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Tid til den gode hverdagen

VELKOMMEN TIL SNARVEIEN FUS BARNEHAGE
Snarveien FUS barnehage AS åpnet 31. August 2005. Barnehagen har 29 små og 54
store barn fordelt på 5 avdelinger; Alv og Alvarin som er for 0-3 år og Gandalv,
Helsing og Lodbrok som er for 3-5 år. Navnene på avdelingene er fra norrøn
sagnhistorie fra området her.
Barnehagen er en barnehage i FUS kjeden. FUS betyr først, og i alle FUSbarnehagene er det alltid barna som kommer først. FUS har barnehager over hele
landet og man kan lese mer på www.fus.bhg.no. Styreleder er Eli Sævareid. Daglig
leder er Hege Evensen.
Vi er en barnehage som har stor bredde på aktiviteter, i motsetning til et spisset
pedagogisk tilbud. Vi vil levere et tilbud som oppleves trygt og profesjonelt.
Personalet er barnehagens viktigste ressurs for god kvalitet, og Snarveien FUS
barnehage har et meget kompetent personale.
Vi har et stort og flott uteområde, og vi mener det er Sarpsborgs fineste.
Årsplanen er godkjent av samarbeidsutvalget. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra
dere foreldre på årsplanen.

Hensikten med planen

Årsplanen gjelder for 1 år og sier noe om vår pedagogiske plattform og drift. Den
skal sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet vårt. Planen skal være et arbeidsredskap
for personalet, gi foreldre en mulighet for påvirkning og en informasjon til
barnehagens samarbeidsparter.

Lover og plansystem

Årsplanen for Snarveien FUS barnehage bygger på Lov om barnehager, rammeplan,
FN’s barnekonvensjon, vedtektene, FUS etiske retningslinjer, FUS serviceerklæring,
FUS overordnede fagplan og forskrift om miljørettet helsevern.
Det er utarbeidet en egen progresjonsplan og kompetanseutviklingsplan. Vi følger
opp kommunens planer for barnehageområdet bl a oppvekst- og utdanningspolitisk
plattform, kommunedelplan for barnehageområdet og plan for overgang barnehageskole.
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Rammeplanen tar for seg barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens
samfunnsmandat. Barnehagen vil gjennom avdelingenes planer mer konkret nedfelle
innhold og målsettinger som ivaretar rammeplanens hensikter.
Serviceerklæringen deles ut til alle foreldre ved oppstart, og er et
samtaleutgangspunkt ved alle foreldresamtaler.

HMS-arbeid

Vi skal ha fokus på helse, miljø og sikkerhet i barnehagen.
Vi har fast førstehjelpskurs og brannvernuke, og alle i personalet er med i HMSarbeidet. Vi har HMS som tema på alle personalmøter, hvor alle områder bla blir
risikovurdert. Kontinuerlig arbeid med å innarbeide, forbedre og oppdatere rutinene
har stort fokus. Dette vurderes hele tiden opp mot å utvikle barnas egen
vurderingsevne av fare. Vi har daglig tilsyn på uteområdet før barna slippes ut og
årlig ekstern sjekk av Scan kontroll.
Daglig leder har i samarbeid med verneombud ansvaret for å utarbeide og
gjennomføre internkontroll i barnehagen. Internkontroll følger forskriftene om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Sarpsborg kommune skal føre tilsyn
i internkontrollsystemet.
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VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL
Vår visjon er:
”Sammen gir vi barndommen verdi. Lek og glede, hverdagsmagi
og vennegaranti”
Vi skal være tilretteleggere og forbilder for å strekke oss etter visjonen. Sammen
med barna skal vi leke og ha det gøy. Vi skal ta vare på de gylne øyeblikkene og
legge grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og nære relasjoner. Vi arbeider
for at alle skal utvikle vennekompetanse og ha en venn i barnehagen.

