene. Vi
legger vekt på å jobbe med konsentrasjon,
samarbeid og selvstendighet, og å skape en
positiv forventning til å starte på skolen.

ikke noe vanskelig med det.
Har du åtte epler og du gir bort tre av dem,
da har du fem.
Gi bort ett til Tor, gi bort tre til mor.

I tillegg til å ha skoleforberedende aktiviteter
besøker vi skolen, SFO og skolegården, slik at

Siste triller i et hull:
Du får null!

barna blir kjent med skolen og området rundt.
På våren har barnehagen et møte med skolen der de deler informasjon om hvert enkelt
barn. Dette skal da skje i samarbeid med barnas foreldre.
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NOTATER
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NOTATER
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Barnehages kontaktinfo:
Fredrik Borgens veg 1
2040 Ullensaker
Tlf: 63 98 68 50
dl.borgen@bhg.no
www.fus.no/borgen

Barnehagenavn
Borgen

