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OM SALBUTANGEN FUS BARNEHAGE
Vi har ca 80 plasser til barn i alderen 0-6 år. Vi ligger landlig til på Hem i Tjølling, Larvik.
Barna er delt inn i 5 aldersdelte grupper med faste voksne på hver gruppe. Vi har forskerrom, minigymsal, grillhytte på uteområdet og fine turplasser i nærmiljøet.

KONTAKTINFORMASJON
Salbutangen FUS barnehage 		

Tlf:

33 19 57 00

Djupedalsfaret 1 			

E-post: dl.salbutangen@bhg.no

3280 TJODALYNG 			

web:

www.salbutangen.bhg.no

ANSATTE
Daglig leder:

Lisbeth Olsrød

Pedagogiske ledere: Marianne Kalleberg
Anette Slettingdalen
Pedro Z. Torres
Inger-Lise Z. Torres
Anne Britt Haugen
Barnehagelærer:

Caroline Aamodt Sæterdal

Medarbeidere:

Anette Hauan Larsen
Siri Grong Larsen
Lars Granerød
Eline Andreassen
Marianne Lysebo
Henning Berge
Tine Moe Leirstein

Fagarbeider:

Laila Nenseth Nilsen
Line Tyrdal

Spesialpedagog:

Ieva Engdahl

Kjøkkenassistent:

Astrid Berg

De ansatte er ansatt i barnehagen og ikke på en bestemt avdeling,
og det kan bli endringer i personalsammensetningen.
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ÅRSPLANENS FUNKSJONER
Årsplanen er:
• et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
• utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
• grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
• informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen,
barnehagens samarbeidsparter og andre interessenter.
Det pedagogiske arbeidet tar utgangspunkt i ”Lov om barnehager” og ”Forskrift om
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”, hjemlet i lovens §2 og iverksatt
01.08.2017. Loven og rammeplanen kan leses i sin helhet på www.regjeringen.no (gå inn på
Kunnskapsdept.) Barnehagen bygger også sin virksomhet på Barnekonvensjonen, vedtatt av
FN i 1989 (inkorporert i norsk lov i 2003).
I tillegg til årsplan vil barnehagen gi ut periodeplaner og vurderinger av perioder.
FUS barnehagene har også en overordnet fagplan, en serviceerklæring overfor foreldre, og
etiske retningslinjer overfor personalet.
Våre samarbeidspartnere:
• Larvik kommune
• organisasjon for Private Barnehager i Larvik
• skole/SFO
• helsestasjon/familiesenter
• barnevern
• pedagogisk psykologisk tjeneste
De ansatte i barnehagen har taushetsplikt ihht til Barnehagelovens
§ 20 og opplysningsplikt ihht til barnehagelovens § 21 § 22.
Salbutangen FUS barnehage eies og drives av FUS AS som er
et underselskap av Trygge Barnehager AS.
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”SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:

LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI”
Vår visjon er å gi barna deres en barndom som har verdi i seg selv, og ikke bare en
forberedelse til det som kommer senere av skole, arbeid og voksenliv. Barna skal ha tid til
lek og glede; humor, latter og fantasi skal være ingredienser i hverdagen. Dette er en del av
hverdagsmagien i barnehagen.
Med hverdagsmagi mener vi at vi vil gi barna opplevelser som tenner stjernene i øynene
deres. Det å gi barna en opplevelse av mestring, og å gi dem anerkjennelse og ros, er viktig
for oss i så måte.
I barnehagen knyttes vennskapsbånd av ulik art. Vi kan ikke garantere at alle skal få venner
for livet, men vi lover å gjøre alt vi kan for at alle har noen å være sammen med. Vi arbeider
for at barna skal få venneanskaffelseskompetanse. Det vil si at barna lærer seg hvordan
få og beholde venner. Vi tilrettelegger både med tanke på at barna skal få leke i fred i små
grupper når de har behov for det, og for at barn som ønsker å være med på leken skal får
naturlig innpass når det er behov for det. At voksne er aktivt med i barnas lek, gir oss en
unik mulighet til å sikre at dette foregår på en god måte.

GLØDENDE
SKAPENDE NDE
E
IT LSTEDEVÆR
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FUS BARNEHAGENES

VERDISETT
For å arbeide i retning mot visjonen har vi noen
grunnleggende verdier for arbeidet.
I barnehagehverdagen skal vi voksne være:
• Glødende
• Skapende
• Tilstedeværende
For oss i Salbutangen vil glødende si at vi er engasjerte
og fokuserte, og at vi legger vekt på impulsivitet og
glede. Vi er skapende ved å være fantasifulle, kreative,
nysgjerrige og lekende. Vi er tilstedeværende med
kropp og sinn, vi gir av oss selv ved å oppmuntre,
motivere og inspirere hverandre og barna.