Våre verdier er:
GLØDENDE; SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE

Dette er verdier som skal synes i arbeidet vårt. Vi skal være voksne som er her for
barna. Vi skal se hvert enkelt barns kvaliteter og ta vare på de viktige magiske og
her-og-nå øyeblikkene.
Vi skal skape gode minner som barna husker. Gjennom aktiviteter skal barn og
voksne skape gode opplevelser og erfaringer. Her vil vi fokusere på prosessen og
ikke produktet. De voksne skal inspirere og motivere slik at barna utvikler seg til å bli
kreative, nysgjerrige og åpen for nye ting. Vi skal være engasjerte, interesserte og
genuint tilstede for barna. Latteren skal sitte løst, vi skal være spontane og gripe
øyeblikkene. Gløden skal sitte i veggene våre, og vi ønsker at alle som befinner seg i
barnehagen skal føle den.

Hovedmål for alle FUS barnehagene

FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
FUS barn gleder deg til resten av livet, da de vet de har påvirkningsmuligheter og at
innspillene deres teller
FUS barn har det GØY i barnehagen
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FUS PEDAGOGISKE PLATTFORM
Egenledelse i lek og læring

Alle FUS barnehagene har et stort fokus på lek og spesielt rolleleken. Vi kaller det
Egenledelse i lek og læring. Vi har fokus på barnas iboende muligheter, og hjelper
barna til å bli den beste utgaven av seg selv. De må kunne regulere egne følelser i
ulike situasjoner, og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det
kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek
og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god
sosial kompetanse. Hele personalet har deltatt på kurs over flere år. Vi har egen
infofolder om dette.

SmartMat

SmartMat er et mat- og måltidskonsept som først og fremst skal fremme matglede
hos barna. Vi skal servere mat som inneholder byggeklossene som er en forutsetning
for å sikre optimal utvikling av hjerne og resten av kroppen. Vi har egen infofolder
om dette.

VÅRE SATSINGSOMRÅDER
Tid til den gode hverdagen

Drar vi alle områder ned til kjernen, blir vi stående med ett ord: TID! Dette er
området har vært med oss i snart 10 år og vi ønsker fortsatt å ha stort fokus på
dette med tid. Alt handler om å sette av tid til å gjøre hverandre gode. Den gode
hverdagen handler mye om hvordan vi organiserer dagene. Barnehagen er en viktig
motpol til dagens stressende hverdag, og dermed blir begrepet TID viktig. Vi
organiserer dagene slik at gruppene skal bli minst mulig, voksne skal være mest
mulig tilgjengelige og deltagende, og vi skal ha ro rundt aktiviteter. Færrest mulig
overganger, og mest mulig tid til enkeltbarnet er vår filosofi. Den magiske leken skal
få lov til å blomstre!
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Helsefremmende barnehage

Vi ønsker å bli en kvalifisert helsefremmende barnehage og har hatt dette i fokus i 2
år nå. Fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og trivsel er hovedfokuset. Alle barn
skal være aktiv minst 60 min hver dag, vi følger SmartMat konseptet vårt og vi
fokusere på barnas psykiske helse ved at alle barn skal føle seg betydningsfulle. Vi
har over flere år jobbet med tilknytning og trygghet. Noe som er av det aller viktigste
faktorene for at barn skal utvikle seg og lære.

Relasjonskompetanse

Relasjonene vi etablerer oss imellom og til barna og foreldrene deres, danner
grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Vi må ha evnen til å se det
enkelte barnet, imøtekomme behov og bidra til mestringsopplevelser. Vi skal derfor
reflektere over egen praksis og væremåte for å bli en god voksen som etablerer
positive, sensitive samspill hvor det enkelte barn blir forstått og møtt.
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Barnehagens verdigrunnlag
Barnesyn/menneskesyn

Vi mener at alle er født unike, kompetente og har individuelle behov. Ingen er like og
vi skal møte alle ut fra sine forutsetninger og behov. Det er urettferdig å behandle
alle likt. Vi skal møte barn med respekt, nysgjerrighet og undring og på samme
måte slik vi selv ønsker å bli møtt og sett.

Omsorg

Omsorgen som gis i barnehagen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, og
komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider, aktiviteter og i samtaler.
Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og
om barnas omsorg for hverandre. Barns mulighet til å gi hverandre og ta imot
omsorg danner grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et
livslangt læringsperspektiv. Vi har fokus på å se barna i øynene, ha de på fanget og
bruke bevisst positiv berøring. Vi setter av tid i hverdagsaktiviteter slik at vi kan se
barnas behov for omsorg.

Lek

Lek er barns viktigste arena for læring. Leken gir barnet mulighet til å bearbeide
opplevelser og inntrykk, tanker og følelser. Gjennom leken utvikler barnet seg på alle
områder; språklig, sosialt, fysisk og emosjonelt. I leken styrkes barnet sin identitet
og selvfølelse. Her i barnehagen heter det ikke at vi ”bare” har lekt. Her har vi LEKT!!
Vi vil at barna skal få leke uten for mye forstyrrelser og avbrytelser. Vi har barna i
fokus, slik at det blir rom for barns spontanitet. Vi må tåle å stå i ”kaos” og være
fleksible. Vi må ha planer som kan endres etter barns interesser her og nå. Vi må
vise respekt for barns lek og voksne må prøve å unngå avbrytelser i leken for å ta
pause eller ta en telefon.
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Læring

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært
knyttet med lek, danning og omsorg. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer
på alle områder. Vi skal møte barnas undring på en utfordrende og utforskende
måte, altså undre oss sammen med barna og ikke ha svarene klare. Barn lærer best
ved å finne svarene på egen hånd.

Danning

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over
egne handlinger, væremåte og konsekvenser av dette. Danning er en prosess som
skjer i samhandling med omgivelsene og skaper forutsetninger for at barnet kan
danne egne meninger, være kritiske og utviklende i sin tankegang.
Vi må gi barna støtte og veiledning på handlinger og holdninger.

Vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse handler om evnen til å kunne samhandle positivt med andre
mennesker. Kompetansen utvikles kontinuerlig gjennom barnas lek og opplevelser,
og uttrykkes og tilegnes i samspillet med andre barn og voksne. Vi skaper arenaer
hvor barna kan øve på sosial kompetanse, og vi er tilstedeværende og gode
veiledere i barnas lek og samspill. Vi legger til rette for utvikling av vennskap og
samtaler om hva det vil si å være en god venn.
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Kommunikasjon og språk

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte,
forstå og skape mening. Personalet må være bevisst på at kommunikasjon og språk
påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Sarpsborg kommune har en
egen språk- og leseplan som vi følger opp, og vi har en egen språkveileder i
barnehagen som leder arbeidet. Vi jobber med begrepsutvikling, språkforståelse og
utvikling av barns evne til å beherske lesing. Språkstimulering er knyttet opp mot alle
situasjoner i løpet av dagen. Vi utforsker daglig skriftspråket, har høytlesing, leker
med ordlyder og rim og regler. Vårt mål er å gi barna gode
kommunikasjonsferdigheter.

Demokrati

Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltagelse ved å bidra og medvirke i
barnehagens fellesskap. Dette vil styrke forståelsen av barnets egen rolle i et
demokratisk samfunn og støtte opp om demokratiske verdier.

Mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd

Barnehagen skal jobbe får å skape et inkluderende fellesskap. Vi skal sørge for at alle
barn skal bli sett, hørt, respektert og ivaretatt på sine egne premisser innenfor de
rammer som er. Alle skal føle seg verdifulle, inkluderte, likeverdige og likestilte. Vi i
personalet må reflektere over egne verdier, holdninger og handlinger, og skal ha
nulltoleranse for diskriminering.

Bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi jobber derfor med å
fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Vi har fokus
på å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.
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Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne forskjeller. Ved å jobbe med egenledelsesferdigheter i lek og skape gode
relasjoner, styrker vi barnas evner til livsmestring. Det å ha venner er viktig for barns
livsmestring og vårt hovedmål er å skape vennskap og forebygge mobbing.

Barns medvirkning

Barn skal få muligheten til aktiv deltakelse i barnehagens planlegging og vurdering,
og få en opplevelse av at deres stemme blir hørt og er viktig. Barnets synspunkter,
behov og interesser skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning. Vi skal
gi barna rom for å si sin mening og sin oppfatning av situasjoner!
I tillegg jobber vi med å stille relevante krav til barna. Medvirkning er å virke med
noe, å virke sammen i et fellesskap. Dette fordrer noen kjøreregler som barna må
forholde seg til. Dette kan for eksempel være å delta i samlingsstund, sitte stille ved
matbordet, lære å kle på seg selv osv. Barna er en aktiv del av sitt samfunn, sitt
miljø, og da er det viktig med anerkjennende medvirkning og samhandling.
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Barnehagen som kulturarena

Barnehagens oppgave er å formidle vår kultur og dens tradisjoner. I barnehagen
henter barna kunnskaper, erfaringer, holdninger og verdier både fra den lokale og
nasjonale kulturarv. Barnehagen er en viktig arena for barnas identitetsutvikling. Her
er det barn og voksne med ulik bakgrunn, og barna utvikler sin kulturelle identitet
gjennom møte og samhandling med andre.
Vi vil formidle det ansvaret vi alle har for å ta vare på miljøet vårt, byen vår og
naturen. Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til hjemstedet sitt og bli stolt av
Sarpsborg og det som særpreger kommunen. Dette får barna gjennom gode
opplevelser på turer og besøk, ved lokale og nasjonale kulturarrangementer og ved
markering av høytider. I tillegg har barna sine egne tradisjoner og markeres dager
som bursdag, karneval, maifest, FN-dag/solidaritetskafè, nissefest, julebord og Lucia.
Vi er nærmeste nabo til Sparta Amfi og leier tid på isen en dag i uken hvor alle barn
fra 2 år får være med.
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FAGOMRÅDER OG PROGRESJON

Rammeplan for barnehagen har 7 fagområder som alle barnehager er pålagt å jobbe
etter. Fagområdene opptrer sjelden alene, de synes i alle aktiviteter gjennom hele
dagen. I den gode hverdagen i barnehagen streber vi etter å legge til rette for et
godt læringsmiljø som favner de 7 fagområdene hver eneste dag. Hvordan vi jobber
med fagområdene står i avdelingens planer.
Fagområdene er:
- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, bevegelse, mat og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknologi
- Antall, rom og form
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn

Progresjon

Alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, og vi må ta utgangspunkt i
hvert enkelt barns behov og utvikling ut i fra barnets alder, ståsted og modenhet.
Barna skal få ulike erfaringer og utfordringer gjennom sine år i barnehagen, og de
skal erfare at de lærer stadig noe nytt. Personalet må finne balansen mellom noe å
strekke seg etter og det å oppleve mestring. Det meste av barns læring skjer
gjennom hverdagsaktiviteter, og personalet må sikre at aktivitetene tilrettelegges ut
fra tanken om progresjon. Vi har en egen progresjonsplan som viser mål for hvert
alderstrinn innenfor alle fagområdene i rammeplanen.
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Planlegging

Alt arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for
barnehager og kommunale mål og føringer. I årsplanen vår skisseres det arbeidet vi
gjør og de valg vi tar i forhold til pedagogisk arbeidet, og med bakgrunn i den
utarbeider den enkelte avdeling sine mer konkrete planer.
Vi tilrettelegger for barns medvirkning, og det vi ofte ser er at planer må endres.
Barn tenker mye mer her og nå og kanskje har de et annet fokus eller andre
intensjoner enn vi trodde. Det tar vi med oss i det videre vurderingsarbeidet, og på
den måten staker vi ut en ny kurs sammen med barna.

Dokumentasjon

I arbeidet vårt observerer vi. Ved hjelp av ulike verktøy (øyne og ører, fotoapparat,
penn og papir, video, observasjonsprotokoller, veiledning m.m.) foretas
observasjonene, og de vil på ulike måter gi en dokumentasjon av det som skjer.
Dokumentasjonen blir grunnlag for refleksjoner med de andre. Felles refleksjoner
fører igjen til nye spørsmål som igjen leder til nye observasjoner og nye
dokumentasjoner. En dokumentasjon er ikke ferdig når den er nedskrevet. Det er
først da det begynner. Refleksjonen og perspektivtakingen skal lede oss fram mot
nye spørsmål om hvordan vi kan arbeide. Den fører pedagogiske prosesser videre.

Vurdering

Vurdering er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurdering er å
beskrive, reflektere og justere innsats. Hensikten er å belyse hva som er
gjennomført, hvorfor noe er gjort og hvorfor noe ikke er gjort. Dette gir oss en hjelp
til å dokumentere at vi gjennomfører alt vi er pålagt gjennom rammeplanen. Mål og
tiltak som er satt skal vurderes. Det handler om å stille spørsmål som for eksempel;
hvorfor valgte vi å gjøre slik og hvordan kan vi lære av denne handlingen? Hva
fungerte bra, og hva fungerte mindre bra? Her er det viktig å gi barna muligheten til
å medvirke og få gi løfte opp sine tanker. Dette kan gjøres ved planlagte møter og
ved å være tilstede i hverdagen hvor vi fanger opp barnas tanker og opplevelser.
Vurderingsarenaer er; møter med barna, avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter,
veiledning, foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalget.
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SAMARBEID
Foreldresamarbeid

Barnehagen har etter hvert fått en sentral plass i mange barns barndom. Men det vil
alltid være dere foreldre som er de viktigste personene i et barns liv, og er de som
har ansvaret. Vi ønsker å være et positivt supplement til hjemmet med felles mål om
trygge og stimulerende oppvekstmiljøer for barnet. Vi ønsker oss er godt
foreldresamarbeid med vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Vi har en
serviceerklæring som sier mer om hva foreldre kan forvente og hvilke forventninger
barnehagen har til foreldrene.
Barnehagen har et foreldreråd som består av alle barns foreldre/foresatte.
Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget består av en forelder og en fra personalet fra hver avdeling. SU
er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal fremme
fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid som skaper et godt barnehagemiljø. Ta
kontakt med deres representant hvis det er noe dere ønsker å ta opp.
Det arrangeres to foreldremøter og to foreldresamtaler pr år. Møtene gir mulighet for
innflytelse og medvirkning til barnehagens innhold og årsplan. Samtalene skal sikre
gjensidig informasjon om barnets utvikling, mellom foreldre og personalet. Samtaler
kan avtales utenom de faste hvis foreldre eller personal måtte ønske det.

Brukerundersøkelse

Alle FUS barnehagene har en årlig brukerundersøkelse hvor dere gir tilbakemeldinger
til oss anonymt. Resultatene og kommentarene tas opp og diskuteres i
personalgruppen og i Samarbeidsutvalget. Tilbakemeldingen fra dere er derfor viktig
for hvilke mål vi setter oss fremover.
Er dere fornøyd – si det til oss og andre! Er dere misfornøyde - si det til oss!! Men
velg tid og sted.
Det er til alles beste, barn, foreldre og personal at barnehagen har et godt rykte!
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Personalsamarbeid

Et godt miljø gir grunnlag for at vi skal lykkes i arbeidet vårt og personalet er
barnehagens viktigste ressurs. Vi arbeider for at alle som jobber i Snarveien FUS
barnehage skal trives og få brukt sine kunnskaper og evner på best mulig måte og
utvikle seg både faglig og menneskelig.
Vi har høy faglig kompetanse i barnehagen vår. Vi streber oss på å holde dette ved
like og utvikle den kompetansen vi har og trenger for å møte barn og foreldre på en
best mulig måte for å få en god og kvalitativ barnehage. Barnehagen har jevnlig
kompetansekartlegging og en langsiktig kompetanseplan.

Kompetanseplan for personalet:
-

Relasjonskompetanse som tema på alle plandager og personalmøter.
Helsefremmende arbeidsplass og barnehage. Delta på kurs/nettverk.
FUS-skolen med kurs innen diverse aktuelle temaer
Språk og leseplan. Barnehagen har en egen språkveileder som har ansvaret
og veileder øvrig personal
Fast førstehjelpskurs for alle ansatte
Månedlige personalmøter med fokus på faglig refleksjon og kvalitetssikring
Ukentlige avdelingsmøter
Felles kurs og plandager med andre barnehager i Sarpsborg kommune

Samarbeid med andre

Vi samarbeider med mange andre instanser. For å nevne noen: Sarpsborg kommune,
private barnehager i Sarpsborg (PBS), Høgskolen i Østfold, barneverntjeneste,
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
helsestasjonen og grunnskolen.
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Aldersinndelte grupper

Barna samles en del i aldersinndelte grupper.
De største barna i barnehagen, altså femåringene, har Maxiklubb. De samles en gang
i uka på tvers av avdelingene. Her blir de kjent med hverandre og har mulighet til å
fordype seg mer i emner de syns er interessante. