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FORORD
Med utgangspunkt i det overordnede lovverket, barnehageloven,

KONTAKTINFORMASJON:

Rammeplan for barnehager, vedtekter og serviceerklæring
for FUS barnehagene har vi laget vår årsplan. Planen
gjelder for barnehageåret 2018-2019.
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale
slik at vi kan styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den
skal være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne
påvirke innholdet i barnehagen og gir grunnlag for Tromsø kommunes

Nordlys: 992 09 906

E-post: nordlys.tindfoten@bhg.no

Regnbuen: 992 09 904

Epost: regnbuen.tindfoten@bhg.no

Sola: 992 09 905 		

E-post: sola.tindfoten@bhg.no

Stjerna: 992 09 907

E-post: stjerna.tindfoten@bhg.no

Måne: 992 09 908 		

E-post: mane.tindfoten@bhg.no

Daglig leder: 992 09 903

E-post: dl.tindfoten@bhg.no

tilsyn med barnehagen. Årsplanen gir informasjon om barnehagens

Tromsø 04.06.18

pedagogiske arbeid til barnehagens eier, politikere, kommunen,

Annelin Pettersen

barnehagens samarbeidspartnere og eventuelt andre interesserte.

Daglig leder
Tindfoten FUS barnehage

I tillegg til årsplanen utarbeider den enkelte avdeling egne planer
som beskriver hvordan avdelingen planlegger å jobbe, knyttet
opp mot barnehagens årsplan og Rammeplan for barnehager.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av
barnehagens samarbeidsutvalg og godkjennes av styret.
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TINDFOTEN FUS BARNEHAGE
Tindfoten FUS barnehagen ligger sentralt i Tromsdalen med

lek og rollelek, og legger den til grunn for læring og utvikling. Leken er

fantastiske naturområder i umiddelbar nærhet. Vi har kort vei

en sentral pedagogisk virksomhet, hvor det foregår læringsprosesser

til skog og mark, sjøen og byen. Barnehagen har 5 avdelinger

som fremmer utvikling på alle områder. Vi arbeider for å la barna

med plass til 80 barn fra 0-6 år. Vi i Tindfoten FUS barnehage

utforske og medvirke i sin egen hverdag, noe som fremmer og utvikler

jobber for å få de mest kompetente ansatte og de gladeste barna

barnets identitet og selvfølelse. Rollelek er det beste virkemiddelet

i Tromsø. Tindfoten FUS barnehage startet opp 1. april 2016. FUS-

vi har for å styrke egenledelse, noe som også er FUS- barnehagenes

barnehagene eies av Trygge barnehager AS, som er en av Norges

store satsningsområde. Egenledelse er evnen til å være aktiv og

største barnehagekjeder. FUS-barnehagene består av over 180

selvstendig i en oppgave over tid. Målet med egenledelse er blant

barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. I alle våre

annet å utvikle barnas sosiale kompetanse, slik at de vil klare seg best

barnehager ønsker vi at barna møter den samme, trygge FUS-

mulig i hverdagen, og de utfordringene de vil måtte møte i livet.

barnehagen. I et trygt miljø får barna oppleve mestring og utvikling
gjennom nye utfordringer. Barnehagealderen har en unik verdi og

Vi er 26 ansatte i barnehagen dette barnehageåret, inkludert støtte-

vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert enkelt barn.

pedagoger og kjøkkenstilling. Personalgruppen er godt sammensatt når
det gjelder faglig kompetanse, kjønn og erfaring fra arbeid med barn.

FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som

Noen av våre pedagoger er praksislærere for barnehagelærerstudenter

kommer først. Det er derfor vi sier at alle barn er best. Vi jobber

fra UiT. Det vil også være andre voksne som har arbeidspraksis

for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle

hos oss fra tid til annen.

skal få utnytte sitt fulle potensial. Vi skal jobbe for at de blir best
mulig rustet for resten av læringslivet. Fordi vi vet at læring som

Vi er stolte av å være en del av FUS-

skjer i barnehagealder legger grunnlaget for all senere læring.

laget og jobber kontinuerlig for å

Fellestrekket ved alle våre barnehager er at leken er utgangspunktet

tilby det beste barnehage-

for all læring, der spesielt egenledelse i lek og læring står sentralt.

tilbudet for våre barn og ansatte.

Vi er en barnehage i stadig utvikling og jobber hele tiden med
å forbedre oss og legge til rette for at barna skal få det beste
barnehagetilbudet hos oss. I Tindfoten FUS barnehage fokuserer vi på
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BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
Lov om barnehager (17. juni 2005 nr. 64)

FN’S BARNEKONVENSJON

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget

Barnekonvensjonen er en internasjonal lov, som sikrer

og innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og det er i loven

at alle barn har rett til mat, klær, et sted å bo, helse,

understreket at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

skolegang, deltakelse og innflytelse, omsorg og beskyttelse.
Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alle land i hele verden.

§1. Formål
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig

Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:

alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær

Barnehagens vedtekter

forståelse og samarbeid med barnas hjem.»

Serviceerklæring for FUS barnehagene
Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene

§2. Barnehagens innhold

Forskrift om miljørettet helsevern med veileder

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen
skal bistå hjemmene i deres omsorgs-og oppdrageroppgaver,

Månedsplaner

og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling,

G
 jeldende lov og avtaleverk som har kan ha innvirkning

livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. «

på barnehagen
Langsiktig kompetanseplan for personalet

§3. Barns rett til medvirkning
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens

FORELDRERÅD

daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte fra hver avdeling og

i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

er for å sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og foresatte.

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Den

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.

gir retningslinjer for hva barnehagen skal ha av innhold, hvordan

SU består av en foreldrerepresentant og en ansatt fra hver avdeling.

vi skal jobbe og hvilken plass barnehagen har i dagens samfunn.

Daglig leder er eierens representant i SU og har stemme, møte- og
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forslagsrett.

VERDIGRUNNLAGET VÅRT
FUS barnehagen har en felles verdisett:

VÅR FELLES VISJON:
Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede.
Visjonen skal motivere oss og være synlig i alt arbeid

TILSTEDEVÆRENDE

i Tindfoten FUS barnehage. Med barndommens verdi
menes at vi ser på alle barn som kompetente. Vi har fokus
på å verne om den gode leken og dens verdi. Sammen

Vi er TILSTEDEVÆRENDE når vi:
ER til stede

med barna fryder vi oss over små og store øyeblikk som

Viser interesse for barna
og hverandre

skaper glede. Vi skal skape hverdagsmagi med barna ved å
legge til rette for samhold og felles samspill som gir unike

Lytter

opplevelser. Vi har fokus på vennskap hele tiden.

Ser hvert enkelt barn

SKAPENDE
Vi er SKAPENDE når vi:
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Lar oss inspirere av barnas
kreativitet

GLØDENDE
Vi er GLØDENDE når vi:

Legger til rette for impulsive
aktiviteter

Tar tak i barnas interesser

Jobber prosessorientert

Vi er engasjert
Tar i bruk de voksnes kunnskap
og interesser
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HOVEDMÅLENE TIL FUS BARNEHAGENE
HOVEDMÅL

I TINDFOTEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barn har et positivt selvbilde

De voksne
• Er gode rollemodeller
• Har fokus på barnas mestring
• Anstrenger seg for å forstå barnet
• Bekrefter barnet på en positiv måte

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

De voksne
• Har god kommunikasjon med hjemmet
• Tilrettelegger barnehagen for lek og aktivitet
• Tilrettelegger for god tilvenning til barnehagen
• Tar tak i barnets interesser og lytter til dem
• Jobber både i små og større grupper barn

FUS barn gleder seg til resten av livet,
de vet de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller

De voksne
• Møter barnas spørsmål med interesse
• Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige eller spennende ting
• Legger til rette for at barnet får påvirke og medvirke i egen hverdag
• Legger til rette for at barnet får lære om demokrati
• Sørger for at det er gøy hver dag

FUS barn har det gøy i barnehagen

De voksne
• Tøyser og har humor i hverdagen
• Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
• Deltar i lek
• Er aktive ute sammen med barna
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FUS KUNDEFORVENTNINGER
Vi har definert et sett med budskap som konkretiserer for
foresatte hva som gir verdi for barna i FUS-barnehagene, og som
oppsummerer det foresatte kan forvente i alle FUS barnehager:

BARNET
FØRST!

ALLE BARN SKAL HA EN VENN
Barn trenger venner for å bli trygge.
Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

VI SKAL VÆRE PROFESJONELLE OG GODE ROLLEMODELLER
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

VI SKAL HA LEKEKOMPETANSE
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn
seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først.

VI SKAL FINNE HVERDAGSMAGI
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene
som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

VI SKAL SE DET BESTE I HVERT BARN
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn
Mestringsfølelse og anerkjennelse.
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RAMMEPLANENS FORMÅL
Dette er hvordan vi i Tindfoten Fus Barnehage

V
 ære lydhør for barnas utrykk og imøtekomme deres

skal jobbe med formålene i Rammeplanen

behov for omsorg med sensitivitet, og bidra til at
barna kan utvikle tillit til seg selv og andre

BARNEHAGEN SKAL IVARETA
BARNAS BEHOV FOR OMSORG

T
 a vare på barna slik at deres behov for
fysisk omsorg, ro og hvile blir møtt.

«Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og
for utvikling av empati og felleskap» «Barnehagen skal aktivt
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og
personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede
og mestring» (Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)
I Tindfoten FUS Barnehage skal vi i personalet:
V
 ære tilstedeværende og trygge voksene som møter
barna med åpenhet, interesse og varme og vise omsorg
for hvert enkelt barn. Samt støtte og oppmuntre barna i
å vise omsorg til andre barn og ta imot omsorg selv.
S
 ørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og
trivsel i vår barnehage og legge til rette slik at barna
kan knytte seg til personalet og til de andre barna
V
 ære tilstedeværende og trygge voksne som møter
barna med åpenhet, interesse og varme, og viser omsorg
for hvert enkelt barn. Ved å lytte, se og tolke barnets
utrykk og signaler legger vi til rette for hvert enkelt
barns behov for omsorg, tilhørighet og trivsel.
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA
BARNS BEHOV FOR LEK

normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi

«I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og

skal anerkjennes» «Leken skal værer en arena for utvikling og

utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke

læring, og for sosial og språklig samhandling» «Barnehagen

synspunkter og skape mening i den verden de er en del av.

skal bidra til all barn kan oppleve glede, humor, spenning og

Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra

engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre»

til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne

(Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)

til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra

å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.»

til endringer.» (Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)
Tindfoten FUS Barnehage skal vi i personalet:
I vår barnehage lar vi leken komme først, de vil si at vi skal

I Tindfoten FUS Barnehage skal vi i personalet:

organisere rom, tid og lekemateriale slik at det fremmer et

Jobbe for et inkluderende miljø i

inkluderende miljø der barna kan få delta og erfare glede i lek.

barnegruppen og personalgruppen.

D
 et er vår jobb å bidra til at barna får felles erfaringer som

Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet.

grunnlag for lek og legge til rette for ulike leketemaer og

S
 ynligjøre og verdsette ulike behov, meninger

veilede barna hvis leken medfører uheldig samspillsmønster.

og perspektiver i fellesskapet.

M
 ed egenledelse i lek som satsningsområde skal vi voksne

V
 ære glødende og engasjerte voksne som utfordrer barnas

være bevisst og vurdere vår egen rolle i leken, samt observere,

tenkning og inviterer dem inn i utforskende samtaler.

analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.

S
 ynligjøre og fremheve mangfold og ulikhet som
grunnlag for opplevelse, utforskning og læring.

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og
nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som
individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og
10

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling.
Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna
skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og
alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.»
(Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)
I Tindfoten FUS barnehage skal vi i personalet:
Bidra til læringsfellesskap der barna får bidra i sin egen og andres læring.
Være oppmerksomme på barnas interesser og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter.
Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.
S
 ørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer
og mestringsopplevelser.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP
OG FELLESKAP

BARNEHAGEN SKAL FREMME
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen

«Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved

med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger

barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å

som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn

kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen

kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være

skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk

i positivt samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal

og språk. Barna skal få god språkstimulering gjennom det å

støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig

å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov»

språkutvikling.» (Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)

(Utdrag fra rammeplan for barnehagen, 2017)
I Tindfoten FUS Barnehage skal vi i personalet:
I Tindfoten FUS Barnehage skal vi i personalet:

V
 ære bevisst våre roller som språklige forbilder og sørge for

L egge til rette for at barna skal få felles gode

at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke

opplevelser og en arena for å finne venner.

språk som kommunikasjonsmiddel. Vi skal anerkjenne og gi

V
 ise barna hvordan det er å være en god venn, hvordan

respons på både verbale og non-verbale uttrykk og vi skal legge

barna kan skape gode relasjoner med hverandre. Dette kan

til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.

vi gjøre med å være gode modeller og vise hvordan man

B
 idra til at språklig mangfold blir en berikelse for

bryr seg om hverandre, vise respekt for hverandre.

hele barnegruppen. Vi skal støtte flerspråklige barn

Jobbe forebyggende mot mobbing,

i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og

diskriminering og utestengning,

utvikle barnas norskspråklige kompetanse.

Jobbe med inkludering og verdsetting av hverandre

F ange opp og støtte barn som har ulike former

Legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig
aktive, eller som har sen språkutvikling.