SERVICEERKLÆRING FOR FUS BARNEHAGENE
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yst allé 9 B, 0278 Oslo
Besøksadresse: Karensl
420, 5501 Haugesund
Postadresse: Postboks
Telefon: 21 93 45 00
09
Faks: 21 93 45
Org. nr: 991 980 105
E-post: post@fus.no
Nettside: fus.no
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MANGFOLD, LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling, og respekt for menneskeverdet. Vi skal
bruke mangfold som en ressurs, og synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.
(Fra rammeplanen)
I Salbutangen har vi tidligere vært med på prosjektet Likestilte kommuner, og de
kunnskapene og holdningene vi tilegnet oss da, har vi tatt med oss videre. Vi er bevisste på
at barna er unike individer, og ikke bare jenter eller gutter. Vi er bl.a. opptatt av å redusere
kjønnstypiske kommentarer på barna, eller barnas klær, utseende. Vi har fokus på at både
gutter og jenter kan gjøre alt, og det kan f. eks. hende at en gutt går foran i Luciatoget hos
oss. Hos oss er det ingen aktiviteter, materiell eller leker som er for gutter eller jenter, de er
for barn. Vi er bevisste på hvilken type, og mengde, oppmerksomhet vi gir gutter og jenter.
Og vi er gode rollemodeller som viser at menn og kvinner har like muligheter og kan gjøre
oppgaver som ikke er kjønnstypiske. Det at vi har flere menn ansatt hos oss, hjelper oss i
dette.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter
natur, økonomi og sosiale forhold. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier,
holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan
forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. (Fra rammeplanen)
Vi vil gi barna erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Vi vil gi
barna gode naturopplevelser og bidra til at de opplever tilhørighet til naturen. Gjennom
dette, og gjennom samtaler rundt temaet, vil vi gi barna et grunnlag for å tenke kritisk,
handle etisk og vise solidaritet.
Aktuelle temaer er: forsøpling, forurensning og hvordan vi forholder oss når vi ferdes i
naturen.
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes. Barnehagen skal bidra
til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og
mobbing. Barnehagen skal både være et trygt og utfordrende sted, med fysisk aktivitet,
ro og hvile, og der det utvikles matglede og sunne helsevaner. (Fra rammeplanen)
Det siste er godt i varetatt gjennom SmartMat i FUS. Der har vi fokus på næringsrik mat
som inneholder nok «byggeklosser» for å sikre en optimal utvikling av hjernen og resten
av kroppen. Dette gir energi og overskudd til aktivitet og konsentrasjon. Ansatte er kurset
i SmartMat og barna får kunnskap om kroppen og betydningen av gode vaner og riktige
byggeklosser i maten. Kort oppsummert handler SmartMat om rene råvarer, mye frukt og
grønt, næringsrikt korn, sunt fett, naturlige søtningsstoffer og vann som tørstedrikk.
Når det gjelder hvile, får de minste barna som sover på dagtid, sove etter eget behov. Vi har
derfor ikke faste sovetider for disse. De eldre barna, som ikke lenger sover i barnehagen, har
innimellom hvilestunder med rolig musikk eller f. eks. lesing, eller de har yoga for barn.
I Salbutangen møter barna ulike fysiske utfordringer både inne og ute. Inne har vi en
«minigymsal» med muligheter for varierte fysiske aktiviteter. Ute har vi et variert miljø
for fysisk aktivitet, både innenfor og utenfor gjerdet. Barnas psykiske helse fremmes ved
samtaler om følelser, både i samlingsstunder med temaer som vennskap og mangfold, og
i det daglige ved at vi anerkjenner barnas følelser og ved å sette ord på det sammen med
barna. Vi bruker også forumspill som metode for å lære barn om hvordan gå fram ved f. eks.
uenigheter eller når man vil være med å leke.
I Salbutangen har vi gjennom flere år jobbet med å forebygge krenkelser og mobbing. Dette
er noe vi er avhengige av at foreldre og foresatte bidrar til også. Både gjennom å være
gode rollemodeller, men også gjennom å si fra til oss hvis de har kjennskap til krenkelser
eller mobbing. Vi er opptatt av å forebygge gjennom å slå tidlig ned på alle «spirer» til
mobbing, alle kommentarer og hendelser som kan føles vonde, og ved å snakke med barna
om hvordan man er en god venn. Vi er også opptatt av at barn som mobber trenger like mye
hjelp som de som blir utsatt for mobbing. Vi har lært at barn som mobber, har fått en makt
som de ikke er i stand til å håndtere, og derfor trenger hjelp og veiledning til dette.
Barn kan ikke beskyttes mot alt som er vondt, derimot må vi lære dem å håndtere livet, både
i motgang og medgang. Vi må hjelpe de til å bli robuste mennesker. Det gjør vi ved å veilede,
støtte, utfordre, oppmuntre og forklare.
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MATGLEDE

OMSORG
Omsorg i barnehagen kan kanskje tas som en selvfølgelighet. Men omsorg er mer enn trøst,
kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet, og barnets måte å se og være
i verden på. (Fra rammeplanen)
Rammeplanen sier videre at barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner
mellom barna og personalet, og mellom barna. Omsorg er en forutsetning for trygghet og
trivsel, for utvikling av empati og nestekjærlighet, og det er grunnlag for glede og mestring.
Vi viser omsorg gjennom å være tilstedeværende voksne, som også verdsetter og bekrefter
barnas omsorg for hverandre ved å kommentere, rose og støtte. Og gjennom å være gode
rollemodeller som gir omsorg prioritet.
Det er mye omsorg i å anerkjenne barna. F.eks. er vi bevisste på å sette ord på, og
anerkjenne barnas følelser, i stedet for, og i alle fall før, vi evt. avleder med noe annet.

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
(Fra rammeplanen)
I FUS-barnehagene setter vi leken først. Leken er et viktig og godt pedagogisk virkemiddel.
Det er gjennom lek barn lærer best. Barn lærer både sosial kompetanse, egenledelse og
faglig kunnskap gjennom leken. Disse kunnskapene og ferdighetene ligger til grunn for
senere læring i skolen.
Personalet i FUS har siden 2013 blitt grundig kurset i emnet Egenledelse i lek og læring.
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.
Vi jobber aktivt med voksenrollen i lek, og med å videreutvikle barnas lek gjennom å gi
inntrykk, tilføre, medvirke og stimulere. Vi jobber også systematisk med hvordan hjelpe
barn som trenger det inn i leken.
Lek er hovedfokuset i det pedagogiske innholdet i vår barnehage, og lek vil være det
overordnede når vi planlegger og gjennomfører aktiviteter, temaer og prosjekter.

13

DANNING
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. (Fra rammeplanen)
Danning er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. Danning skjer også gjennom
rollemodeller; både andre barn og voksne, både hjemme og i barnehagen. Det betyr at vi
må være bevisste rollemodeller og at vi må sette ord på hvorfor vi sier og gjør ting slik vi
gjør, og oppfordre barna til å reflektere rundt dette. Det gjør vi bl. a. ved å stille spørsmål
til barna. Ofte spør barna: «Hva gjør du?» og «Hvorfor det?» Da kan vi spørre tilbake:
«Hvorfor tror du jeg gjør sånn?» og «Hvorfor tror du det er lurt å gjøre det slik?»
Gunvor Løkken sier så fint om begrepet danning at «Danning er det som er igjen når vi har
glemt alt vi har lært.» I det legger vi at danning er prosessene som gjør at vi blir slik vi blir,
det handler om hva slags mennesker vi blir, og hvilke verdier vi får.

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 og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barna skal få bruke hele
kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser, og de skal få bidra i egen og andres læring.
(Fra rammeplanen)
Vi har et syn på læring som tilsier at barna lærer best gjennom lek og utforsking, særlig
sammen med andre barn og voksne. Barn er naturlig nysgjerrige og lærevillige, og dette
ønsker vi å stimulere og utnytte. Vi er opptatt av at barna skal utfordres til å forske og
utforske, gjøre og prøve, og at det er mange måter å finne svar på. Vi oppmuntrer til at
barna skal komme med forslag til svar selv, og her er ikke noe feil, men det kan finnes flere
mulige hypoteser, løsninger og svar. Kunnskap er ikke først og fremst noe som formidles fra
voksne til barn, men noe som oppstår underveis i lek, utforsking, samhandling, samtaler og
aktiviteter.
Gjennom leken stimulerer vi til læring ved å være aktive voksne som kommer med innspill,
og som er med å drive leken videre til et nytt nivå, slik at ny læring skjer.
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn
skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (Fra rammeplanen)
Vi er bevisste på å bruke språket aktivt sammen med barna i hverdagssituasjoner og i
aktiviteter. Stellestundene, garderoben, måltidene og samlingsstundene er fine anledninger
til språkstimulering. Vi er språklige forbilder, og når vi setter ord på det vi gjør og ting rundt
oss, stimuleres språket og begreper læres. Vi oppfordrer barna til å si fra verbalt i stedet for å
peke på det de vil ha, eller i stedet for å hyle når noen gjør noe de ikke vil. Ikke minst i leken
utvikler barna språket. I leken bruker de språket på en annen måte enn i hverdagssituasjoner,
og andre temaer og begreper inngår i leken. Også her er vi voksne aktive deltakere,
noe som bidrar til utvikling i leken og dermed også i språkutviklingen.

15

VENNSKAP, FELLESSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta
egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (Fra rammeplanen)
Dette øver vi på helt fra barnet starter i barnehagen. Det å erfare at man må dele på leker,
det å lære å følge regler og beskjeder, å dele med hverandre og hjelpe andre, er viktig.
Men også å lære seg selvhevdelse; hjelpe barna å ta og få kontakt, til å gi uttrykk for egne
meninger og behov når det trengs. Det å lære om følelser, kunne sette ord på dem, og kunne
ha en viss kontroll på følelser og reaksjoner, er en del av det vi arbeider med når det gjelder
sosial kompetanse. I dette er empati et sentralt område å jobbe med. Det å lære barna å se
ting fra andres synsvinkel, og kunne sette seg inn i hvordan andre har det. Dette får vi til
ved å stille barna spørsmål som: «Hva tror du han synes om det?», «Hvordan ville du likt
det hvis noen gjorde slik mot deg?», «Ser du at han er lei seg nå?» og «Da ble hun sikkert
glad!»
Som skrevet har vi stort fokus på vennskap i FUS, siden vi har «vennegaranti» i visjonen
vår. Derfor er dette med sosial kompetanse spesielt viktig for oss. Vi jobber daglig med
fellesskapsfølelsen i gruppene. Bl.a. når vi har aktiviteter som samlingsstunder, måltider og
turer der vi snakker om at vi er en gruppe, og hvem som er til stede og hvem som er borte
den dagen, og hvorfor. Vi fremmer vennskap ved bl. a. å omtale barna som venner, og ved å
rose gode gjerninger mellom venner.
Vi er opptatt av å gi «gode beskjeder» til barna. Det gjør vi bl. a. ved å oppmuntre ønsket
atferd, og ved å gi positivt formulerte beskjeder som «Gå ned fra stolen nå, er du grei!» og
«Gi den tilbake nå, er du grei!» Vi sier altså hva vi vil barna skal gjøre, ikke hva de ikke skal
gjøre.

BARNS MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (Fra rammeplanen)
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For oss vil dette si at vi tar hensyn til barnas behov og interesser, både i de daglige rutinene
og i valg av aktiviteter, temaer og prosjekter, og at vi tar barna med på det vi gjør. Barna
bidrar også ved å få være med å bestemme aktiviteter og turer f. eks. Vi har en variasjon og
balanse i hva voksne bestemmer, og hva barna kan velge eller bestemme.

SAMARBEID HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene jfr barnehageloven. Samarbeidet skal alltid ha barns beste som
mål. (Fra rammeplanen)
Foreldresamarbeidet skjer både på individuelt nivå, og på gruppenivå. I tillegg til det daglige
samarbeidet og utveksling av informasjon om enkeltbarn, gjennomfører vi foreldresamtaler
hver høst og vår. På gruppenivå har vi et Samarbeidsutvalg valgt av Foreldrerådet (alle
foresatte), samt foreldremøter hver vår og høst.
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OVERGANGER
Det er en stor overgang for et barn å begynne i barnehage. Vi har gode rutiner og
kunnskaper om tilvenning og tilknytning, og vil tilpasse tilvenningsperioden ut fra
barnets behov og i samarbeid med foreldrene. Barnet vil ha en fast kontaktperson i
tilvenningsperioden, samtidig som det vil bli godt kjent med resten av personalet på
avdelingen. Informasjon om tilvenningsperioden blir gitt nye foreldre i et tilvenningsbrev og
på et foreldremøte for nye foreldre før barnehageårets oppstart.
Det er også en overgang å bytte avdeling innad i barnehagen. Vi har som målsetning at den
pedagogiske lederen på gruppa følger barnet gjennom alle årene i barnehagen. Det vil lette
denne overgangen betraktelig.

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som heter ”Fra eldst til yngst – Samarbeid
og sammenheng mellom barnehage og skole” som vi følger. Kan lastes ned på Kunnskapsdepartementets nettsider.
Det er litt spesielt å være størst i barnehagen. Forventingene til skolestart begynner å krible
allerede på høsten. Vi vil ha en 5-års gruppe der vi arbeider med forberedelser til skolestart.
Barna vil få enkle oppgaver med f.eks. mengde, tall og fargelegging. Et viktig fokus for denne
gruppa er å kunne følge en beskjed og kunne fullføre en oppgave. Spille spill og leke regelleker, samt fysisk aktivitet, vil også være en del av innholdet. Egne turer arrangeres for
gruppa.
På vårhalvåret vil vi samarbeide med de andre barnehagene i kretsen og med skolen og SFO.
Vi vil delta på felles turer og besøke skolen og SFO hvor vi bl.a. møter fadderne barna skal
ha i 1. klasse.
En viktig del av forberedelsene til å begynne på skolen foregår i det daglige; barna forventes
å kunne være helt selvstendige ved toalettbesøk, de bør være selvstendige i av- og
påkledning, og de bør kunne holde orden på egne klær og andre ting de har med seg.
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Mål
•	Barna kjenner samhørighet i gruppa og har gode opplevelser sammen knyttet til det å
skulle begynne på skolen.
•

Barna er selvstendige ved toalettbesøk og i av- og påkledningssituasjoner

•

Barna holder orden på egne klær og andre ting de har med seg i barnehagen

•

Barna kan vente på tur i ulike sammenhenger

•

Barna kan forholde seg til og følge regler i for eksempel spill og regelleker

•

Barna kjenner til enkle trafikkregler bl.a. i forbindelse med kryssing av vei.

•

Barna kjenner til skolen og gleder seg til å begynne i 1. klasse.

DIGITAL PRAKSIS
Barn som vokser opp i dag vil alle møte krav om kunnskaper og ferdigheter innenfor den
digitale verdenen.
Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal bidra til barns lek, kreativitet og
læring, og til et rikt og allsidig læringsmiljø. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet
være aktive sammen med barna. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at
barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. (Fra rammeplanen)
Dette kan vi gjøre ved bl. a. å ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk, samt
ivaretakelse av barnas personvern. Vi vil legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer
og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Vi bruker internett som kilde til
informasjon, vi bruker data og nettbrett som en del av den første erfaringen med lese- og
skriveaktiviteter, vi lar barna være delaktige i bruk av digitalt kamera, skanner, projektor,
digitale mikroskop, og andre verktøy.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen har 7 fagområder. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barnas lek danner et
viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter
innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Fagområdene
er i stor grad de samme som barna senere møter i skolen. (Fra rammeplanen)
Alle temaer og prosjekter vil være tverrfaglige der de fleste fagområder er inkludert.
Her følger en progresjonsplan for hvordan vi i vår barnehage vil arbeide med fagområdene i
de ulike gruppene dette året.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle
sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barnehagen
skal invitere til utforsking av både muntlig språk og skriftspråk. (Fra rammeplanen)

Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna møter
et mangfold av
språk, tekster og
kommunikasjon
tilpasset deres
utviklingsnivå.

Bruke verbalspråk
og benevning i
hverdagssituasjoner
som måltid, bleieskift
og påkledning

Inkludere alle barna i språkstimulerende
aktiviteter

Sangstund hver dag
Pekebøker
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Være bevisste på å utnytte mulighetene i
hverdagssituasjonene til å bruke språket i
samspill med barna.

Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Ruffen 2 år

Barna opplever
spenning og glede ved
høytlesning, fortelling,
sang og samtale

Samlingsstund hver
dag

Bruke varierte formidlingsformer og tilby
et mangfold av bøker, sanger, bilder og
uttrykksformer

Høytlesning /
fremføring av norske
rim og regler, en gang
i uken
Sang/regle før lunsj,

Lære seg noen regler og rim uten bruk av boka
Synge, bruke rim og regler, og ha gode
samtaler i det daglige samspillet med barna

Gode samtaler i
hverdagen
Tusseladden 3 år

Barna opplever
spenning og glede ved
høytlesning, fortelling,
sang og samtale

Høytlesning fra norsk
litteratur en gang i
uken
Samlingsstund hver
dag
Gode samtaler i ulike
situasjoner hver dag

Gruffalo 4-5 år

Barna bruker språk
til å skape relasjoner,
delta i lek og som
redskap til å løse
konflikter

Ha forumspill, med
fokus på vennskap
og gode relasjoner.
Minimum 1 gang i
måneden.
Samlingsstund hver
dag

Ha tilgjengelige bøker
Gjennomføre forberedte samlingsstunder med
variert innhold
Invitere til ulike typer samtaler der barna får
anledning til å fortelle, undre seg, reflektere
og stille spørsmål

Inkludere alle barna i språkstimulerende
aktiviteter.
Aktivt bruke språket vårt i samspill med barna.
Veilede barna i konfliktsituasjoner, ved å ha
fokus på hva god kommunikasjon er.
Være deltakende i leken.
Sette av tid til god lek, hver dag.

Bulder 5 år

Barna leker,
improviserer og
eksperimenterer med
rim, rytme, lyder og
ord
Barna utforsker
og gjør seg
erfaringer med ulike
skriftspråksuttrykk,
som lekeskrift, tegning
og bokstaver

Rollelek
Lese- og
skriveaktiviteter
Samlingsstunder

Legge til rette for rollelek der barna kan
oppleve glede gjennom å improvisere og
eksperimentere med språket, for eksempel å
skrive meny når man leker restaurant eller å
lage en liste over medisiner en pasient trenger.
Tilby et mangfold av bøker, sanger og bilder
som kan inspirere barna til å skape sine egne
uttrykksformer. For eksempel at man lytter til
et eventyr og etterpå tegner noe man husker
fra eventyret.
Skape tid og rom til at barna selv får fortelle,
undre seg, reflektere og stille spørsmål
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur, mentalt og sosialt velvære, og fysisk og psykisk helse. Barnehagen skal bidra til
at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. (Fra
rammeplanen)
Dette samsvarer i stor grad med SmartMat i FUS.
Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna videreutvikler
motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse,
koordinasjon og
fysiske egenskaper.

Skape ulike typer motoriske
utfordringer, som for eksempel
små hinderløyper, lek med ball
og store elementer, både inne
og ute.

Gi barna tilgang til varierte og
utfordrende bevegelsesmiljøer,
sanseopplevelser og kroppslige
lek ute og inne, i og utenfor
barnehageområdet.

Krabbe, gå og løpe på variert
underlag både ute og inne.

Være aktive og tilstedeværende,
støtte og utfordre barna til variert
kroppslig lek og anerkjenne barnets
mestring.

Bruke store lekeelementer som
barna kan gå over, under og inni.
Ved å stimulere sansene som for
eksempel å føle på forskjellige
ting
Ruffen 2 år

Barna opplever
trivsel, glede og
mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer,
inne og ute året rundt

Turer i nærområdet bak
barnehagen
Hinderløype inne en gang i
måneden

Gi tilgang til varierte og utfordrende
bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser
og kroppslig lek ute og inne, i og
utenfor barnehageområdet.

Enkle dramaøvelser der vi f.eks.
leker vi er ulike dyr og har
hermelek
Tusseladden 3 år

Barna opplever
trivsel, glede og
mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer,
inne og ute, året rundt.

Turer med ulike
motoriske utfordringer hver uke
Minigymsal i store rommet en
gang i uka
Yoga en gang i måneden

Være aktive og tilstedeværende,
støtte og utfordre barna til variert
kroppslig lek og anerkjenne barnas
mestring.
Gi barna tilgang til varierte og
utfordrende bevegelsesmiljøer,
sanseopplevelser og kroppslig
lek ute og inne, i og utenfor
barnehageområdet.
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Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Gruffalo 4-5 år

Barna videreutvikler
motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse,
koordinasjon og
fysiske egenskaper.

Turer med fokus på ulike
motoriske utfordringer, blant
annet klatring i skog og mark,
samt øve balanse ved å bevege
seg i ulendt terreng.

Gi barna tilgang til varierte og
utforskende bevegelsesmiljøer,
sanseopplevelser, kroppslig
lek, ute og inne, i og utenfor
barnehageområdet.

Ulike aktiviteter i det store
rommet. Minst en gang i uken
vil vi ha ulike aktiviteter som:
minirøris, hinderløype, yoga og
regelleker.
Bulder 5 år

Barna setter grenser
for egen kropp og
respekterer andres
grenser
Barna får innsikt i
matens opprinnelse,
produksjon av
matvarer og veien fra
mat til måltid

Kroppslig lek
Samtaler i samlingsstund
Matlaging

Legge til rette for, og anerkjenne
mestring i, kroppslig lek både inne
og ute.
Samtale med barna om kroppen
og grensesetting i forhold til andre
barn og voksne
Forberede og gjennomføre
matlaging sammen med barna

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal stimulere barnas
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger
og eksperimentering. Barnehagen skal legge til rette for og videreutvikle barnas kreative
prosesser og uttrykk. (Fra rammeplanen)
Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna har tilgang
til ting, rom og
materialer som
støtter opp mot deres
lekende og estetiske
uttrykksformer.

Skape ulike og varierte
sanseopplevelse med ulike
materialer som for eksempel
maling, plastelina.

Gi rom for, støtte og berike barnas
bearbeiding av møter med kunst og
kultur.

Ved å hente inn forskjellige
elementer som finnes ute i
naturen vil barna få ulike sanse
inntrykk.
Barns får sine første erfaringer
med ulike materialer.
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Tilby ulike materialer og la barna
utforske hva de ulike materialene
kan brukes til.

Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Ruffen 2 år

Barna bruker ulike
teknikker, materialer,
verktøy og teknologi
til å uttrykke seg
estetisk

Forming en gang i uka der
barna blir introdusert for ulike
materialer

Være lydhøre, anerkjenne
og imøtekomme barns egen
tradisjonskultur og barnekultur.

Tusseladden 3 år

Barna skal bruke ulike
teknikker, materialer,
verktøy og teknologi
til å utrykke seg
estetisk.

Formingsaktiviteter ute og inne

Gruffalo 4-5 år

Barna bearbeider
inntrykk og følelser
i møte med kunst,
kultur og estetikk
gjennom skapende
virksomhet ute og
inne.

Formingsmateriell av ulik sort, er
tilgjengelig for barna.

Synliggjøre og skape estetiske
dimensjoner i barnehagens inne og
Ta med naturen inn og skape noe uterom
av den
Være lyttende og oppmerksomme
Konstruksjonslek
på barnas ulike kulturelle uttrykk,
vise respekt for deres ytringsformer
og fremme lyst til å gå videre
Skape en fotoutstilling
i utforsking av de estetiske
områdene.

Vi tar med naturen inn og skaper
noe av den
Vi tar med formingsaktiviteter ut
i naturen.
Vi bruker formingsaktiviteter
som en naturlig del av ulike
prosjekter vi har i hverdagen.

Bulder 5 år

Barna har tilgang
til ting, rom og
materialer som
støtter opp om deres
lekende og estetiske
uttrykksformer
Barna tar i bruk
fantasi, kreativ
tenkning og
skaperglede

Tilrettelagte aktiviteter
Rollelek med utgangspunkt i
barnas egne initiativ

Samtale med barna om deres og
andres kunstneriske og kulturelle
uttrykk.
Være lyttende og oppmerksomme
på barnas ulike kulturelle uttrykk,
vise respekt for deres ytringsformer
og fremme lyst til å gå videre
i utforsking av de estetiske
områdene.

Finne frem og gjøre tilgjengelig
passende materialer slik at
barna kan skape kunstneriske og
kulturelle uttrykk sammen, for
eksempel når vi skal lage julegaver
og fane til 17. mai.
Vekke barnas nysgjerrighet
ved å ha litteraturstunder med
høytlesning, slik at barna kan være
kreative og skape egne uttrykk i
etterkant
Skape tid og rom for barnas egne
initiativ til rollelek

25

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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. (Fra rammeplanen)
Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna opplever og
utforsker naturen og
naturens mangfold.

Turer i nærmiljøer som skogen,
lekeplassen og ute i barnehage.

Legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke naturen
som arena for lek, undring,
utforsking og læring.

Barna opplever og
utforsker naturen og
naturens mangfold.

Vi benytter oss av skogen inne
i barnehagen og utforsker
skogens mangfold.

Ruffen 2 år

La barna kjenne og erfare de
forskjellige elementer fra naturen
både inne og ute

Vi tar med oss med ulike ting
fra skogen inn og studerer f.eks
ulike steiner, kongler og pinner.

Legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke naturen
som arena for lek, undring,
utforsking og læring.

Noen barn er med i
forskerrommet en gang i uken og
har forskjellige eksperimenter.
Tusseladden 3 år

Barna opplever og
utforsker naturen og
naturens mangfold.
Barna opplever,
utforsker og
eksperimenterer med
naturfenomener og
fysiske lover.

Gruffalo 4-5 år

Barna opplever,
utforsker og
eksperimenterer med
naturfenomener og
fysiske lover

Turer i skogen hver uke der vi
undrer og undersøker det vi ser
Bruke forskerrommet til ulike
eksperimenter og aktiviteter en
gang i uken
Gå på innsektsjakt

Vi legger til rette for spennende
samlinger der vi sammen forsker
på ulike fenomener, som for
eksempel: hvor kommer smøret
fra? Hvor mange ben har en
edderkopp? Kan en maur spise
all maten vi har i kjøleskapet?
Hva skjer med egget når vi
legger det i eddik?
Vi er i forskerrommet en gang i
uken, i mindre grupper.
Vi studerer naturen med
nysgjerrighet sammen med
barna.
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Legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke naturen
som arena for lek, undring,
utforsking og læring.
Utforske og eksperimentere med
teknologi og naturfenomener
sammen med barna

Utforske og eksperimentere med
teknologi og naturfenomener
sammen med barna.
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.

Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Bulder 5 år

Barna får gode
opplevelser med
friluftsliv året rundt

Utetid i barnehagen hver dag

Bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring

Barna får kjennskap
til naturen og
bærekraftig utvikling,
lærer av naturen og
utvikler respekt og
begynnende forståelse
for hvordan de kan ta
vare på naturen

Arrangerte turer til nærmiljøet
en gang i uka

Eksperimentere og reflektere
sammen med barna om bærekraftig
Gjennomføre natureksperimenter utvikling og sammenhenger i
naturen.
ute og inne
Lage kompost og studere
insektslivet i skogen.

ANTALL, ROM OG FORM
Arbeid med dette fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for
problemløsning. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna
kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur ved selv å
være kreative og skapende. (Fra rammeplanen)
Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna bruker kroppen
og sansene for å
utvikle romforståelse.
Utvikle forståelse
for grunnleggende
matematiske begreper.

Under hverdagssituasjoner vil
barna erfare og kjenne ulike
elementer som har forskjellige
former og overflater.

Bruke matematiske begreper
reflektert og aktivt i hverdagen.
Når for eksempel barna kryper inni,
under, over og oppi esken.

Ruffen 2 år

Barna leker og
eksperimenterer med
tall, mengde og telling
og får erfaring med
ulike måter å uttrykker
dette på.

Sammenligne, sortere, telle og
lære ulike grunnformene.

Bruke matematiske begreper
reflektert og aktivt i hverdagen.

Barna leker og
eksperimenterer med
tall, mengde og telling
og får erfaring med
ulike måter å uttrykke
dette på.

Telle
Sortere
Kategorisere
Konstruksjonslek

Tusseladden 3 år

Styrke barnas nysgjerrighet,
matematikkglede og interesse
for matematiske sammenhenger
med utgangspunkt i barnas
uttrykksformer. F.eks når vi er i
garderoben setter vi ord på alt vi
gjør, som å finne et par sko, henter
lue/caps som ligger øverst i skapet,
teller fingre før vi tar på votter/
vanter, o.l
Bruke bøker, spill, musikk, digitale
verktøy, naturmaterialer, leker
og utstyr for å inspirere barna til
matematisk tenkning.
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Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Gruffalo 4-5 år

Barna leker og
eksperimenterer med
tall, mengde og telling
og får erfaring med
ulike måter å uttrykke
seg på.

Vi spiller spill med barna

Legge til rette for matematiske
erfaringer gjennom å berike
barnas lek og hverdag gjennom
matematiske ideer og utdypende
samtaler.

Barna utvikler
forståelse for
grunnleggende
matematiske begreper

Bruke matematiske begreper i
hverdagssamtaler

Bulder 5 år

Barna undersøker
og gjenkjenner
egenskaper ved former
og sorterer dem på
forskjellige måter

Synger ulike tellesanger
Jobber med mengde i
dagligdagse gjøremål, som for
eksempel: dekke på bordet, eller
rydde leker.

Stimulere barnas undring,
nysgjerrighet og motivasjon for
antall, rom og form

Bruke matematiske begreper og
reflektere aktivt i hverdagen.
Utforske og leke med tall og
former ved sammenligning,
sortering, plassering, orientering og
visualisering.
Telle barna høyt i samlingsstund og
la barna telle selv
Bruke begreper som liter og
desiliter ved matlaging
Bruke bøker, spill, musikk, digitale
verktøy, naturmaterialer, leker
og utstyr for å inspirere barna til
matematisk tenkning
Gå på jakt etter former ute og inne,
for eksempel et vindu er firkanta og
et bord er rundt.

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. Vi skal gjennom samtaler, undring og refleksjon bidra til å legge
grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. (Fra rammeplanen)
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Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Få sine første
erfaringer og
opplevelse med
tradisjoner og høytider
i barnehagen

Ved å ta barna med på
forberedelser og markeringer
i forb. med de tradisjoner
og høytider som er mest
representert i barnehage som jul
og påske.

La barna få de første erfaringer og
opplevelser knyttet til tradisjoner
og høytider.

Gruppe

Mål

Ruffen 2 år

Barna får kjennskap til, Øve på å vente på tur, stå i kø og
lære seg å ta hensyn til andre i
forstår og reflekterer
vårt fellesskap.
over grunnleggende
normer og verdier.

Tusseladden 3 år

Barna skal utvikle en
interesse og respekt
for hverandre og
forstå verdien av
likheter og ulikheter i
et fellesskap.

Samtaler i hverdagen

Barna skal få en
forståelse for at det
finnes mange ulike
måter å forstå ting på
og leve sammen på.

Samtaler i hverdagen, og i
samlingsstund

Gruffalo 4-5 år

Bulder 5 år

Barna får kjennskap til,
forstår og reflekterer
over grunnleggende
normer og verdier
Barna får en forståelse
for at det finnes
mange ulike måter å
forstå ting på og leve
sammen på

Metode

Samlingsstunder hver dag
Høytlesning

Personalet skal
Bidra til å utvikle barnas toleranse,
interesse og respekt for hverandre
og for mennesker med ulik kulturell,
religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.
F.eks: At barna må øve på å vente
på tur i situasjoner som håndvask,
vente på å få servert mat, ta ordet i
samling og se/forstå at andre også
har behov for hjelp, bli lyttet til eller
trenger oppmerksomhet.
Bidra til å utvikle barnas toleranse,
interesse og respekt for hverandre
og for mennesker med ulik kulturell,
religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.

Bruke konkreter/bilder for å
illustrere

Lytte til hverandre
Høytlesning

-Samtaler om eksistensielle,
etiske og filosofiske spørsmål for
eksempel i samlingsstund og ved
matbordet

Bidra til å utvikle barnas toleranse,
interesse og respekt for hverandre
og for mennesker med ulik kulturell,
religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.
Utforske og undre seg over
eksistensielle, etiske, religiøse,
livssynsmessige og filosofiske
spørsmål sammen med barna.
Snakke om ulike begreper som
respekt og toleranse. Knytte det
opp mot hvordan vi kan oppføre
oss på en god måte overfor
hverandre for eksempel i lek
Identifisere verdikonflikter i
hverdagen og sammen finne
løsninger.
Stille åpne spørsmål så barna selv
kan finne sine svar
Skape tid og rom for at barna selv
kan formulere spørsmål, lytte til
andre og reflektere
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent
med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barna skal oppleve tilhørighet til nærmiljøet.
Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaringer i å lytte, forhandle og diskutere,
og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. (Fra rammeplanen)
Gruppe

Mål

Metode

Personalet skal

Knerten 1 år

Barna vil få sine første
erfaringer med det å
tilhøre en gruppe

Gir barna sine første erfaringer
med å dele med seg, å vente på
tur og ta hensyn til andre

Tilrettelegge for at barna opplever
å være i en gruppe og sette ord på
det. F.eks. bruke måltidene og små
samlingsstunder.

Ruffen 2 år

Barna oppmuntres
til å medvirke i egen
hverdag og utvikler
tillitt til deltakelse i
samfunnet.

I samlingsstunden om morgenen
får alle barna mulighet til gi
uttrykk for hva de ønsker å si
eller gi oppmerksomhet til.

Sørge for at barna erfarer at deres
valg og handlinger kan påvirke
situasjonen både for dem selv
og for andre, for eksempel der
vi snakker om dagens aktivitet
sammen med barna.

Barna skal erfare at
alle får utfordringer
og like muligheter til
deltakelse

Regellek

Barna utforsker ulike
landskap, blir kjent
med institusjoner og
steder i nærmiljøet og
lærer å orientere seg
og ferdes trygt.

Vi drar på ulike turer i
nærmiljøet, og gjør oss kjent
med samfunnet rundt oss.
For eksempel vil vi besøke:
lokalbutikken, blomsterbutikken,
bensinstasjonen, sykehjemmet
ol.

Tusseladden 3 år

Gruffalo 4-5 år

Vi voksne tar hensyn til hva
barnas interesse viser når vi
planlegger ulike aktiviteter,
temaarbeid eller lek.

Vente på tur
Lære å lytte til hverandre

Sørge for at barna erfarer at deres
valg og handlinger kan påvirke
situasjonen både for dem selv og
andre
Introdusere barna for personer,
steder og samfunnsinstitusjoner i
nærmiljø for å skape tilhørighet og
hjelpe barna med å orientere seg og
ferdes trygt.

Natursti, med fokus på å
orientere seg.
Bulder 5 år

Barna erfarer at alle
får utfordringer og
like muligheter til
deltakelse
Barna utforsker ulike
landskap, blir kjent
med institusjoner og
steder i nærmiljøet og
lærer å orientere seg
og ferdes trygt

Ha fokus på gruppetilhørighet og
lik deltakelse for gutter og jenter
Barna får opplevelser og
erfaringer med steder utenfor
barnehagen
Lære om trafikksikkerhet

Ha samlingsstunder der alle barna
blir snakket positivt om, også om
de ikke er tilstede.
Tilby begge kjønn de samme
muligheter for lek
Introdusere barna for personer,
steder og institusjoner i nærmiljøet
Ha samlingsstunder og turer der vi
snakker om blant annet trafikklys,
hvilken side av veien vi skal gå på
og hvordan vi skal krysse en vei.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Innholdet i barnehagehverdagen er vanskelig å detaljplanlegge lang tid på forhånd. Derfor
vektlegger vi å lage kortere periodeplaner, og dokumentere underveis og i etterkant. Vi
sender månedlig ut periodeplaner for hver gruppe, der vi også oppsummerer og informerer
om forrige periode. I tillegg dokumenterer vi med foto med tekst bl.a. på skjermer i
garderobene, og på veggene på avdelingene. Vi bruker også mail og Facebook som
kommunikasjonskanaler for info og dokumentasjon.

VURDERING
Personalet vil bruke månedlige personalmøter til bl.a. vurderingsarbeid. Vi vil vurdere rutiner,
aktiviteter, prosjekter og temaer eller perioder. Vi vil også vurdere våre arbeidsmetoder og
samarbeid med hjemmene. Mot slutten av året vil vi foreta en helhetsvurdering av hele året
før vi lager årsplan for neste år. Modell for pedagogisk planlegging, dokumentasjon,
refleksjon og vurdering:

VURDERING
Hva vurderes?
Hvem vurderes?
Hvem vurderer?

PLANLEGGING
Hva planlegger vi?
Hvem planlegger vi for?

REFLEKSJON
Pedagogisk dokumentasjon
Hva refleketerer vi over?
Hvem reflektere?

DOKUMENTERE
Hva dokumenteres?
Hvordan dokumenterer vi?
For hvem dokumenterer vi?
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PRAKSIS
Hva gjør vi ?
Hvem gjør vi det for?

KOMPETANSEUTVIKLING
Både rammeplanen og kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling i
barnehagesektoren pålegger oss å drive kompetanseutvikling i personalet.
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og
etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. (Fra rammeplanen)
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.
Vi i Salbutangen FUS barnehage vil følge ”Kompetanseplan for barnehagene i Larvik” og
delta på kurs i den forbindelse. Vi kommer framover til å bruke tid på å sette oss inn i den
nye rammeplanen, både gjennom eksterne samlinger og kurs, og internt i personalgruppa. Vi
følger også FUS-skolen; et kurstilbud FUS tilbyr sine ansatte.
Alle ansatte gjennomgår kontinuerlig annethvert år kurs i hhv brannvern og 1. hjelp. FUS
satser stort på kompetanseheving for alle pedagogene innen temaet ”Egenledelse i lek og
læring”.
Ellers drives kontinuerlig kompetanseutvikling bl.a.i forbindelse med personalmøter og
planleggingsdager der faglige spørsmål leses om, diskuteres og drøftes.
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VIKTIGE DATOER
September

15.9: Planleggingsdag
20.9. Felles foreldremøte for 5-åringene

Oktober

10.10. Foreldremøte Saltbua
11.10. Foreldremøte Kvernhuset

November

Foreldresamtaler

Desember

13.12. Lucia

Januar

2.1. Planleggingsdag

Februar

9.2. Karneval og fastelavn

Mars

Foreldremøte

April

16.4 Planleggingsdag
26.4. FUS-dagen

Mai

10.5. Planleggingsdag
18.5. Planleggingsdag
Foreldresamtaler

Juni

Sommerfest og avslutning
Foreldremøte nye foreldre
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