Hjelpe barna å sette egne grenser og å respektere andres grenser

12

VÅRT SATNINGSOMRÅDE:
EGENLEDELSE I LEK
I FUS KOMMER LEKEN FØRST
Rammeplan for barnehagen har stort fokus på barnas lek, og det ønsker
vi i Tindfoten FUS også å ha. Vi vet at det skjer mye læring og utvikling
gjennom lek, i tillegg til at leken har stor egenverdi i seg selv. Gjennom
leken utvikler også barna gode egenledelsesferdigheter. Derfor ønsker vi å
legge til rette for at barna skal få utvikle god lek og gode lekeferdigheter.
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over
tid. Vi vet også at egenledelsesferdigheter er viktig i forhold til sosialt
samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesevner
er et godt grunnlag for utvikling av vennskap og felleskap og henger
sammen med ferdigheter i lesing, skriving og matematikk.
Barnehagens evne til å tilrettelegge, veilede og opptre støttende er
viktig for barns mulighet til å kunne boltre seg i leken. Derfor har
FUS-barnehagene satt egenledelse i lek i fokus. I juni 2013 startet FUS
et prosjekt med opplæring først pedagogene, deretter assistentene
i «Egenledelse i lek og læring», med mål for å øke forståelsen og
forbedre kunnskapen innenfor disse temaene. FUS barnehagene har i
prosjektperioden samarbeidet med forfatterne av boka “Egenledelse
i lek og læring”, Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen. De
har utarbeidet et egenledelses hjul som vi i barnehagen bruker
aktivt i planlegging og evaluering av jobben med barn og lek.
13

- holde orden
på informasjon og
aktiviteter

I ARBEIDET MED BARN OG LEK BETYR DETTE:

ORGANISERING:
Å KUNNE TA IMOT OG GI INFORMASJON OG
FORSLAG, BLI ENIGE OM HVORDAN LEKEN

PLANLEGGING:

SKAL FOREGÅ, HVA TRENGER DE TIL LEKEN.

HVA VIL DE LEKE, HVEM SKAL VÆRE

FORDELING AV OPPGAVER, LYTTE, DELE

MED, HVORDAN SKAL DE FÅ MED SEG
NOEN I LEKEN, HVEM SKAL GJØRE
HVA, HVA TRENGER DE HJELP TIL?

SELVMONITORERING:

FLEKSIBILITET

KUNNE SE HVORDAN EN SELV
PÅVIRKER ANDRE RUNDT SEG OG
HVORDAN ANDRE PÅVIRKER EN SELV.

VÆRE FLEKSIBEL I FORHOLD TIL ENDRINGER
UNDERVEIS, SKIFTE FOKUS, GJØRE

KUNNE SE SIN EGEN ROLLE I ET

KOMPROMISSER, KUNNE ENDRE PÅ DEN

SAMSPILL, TOLKE EGNE OG ANDRE

PLANLAGTE LEKEN, ENDRE ROLLER

REAKSJONER OG ATFERD.

ARBEIDSHUKOMMELSE

IGANGSETTING:

EVNEN TIL Å TENKE OG HUSKE SAMTIDIG

EVNEN TIL Å TA INITIATIV OG KOMME I GANG

ARBEIDSHUKOMMELSE ER VIKTIG FOR Å

MED AKTIVITETER DET HAR BESTEMT SEG

DRIVE EN ARBEIDSPROSESS VIDERE: HOLDE

FOR Å GJENNOMFØRE. DETTE KREVER BÅDE

FAST PÅ OG BEARBEIDE DET VI HØRER,

TÅLMODIGHET OG EVNE TIL Å TA INITIATIV.

SER OG TENKER I DENNE PROSESSEN.
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Vi voksne:
• Skal prioritere lek
• Skal lage rammer rundt barna som innbyr til lek
• Skal lage tid til lek
• Skal være oppmuntrende og hjelpende
• Skal være aktive rollemodeller
• Skal være glødende og skapende

VI
«SAMMEN GIR K OG
RDI, LE
E
V
N
E
M
M
O
D
BARN
GI OG
A
M
S
G
A
D
R
E
GLEDE, HV
TI»
VENNEGARAN
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SPRÅKSTIMULERING
Barns språkutvikling skjer gjennom samspillet med de nære

V
 i legger vekt på at førstehåndserfaringer (direkte erfaring)

omsorgspersonene og det må stimuleres for å utvikles. Språket er

og andrehåndserfaringer (beskrivelser, bilder, forklaringer) er

innvevd i så å si alle de sentrale utviklingsområdene: identitetsdanning,

sentrale for begrepsforståelsen. Gjennom førstehåndserfaringer

emosjonell utvikling, kognitiv utvikling og i sosialt samspill og

får barnet se, ta og føle på tingene bak begrepet og vil

utvikling av sosiale ferdigheter og dette er grunnen til at vi i

dermed kunne forstå det bedre, og hvis den voksne samtidig

Tindfoten FUS har valgt å ha dette som satsningsområde.

bidrar med forklaringer og beskrivelser vil det kunne gi
barnet en god og innholdsrik forståelse av begrepet.

Språkstimulering bør ta utgangspunkt i barnets initiativ,

V
 i har fokus på å benevne alle ting ved deres riktige

behov og interesser; aktiviteter som er motiverende er derfor

ord for barna og retter ikke på dem om de sier et ord

avgjørende; leken har dermed en spesiell posisjon i vårt

feil, men gjentar heller ordet på riktig måte.

arbeid med språket. Selv om barn har med seg ulik språklig

V
 i bruker mange ulike språkverktøy som bl.a. Snakkepakken

erfaring hjemmefra, vil systematisk arbeid med språk sikre

og Språkkista. Disse bruker vi både til å fortelle eventyr, synge

at alle barn får et så godt som mulig utgangspunkt for skolen

sanger, fortelle rim og regler og ha konkret språktrening i grupper,

og legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring.

men barna får også leke med tingene som hører til og dermed
erfare og bli bedre kjent med begrepene ved å bruke dem i leken.
V
 i har mange flerspråklige barn og legger derfor stor vekt på

På bakgrunn av dette, velger vi å jobbe med

å konkretisere mange av de viktigste begrepene vi bruker i

språkstimulering på denne måten:

hverdagen ved hjelp av bilder som vi bruker i samlinger, aktiviteter
og ellers i hverdagen. Det er viktig at barna med norsk som

H
 verdags- og rutinesituasjonene er en av de viktigste

andrespråk også blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg.

arenaene for språkstimulering. Det er ved stellebordet,

V
 i bringer skriftspråket til barna gjennom høytlesning; vi snakker

i garderoben og ved matbordet at mange av de viktigste

og undrer oss sammen om det vi leser og det vi ser på bildene.

samtalene finner sted. Her har vi muligheten til å møte

Mange felles referanserammer skapes under høytlesning

og utnytte barnas interesser og undringer om vi bare er

som barna igjen kan bruke i lek og ellers i hverdagen.

tilstede i øyeblikket og får med oss det som opptar dem.
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FUS SMARTMAT
Barn i FUS barnehagene skal ha riktig næring til utvikling, lek og læring. SmartMat skal sikre at maten barnet ditt
får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer på best mulig måte. Smartmat skal også fremme matglede og
gode matvaner. Dette gjør vi gjennom å ha en bevisst tanke og en plan for hva vi serverer her i barnehagen:

1.

VI SERVERER GRØNNSAKER TIL MÅLTIDENE.

5.

VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT.

	Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker

	Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og

til brødmåltider, og varmmåltider med en stor andel grønnsaker.

kokosolje, samt meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.

2. 	VI BRUKER REN FISK ELLER FISKEMAT MED

6.

HØYEST MULIG FISKEINNHOLD.

VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK.

	Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller

	Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig

med mindre mengder av annen drikke.

fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.
7. 	VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE
3. 	VI BRUKER RENT KJØTT ELLER KJØTTVARER

SØTNINGSSTOFFER.

MED HØYEST MULIG KJØTTINNHOLD.

	Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær

	Vi er nøye med å velge produkter med høyest mulig

og honning (honning er ikke anbefalt til barn under ett år).

kjøttprosent, dersom vi ikke serverer rent kjøtt.
8. 	VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARMMÅLTIDER
4.

VI BRUKER MEST MULIG NÆRINGSRIKT KORN.

OG BRØDMÅLTIDER FOR Å SKAPE VARIASJON.

	Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne

	Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte

«gamle» kornsorter som emner, spelt og byggryn). Vi bruker også

vi kan, slik at barna får et mer variert kosthold

flere ulike typer belgfrukter (som for eksempel linser og bønner).

og inntak av nok grønnsaker.
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FAGOMRÅDENE
Rammeplan for barnehagen er delt inn i syv fagområder. Hvert fagområde gjenspeiler områder som har interesse og
egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagens verdier og
formål skal ligge til grunne og prege arbeidet med fagområdene, samt barnas rett til medvirkning ivaretas. Fagområde
vil sjeldent opptre isolert og flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon
knyttet til fagområdene. Vi vil nå presentere fagområdene og hvordan vi jobber innenfor de ulike områdene.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode
vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen
skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede,
matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og
psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være
i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og
mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna

blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres
grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å
sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.
Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres
til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn
mat kan bidra til god helse» (utdrag fra rammeplanen for barnehager 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Grunnleggende motoriske bevegelser
Varierte og allsidige bevegelser og
utvikle positiv selvoppfatning
Introduseres nye smaker og et allsidig kosthold
få kjennskap til menneskekroppen og
utvikler gode vaner for hygiene

3-4 år·
•
•
•
•
•

Utvide sine motoriske ferdigheter og
Kroppsbeherskelse
Finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet
Få innsikt i matens opprinnelse.
Setter grenser for egen kropp og
respekterer andres grenser

5-6 år
•
•
•
•

Kjennskap til menneskekroppen
Mer krevende motoriske utfordringer
Kroppsbeherskelse
Kjennskap til produksjon av matvarer og veien fra
mat til måltid.

Rulle, krype, gå
Lære å sette seg i tripp-trapp-stolen
Spise selv
Enkle sanger og bevegelsesleker
Bli kjent med egen kropp
Perle (store perler)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hinke, hoppe, stupe kråke, kaste og ta imot ball
Gå lengre turer – variert terreng
Kle på seg selv
Konstruksjonslek
Lage armbånd med kuler og strikk (fin motorikk)
Perle (små perler)
Være med på enkel matlaging m råvarer
Plante grønnsaker/spiselige planter

•
•
•
•
•
•

Ballspill, klatring, balansering, hoppetau
Regelleker
Sangleker
Finmotorikk (blyantgrep) ·
Barna får være med på matlaging
Innsikt i matproduksjon
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•

•

•

Være aktive og tilstedeværende, støtte
og utfordre barna til variert kroppslig
lek og anerkjenne barnets mestring
Bidra til at barna kan tilegne seg gode
vaner, holdninger og kunnskaper om
kost, hygiene, aktivitet og hvile
Gi barna tilgang til varierte og utfordrende
bevegelsesmiljøer, sanse- opplevelser og kroppslig
lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold
til retten til å bestemme over egen kropp
og respekt for andres grenser
Legge til rette for at måltider og matlaging
bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler
og fellesskapsfølelse hos barna
Kjenne og praktisere nasjonale føringer
for helsefremmende og forebyggende
tiltak som gjelder barn.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at
barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse
og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal
barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim,
regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen
skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og

stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike
formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske
opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk
og skriftspråk.» (Utdrag fra rammeplanen for barnehager 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

0-1År

•
•
•
•

Bruke språket aktivt gjennom dagen (måltider, av/påkledning, stell, lek, etc.)
Synge, lese enkle pekebøker, rim og regler, lek, dans og musikk/rytme
Lese for barnet daglig
Øve på å se på egnes og andres følelser. Jeg er glad. Trist, lei, sint og lignende.

•

•
•
•
•
•
•
•

Sang og bevegelsesleker · Regler
Billedbøker med lite tekst og enkle handlinger
Puslespill
Korte og tydelige setninger, tydelig kroppsspråk, enkle beskjeder og handlinger
Repetisjon viktig
Lese for barnet daglig
Øve på å se på egnes og andres følelser. Jeg er glad. Trist, lei, sint og lignende.

•

•
•
•
•
•
•

Rollelek/drama · Gi barna enkle oppgaver og grunnleggende begreper
Lytteleker
Rim og regler – lek med tøyseord
Samtale om opplevelser
Lese for barnet daglig
Øve på å se på egnes og andres følelser. Jeg er glad. Trist, lei, sint og lignende.

•
•
•
•
•
•
•

Musikk, dans og bevegelse
Vitser, rim og regler
Språkgrupper med spill m.m.
Bearbeider opplevelser i ettertid, via samtaler, lek, forming, osv.
Lek med bokstaver og grunnleggende begreper
Lese for barnet daglig
Sette ord på følelser og handlinger

•

Fremme dialog og samspill

1-2 år
•
•

Uttrykke egne behov og grenser
i samhandling med andre
Utvikle selvfølelse gjennom
å gjøre seg forstått

2-3 år
•

•

Barnet lærer å bruke språket
aktivt i både lek og til å skaffe seg
begreper/tilegne kunnskaper
Dialog og samspill

3-4 år·
•
•
•

Utvikle dialog og samspill
Utvikle ordforråd og begreper
Språket kan bedre anvendes
til konfliktløsning og uttrykke
følelser og behov
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•

•
•
•

•

Skape et variert språkmiljø der
barna får mulighet til å oppleve
glede ved å bruke språk og
kommunisere med andre
Synliggjøre språklig og kulturelt
mangfold, støtte barnas ulike
kulturelle uttrykk og identiteter og
fremme mangfold i kommunikasjon,
språk og andre uttrykksformer
Invitere til ulike typer samtaler der
barna får anledning til å fortelle, undre
seg, reflektere og stille spørsmål
Oppmuntre barna til å fabulere og
leke med språk, lyd, rim og rytme
Støtte barnas lek med og
utforsking av skriftspråket
Bruke varierte formidlingsformer
og tilby et mangfold av bøker,
sanger, bilder og uttrykksformer
Inkludere alle barna i
språkstimulerende aktiviteter.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

FORTS.

DELMÅL

METODE

4-5 år

•
•
•
•
•
•
•
•

Drama/rollespill
Teater
Sang og musikk
Rytme
Bøker med mindre bilder, gjenskape fortelling
Språkgrupper
Lese for barnet daglig
Sette ord på følelser og handlinger

•
•
•
•

Lek med bokstaver og grunnleggende begreper
Begynnende tekstskaping
Lese bøker med lite bilder og gjenskape fortellingen
Gi rom for å skape positive relasjoner i lek og hverdagslige her og nå situasjoner.

•

•
•

Skape forståelse for sammenhengen mellom skriftspråk
og
talespråk
Skape fortellerglede
Bruke språket til å samhandle og tilegne seg kunnskap

5-6 år
•
•
•

Skape forståelse for sammenhengen
mellom skrift og talespråk
Tekstskaping/fortellerglede/lek med språket
Bruke språket aktivt til å samhandle og tilegne
seg kunnskap/kunnskapsformidling

VOKSENROLLEN

VI
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E
M
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A
S
«
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag
for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen
skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former
og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking,
fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til
rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være
sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og

kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur
og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og
kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike
tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere
barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring,
undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge
til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk»
(Utdrag fra rammeplanen for barnehage 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år

• Musikk, dans, drama og forming
• Mimeleker
• Utkledning
Utforske og bruke ulike materialer
• Voksne som følger barnas initiativ og interesser

• S
 amtale med barna om deres og andres kunstneriske og
kulturelle uttrykk.
• Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter
med kunst og kultur
• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen
tradisjonskultur og barnekultur
• Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle
uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst
til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene
• motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans,
drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til
å utvikle varierte uttrykksformer
• Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens
inne-og uterom
• Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst-og kulturuttrykk fra fortid og samtid -Bidra til
at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

• Få erfaringer med å utrykke seg
• Skaperglede og mestringsfølelse

3-4 år
• Ta i bruk fantasien
• Kreativ tenking
• Skaperglede

5-6 år
• Kunne se og uttrykke seg gjennom
møte med forskjellige kulturer, estetikk og kunst
• Styrke sitt personlige uttrykk og kulturelle identitet

•
•
•
•

Sørge for tilgjengelighet av ulikt materiale
Dans
Musikk
Utkledning

• Voksne som motiverer barn til å uttrykke seg på ulike måter
• Dramatisere, fremføre dukketeater
• utkledning
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra
til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale
tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan

DELMÅL

1-2 år
• Få utforske og oppdage nærmiljøet sitt

3-4 år
• Bli kjent med nærmiljøet og delta i
samfunnet gjennom opplevelser og
erfaringer i nærmiljøet
• Forståelse for enkle trafikkregler

5-6 år
• Utvikle tillit til egen deltagelse i og
påvirkning av felleskapet
• Orientere seg i nærmiljøet og ferdes
trygt
• Få forståelse for et samfunn i endring,
historie, og motvirke diskriminering

oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis
og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og
varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og
diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.»
(Utdrag fra rammeplanen for barnehager 2017)

METODE

VOKSENROLLEN

• T
 urer i nærområdet som skogen, Andedammen,
Rødbrua
• T
 urer til steder i nærheten, trollskogen, Austafjæra,
fjellet og andre barnehager/skoler
• Ferdes i trafikken
• B
 li kjent med andre kulturer ved temaarbeid om
representerte kulturer
• Samisk uke
• La barnas valg og handlinger påvirke situasjon.
• S
 amtale med mennesker med forskjellige bakgrunn,
livssyn og livssituasjon
• Samisk uke
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•

Sørge for at barna får erfaring med at deres valg og
handlinger kan påvirke egen og andres situasjon

•

Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og
lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i
samtaler om det de har erfart og opplevd

•

Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett.

•

Gi barna like muligheter, fremme liksetilling og motvirke
diskriminireing, fordommer, stereotypier og rasisme

•

Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet, for å skape tilhørighet og hjelpe
barna med å orientere seg og ferdes trygt.

•

gi barna begynnende kjennskap til betydningen av
menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for
naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene,
bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får
erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere
seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold
av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek
og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve
tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi
og redskaper» (utdrag fra rammeplanen for barnehager 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år

• Utforske naturen sammen med barna
• Utforske bruken av kamera
• Kle seg etter været med hjelp fra en voksen

• Introdusere barna for naturens mangfold
• Være nysgjerrig sammen med barna
• Bruke naturen som arena for lek, undring,
utforsking og læring

•
•
•
•
•

• Tydelig og gode rollemodeller
• Gi barna tid og anledning til å stille
spørsmål, reflektere og finne egne
forklaringer på problemstillinger
• Ta initiativ til samtaler om det barna har erfart
og opplevd
• Videreformidle kunnskap på barnas nivå

•
•
•
•

Få positive opplevelser i naturen
Bli kjent med ulike hjelpemidler
Se på og oppleve været
Få kjennskap til turplasser i nærmeste område

3-4 år
• Oppleve gleden med å ferdes i naturen, året rundt
• Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i
naturen
• Kunne se på været og si hva slags vær har vi
• Få kunnskap om dyr og dyreliv

5-6 år
• Iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive
og samtale om fenomener i naturen og fysiske lover
• Utvikle respekt og forståelse for hvordan man tar
vare på naturen
• Se på været, si hva slags vær vi har og reflektere
over årstidene.
• Få kjennskap til menneskets livssyklus
• Utfordre sin fysikk og utholdenhet

Friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdag
Turer i nærmiljøet
Samtale om naturvern
Søppelsortering
U
 ndre seg sammen med en voksen om hvilke klær
vi trenger
• B
 esøke bondegård og andre steder som gir oss
nærkontakt med dyr
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle barnas erfaringer med
•
redskaper, tekniske leker og hjelpemidler
Natursti og andre leker ute
Kunne kle seg etter været, med veiledning av voksne
•
Samtale om, og praktisere naturvern og søppelsortering
Delta i søppelplukking
•
Bruke friluftsområder som gir mulighet
til allsidige bevegelser
Drar på noen lengere turer og besøke steder
som ligger litt lenger unna barnehagen
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Bygge opp og legge til rette for
videreutvikling i forhold til undring og
sansing av det som befinner seg i naturen.
Utforske og eksperimentere med teknologi
og naturfenomener sammen med barna
Skape nysgjerrighet om områder
utenfor nærområdet

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden
og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet
retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat
og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner,
verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer
med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape

interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og
undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til
andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til
å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft»
(utdrag fra Rammeplanen for barnehager 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år

•
•
•

•

•
•
•

Få erfaringer med og kjennskap til hverandres ulikheter
Kjenne på at de hører til og er viktige i det sosiale fellesskapet
Danne vennskap

•
•

3-4 år

•

•
•

•

•
•
•

Utvikle toleranse, respekt og interesse for andre mennesker
Bli kjent med grunnleggende verdier i kristen
og humanistisk arv og tradisjon
Bli kjent med ulike religioner og livssyn og
høytider som er representert i gruppen
Kjenne på verdien av vennskap og et godt fellesskap
Utvikle forståelse for andres grenser og perspektiv

5-6 år
•
•

•
•

Få kjennskap til, forstår og reflekterer over
samfunnets grunnleggende normer og verdier.
Vise respekt for hverandres bakgrunn uansett
kulturell eller religiøs tilhørighet, og forstår verdien
av likheter og ulikheter i et fellesskap
Få en forståelse for at det finnes mange ulike
måter å forstå ting og leve sammen på
Kunne gjenkjenne erting og mobbing

Skape rom for undring om ulikheter
Jobbe med empati og vennskap
Fokusere på egenverdi

•

Støtte barna i undring og livets
små og store mysterier
Ta seg tid til å filosofere over daglige
tanker, utfordringer og opplevelser
Bruke bøker og andre medier både i
søken eter kunnskap og i formidling

•
•

•

•
•
•
•
•

La barna undre seg sammen og hver for seg
La barna prøve å løse egne konflikter
Bøker, filmer og andre medier
Jobbe med det sosiale fellesskapet
og skape ansvarsfølelse hos alle for
at vi skal ha det bra sammen
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Tydelige og gode rollemodeller i praksis
og presentere for barna hvordan man
kan skape en god relasjon til andre
Være tilstede for barna
Formidle fortellinger og skape rom for
barnas opplevelser, tanker og erfaringer
Legge til rette for å skjerme god lek
Være undrende sammen med barna til
alle spørsmål innenfor de mange sidene
av temaet i dette fagområdet
Samtale med barna om religiøse og kulturelle
uttrykk og være bevisst på hvordan egen
deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
Ha et reflektert forhold til holdninger
og verdiprioriteringer

ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer
og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet
og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og
legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk
i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være
kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med
sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering,
former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å
stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
(utdrag fra Rammeplanen for barnehager 2017)

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

0-3 år

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bruke kroppen
Utforske ting
Matematisk språk: skille mellom stor og liten, vite hva som er opp og ned
Antall: på oppfordring hente to ting
Skille mellom en og mange
Resonnere: Hvilke klær trenger vi ute i dag? Rydde leker på rett plass
Form og posisjon: Peke på hvor kroppsdeler er plassert
Mønster og orden: Legge likt på likt, vise interesse for rytme og bevegelse

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruke ord som beskriver leker. (gul bil, hard kloss)
Følge instruksjoner knyttet til plasseringsord: under
bordet, oppå benken, gjennom tunnelen
Antall: Viser med fingrene hvor mange år de er, telle leker/gjenstander
Tall, tallrekke og telling: oppfatter antall gjenstander opp til
tre uten å måtte telle (f.eks. ant. øyne på terningen)
Resonnering: kan dele likt med en venn (4 blyanter)
Hente gjenstander som det trenger i sin aktivitet
(saks, maleskrin, vann og pensler)
Form og posisjon: legge puslespill med 4-5 brikker.
Kan gå til en bestemt plass på oppfordring.
Mønster og orden: Ha kjennskap til at dagen har faste
rutiner. Ordne gjenstander etter størrelse i rekke.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Putteboks
Forskjellige spill, lotto
Leken
Dagsorden/rytmen
Puslespill
Kims lek (med max 3 gjenstander)
Bruke kroppen og sansene for
å utvikle romforståelse
Lese bøker
Puslespill
Eventyr
Sang
Dramatisering og musikk
Naturmaterialer
Organisert lek, kongen befaler,
haien kommer, rødt lys
Spille spill, kubbespill
Kims lek (maks 4 gjenstander)
Dagsorden/rytmen

•

•

•

•

Være lyttende og oppmerksomme
i forhold til den matematikken
barnet uttrykker gjennom lek,
samtaler og hverdags aktiviteter.
Støtte barnets matematiske utvikling
med utgangspunkt i barnets
interesser og uttrykksformer.
Være bevisst eget begrepsbruk om
matematiske fenomener. Undre seg
sammen med barna om likheter,
ulikheter, størrelser og antall.
Styrke barnets nysgjerrighet,
matematikkglede og lyst til å utforske
matematiske sammenhenger.
Sørge for at barna har tilgang til og
tar i bruk ulike typer spill, klosser og
formingsmateriell og tilbyr materiell
som gir erfaring med klassifisering,
ordning, sortering og sammenligning.

ANTALL, ROM OG FORM FORTS.
DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

4-5 år

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Matematisk språk: Bruker ord om forhold mellom størrelser. (en ballong er
lettere enn en stein, jeg har lengre hår enn deg) Viser deg hva som er i midten
Antall: Dekker bord til måltid. (fat, kniv og glass) Dekke
på til rett antall personer som skal spise
Tall, tallrekke og telling: Peketeller til fem, kan telleramsen til ti
Resonnering: Resonnerer seg fram til hva som kommer først og sist i
påkledning. Vet forskjell på hva som har hendt og hva som skal hende.
Form og posisjon: Tegner et menneske, kopierer enkle figurer
Mønster og orden: Lager egne mønster (nabbe, tegning,
hopping) Sortere etter egenskap (form, størrelse, farge)

5-6 år
•

•
•
•
•

Tall: Kan lage og løse praktiske(muntlige) oppgaver med
tall opp til 5, kan illustrere oppgaven med tegning, kan
bruke hjelpemidler for å angi antall opp til 10.
Geometri: Kjenne igjen former fra dagliglivet (kule, terning, kloss) Lage
enkle geometriske mønster, kan kategorisere formene etter antall kanter.
Måling: Har erfaring med å måle ved indirekte
sammenligninger (areal, vekt, volum og lengde)
Statistikk: Sortere etter egenskap (for, farge, myk, liten)
Lage tegninger som viser sorteringen og antallet.
Skape matematikkglede

Collage
Veggavis
Tankekart
Kims lek (maks 5 gjenstander)
Digitale verktøy

•

•

•
•
•
•
•
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Leken
Dagsorden/rytmen
Førskoleklubben
Tankekart
Kims lek (5 eller flere gjenstander)

•

La barna utforske, oppdage og
skape ulike former og mønstre.
Legge til rette for at barna i
lek og hverdagsaktiviteter får
erfaring med ulike typer mål,
måleenheter og måleredskaper og
stimulere barna til å fundere rundt
avstander, vekt, volum og tid.
Styrke nysgjerrigheten og det
matematiske med utgangspunkt
i barnas uttrykksformer
Jobbe med en lekende tilnærming

BARNS MEDVIRKNING
Slik gjør vi det i Tindfoten FUS barnehage:

§3. Barns rett til medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på

Lytter og observerer

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få, mulighet

Har gode samtaler

til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens

Hjelper barn til å sette ord på følelser og opplevelser

virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar

Gir bekreftelse og viser forståelse

med dets alder og modenhet. (Lov om barnehager)

Tilrettelegger det fysiske miljøet
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og

Skjermer god lek

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder,

Lar barna bygge vennskap

erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna

Oppmuntrer og følger barns ideer og initiativ

og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom verbale

Former dagen med hensyn til barnas behov, ønsker og tanker

språk, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

Lar de minste barna følge sin egen rytme som måltider og søvn

Barnehagen må observere og følge opp alle barns uttrykk og behov.

Gir barn tid og rom for å uttrykke seg og ta egne valg
I Tindfoten FUS barnehage jobber vi ut fra at barns medvirkning

Barnesamtaler

ikke er en metode, men en holdning til hvordan vi responderer på
barns uttrykk, både kroppslige og verbale. Vi observerer og tolker
barna, og på den måten følger deres spor og tilrettelegger hverdagen
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etter det. Vi anerkjenner og retter oppmerksomhet mot barnet,
barns rett til medvirkning krever tid og rom til å lytte og samtale.
Barns medbestemmelse er en underkategori under barns medvirkning,
og er gjeldene når barna får ta avgjørelser og bestemme på egenhånd.
Eksempler på dette kan være hvilken farge på koppen eller at barnet
får velge blant ulike alternativ hvilken aktivitet det vil være med på.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon
for enkeltbarn og barnegruppen, og vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.
Både faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. Personalet skal observere og vurdere barnegruppens,
og det enkelte barns utvikling fortløpende. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE:
Vi observerer og deltar i barnas aktiviteter og evaluerer våre handlinger
og planer ut fra dette. Barnas interesser, handlinger og tilbakemeldinger,
verbalt og nonverbalt, blir tatt med i vurderingen av barnehagens innhold.

Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og
vurderes kontinuerlig. Vi benytter kartleggingsskjema når det er behov
for det. Kartlegging av enkeltbarn skjer etter samtykke fra foresatte.

Vi gjennomfører barnesamtaler med 5-åringene.

Vi arrangerer minimum to møter i samarbeidsutvalget hvert år.

Vi gjennomfører brukerundersøkelser, foreldresamtaler,
medarbeidersamtaler og kollegaveiledning.

Vi evaluerer vårt arbeid og legger nye planer og strategier på
ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.

Vi evaluerer og vurderer jevnlig våre rutiner og aktiviteter, for å
sikre best mulig kvalitet i alle situasjoner gjennom dagen.
Foresattes tilbakemeldinger og synspunkter på
barnehagens drift og innhold tas på alvor.
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Vi ønsker at alle foreldre skal føle tilhørighet i barnehagen vår,

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud i

og at alle skal få mulighet til å påvirke barnas barnehagehverdag.

barnehagen samarbeider vi med andre tjenester i kommunen.

Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid og en
Vi samarbeider med:

god dialog med foreldrene. Vi ønsker et nært foreldresamarbeid
der vi sammen har barna i fokus og jobber sammen for å skape

Tromsø kommune

en best mulig hverdag for barna. Det er viktig for oss at både

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

foreldre og ansatte er gode rollemodeller for barna, og bidrar til et

Barnevernstjenesten

positivt barnehagemiljø. Et nært samarbeid mellom barnehagen og

Helsestasjonen

foreldre gir de beste forutsetningene for gode år i barnehagen for

Grunnskolen

barna. Vi vet at det er foreldrene som kjenner sine barn best, og
vi er takknemlige for at vi får ha dem på lån noen timer daglig.

Barnehabiliteringen

Barnehagen gir tilbud om to utviklingssamtaler årlig. Her

Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP)

blir barnets trivsel og utvikling tatt opp i et fortrolig møte
mellom avdelingens pedagogiske leder og barnets foreldre.
Ved behov kan flere samtaler avtales individuelt.
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OVERGANGER I TINDFOTEN FUS BARNEHAGE
NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
” Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene
legge til rette for at barnet kan få en trygg og god
start i barnehagen” (Rammeplan,2017:33).
Mål for tilvenningen:
Barnet og foreldre skal bli kjent med rutiner.
Etablere et godt foreldresamarbeid.
B
 arnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,
lære og utforske.
Tilpasset oppstart etter barnets behov.

Slik gjør vi det:
S
 ender ut infoskriv om barnehagen og barnegruppa det enkelte
barn starter på.
Mulighet for omvisning og hilse på ansatte før oppstart.
Kontaktperson under tilvenningsperioden
Skape tid og rom ved å tilpasse rutiner og organisering av dagen.
Oppstartsamtale med foreldre senest to uker etter oppstart.
Tilstedeværende voksne som er på” gulvet” med barna.
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
” Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge
for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og
personalet når de bytter barnegruppe” (Rammeplan,2017:33).
Mål for tilvenningen:
Etablere gode relasjoner med nye barn og voksne.
Bli kjent med nye rutiner
Gradvis tilknytning med barnet i fokus.
Slik gjør vi det:
E n kjent voksen på besøk sammen med barnet faste
dager i god tid før overgang. Dette skjer for eksempel
gjennom små lekegrupper og frokostgrupper.
Forberede barn og foreldre på ny avdeling.
Tilbud om foreldresamtale med ny pedagog.
E n kjent voksen går på besøk sammen med barnet faste dager
på ny avdeling
Lekegrupper og frokostgrupper på ny avdeling
Forbereder barn og foreldre på ny avdeling
Tilbud om samtale med ny pedagog

32

OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Rammeplan for barnehager legger vekt på at barna skal

har ulike aktiviteter knyttet opp mot temaer og rammeplanen. På

får en god overgang fra barnehage til skole. Det nevnes at

turene blir det laget egen varmlunsj med utgangspunkt i smartmat.

barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge

Dette er aktiviteter som både gir gode felles opplevelser, men også

til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra

gir god selvfølelse gjennom mestring. Underveis på turene vil vi

barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

knytte inn ulike temaer og aktiviteter som er skoleforberedende.

Videre sier rammeplanen: «de eldste barna skal få mulighet til å glede

Et av målene til førskoleklubben er at barnet skal være forberedt

seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng

til skolestart og det som venter der. Det vil vi gjøre gjennom å

mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at

bli kjent med de ulike nye begrepene som er i skolen og SFO. Vi

de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter

jobber med dette for å ufarliggjøre skolestarten og kanskje bidra

som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på

til at barna gleder seg og ikke synes det er like skummelt.

skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden
på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på

Vi ønsker også å gi de gode ferdigheter som selvstendighet,

egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og

sosial kompetanse, vennskap, og en god egenledelse.

skolefritidsordningen». (Utdrag fra rammeplanen for barnehager 2017)

Dette er noe vi jobber med underveis og aktivitetene vi
bruker vil støtte opp om å utvikle disse ferdighetene.

Hos oss i Tindfoten ønsker vi å gi de eldste barna denne gode
overgangen med mange ulike og varierte opplevelser.

Gjennom hele året vil vi jobbe med trafikk og trafikkopplæring
for barn. Det vil være fokus på hvordan man ferdes i trafikk,

Vi har førskolegruppe to dager i uka, der vi legger opp til varierte

sykling og sykkelhjelm, refleks i mørket. Vi ønsker at barna

og ulike aktiviteter. Vi ønsker å legge opp til aktiviteter som både

skal ha utviklet trafikkforståelse når de starter på skolen. Til

styrker barnet og barnets mestringsfølelse, slik at barnet kan gå

dette bruker vi materiale fra trygg trafikk, der vi møter en figur;

ut av barnehagen med et godt selvbilde. Dette vil vi gjøre med

trafikklyset, som gir oss ulike oppdrag i forhold til trafikken.

ulike aktiviteter som å gå på turer i skogen, fjellturer i nærområdet,

Vi er også med i Trafikklubben der vi finner flere aktiviteter vi

tur i fjæra og skiturer om vinteren. Vi vil ha heldagsturer der vi

kan bruke i gruppa. https://www.barnastrafikklubb.no/.
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De ulike skolene arrangerer vennskapstreff på våren. Vi vil i løpet
av høsten få en oversikt over hvilke barn som skal starte på hvilken
skole. Utav dette vil vi kunne se om vi får mulighet til å delta på noen
av disse. Ellers kan foreldre delta med sine barn på disse treffene.
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Førskoleklubben vil ha egen aktivitetsplan utover
året og noen av aktivitetene vil være:
Fjellturer
Tur til «gutta på skauen»
Tur i fjæra
Vitensenteret
Hundesledetur
Overnatting i barnehagen
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ÅRSHJUL FØRSKOLE
NÅR

HVA

ANSVAR

ALLE BARN

August

Informasjon om hvem som er leder i den
enkelte barnehage sendes samlet til skolene

Byrådsavdeling for utdanning

August

Språkmappe opprettes

barnehage

Innen 1
desember

Innmelding skole.
Barnehage innhenter skriftlig godkjenning
om overføring av opplysninger til skolen.

Barnehage informerer foresatte om innmelding

1 desember

Innmelding SFO

Barnehagen informerer foresatte om innmelding

Desember

Møte barnehage- skole/SFO

Barnehage

Desember

De som skal jobbe med barnet i skolen
besøker barnehagen for å bli kjent og
planlegge overføring. Besøk og hospiteringbarnehage og skole/SFO avtales.

Skole og barnehage

Innen 15 januar

Sakkyndig vurdering for skolestart skrives

PPT

X

1 februar

Innmelding av behov for spesialpedagogiske
ressurser til Byrådsavdeling for utdanning

Skolen

X

15 februar

Innmelding behov særskilt språkopplæring
jf. § 2.8 til Byrådsavdeling utdanning

Skolen

Vinter/vår

Etablere kontakt med aktuelle skoler for å
avtale besøk til skolen der det lar seg gjøre.

Barnehage og skole etter avtale

Februar/mars

Evalueringsmøte. Går alt som planlagt?

Barnehage

1 mai

Overlevering av språkmappe

Barnehage overleverer eller
sender mappe til skolen

Mai

Møte for neste års førsteklasseforeldre

Skolen

X

X

X

20 mai

Oversending av skjema fra barnehage til skole

Barnehage i samarbeid med skolen/foresatte

X

X

X

Mai/juni

Førskoledag (er)

Skolen

X

X

X

Mai/juni

Overføringsmøte, skole/SFO/
barnehage/foresatte

Skolen

X

X

Innen 1 juni

Enkelt vedtak om spesialundervisning blir laget
og foreldre får informasjon om skoletilbudet

skolen

årlig

Oppfølging og evaluering av overgangsrutinene

Byrådsavdeling for utdanning

X

FLERSPRÅKLIGE
X

OMFATTENDE
BEHOV
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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X

X

X

ÅRSHJUL 2018/2019
MÅNED

DAG/DATO

HVA SKJER

MERKNADER

30. og 31. aug.

Oppstart nye barn
Planleggingsdager

Barnehagen stengt

Uke 38

Foreldremøte
Høstfest
Brannvernuke

Ansatte og foreldre
Foreldre og søsken invitert
Kun for barna

8.okt. og9.okt.

Foreldresamtaler
Fotografering

21.nov
19.nov

Foreldresamtaler
Mørketidsfest
Planleggingsdag

Barnehagen stengt

13.des
14.des

Lucia
Nissefest
Grøtfest

Kun for barna
Foreldre og søsken invitert

Januar

21.jan

Solfest

Kun for barna

Februar

6.feb
22.feb

Samefolkets dag
Karneval

Kun for barna
Kun for barna

Vinterfestivaluke

Kun for barna
Barnehagen stengt

August
September

5.sept.

Oktober
November

Desember

Mars
April

4 april
26. april

Planleggingsdag
FUS dagen

Mai

23. mai

Overnatting førskoleklubben

31.mai

Planleggingsdag

Barnehagen stengt

Juni

Sommerfest

Foreldre og søsken invitert

Juli

Sommerbarnehage
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Kontaktinformasjon:
Nordlys: 992 09 906

E-post: nordlys.tindfoten@bhg.no

Regnbuen: 992 09 904

Epost: regnbuen.tindfoten@bhg.no

Sola: 992 09 905

E-post: sola.tindfoten@bhg.no

Stjerna: 992 09 907

E-post: stjerna.tindfoten@bhg.no

Måne: 992 09 908

E-post: mane.tindfoten@bhg.no

Daglig leder: 992 09 903

E-post: dl.tindfoten@bhg.no

Hjemmeside: www.fus.no/tindfoten
Facebookside: Tindfoten FUS barnehage

Barnehagenavn

Tindfoten

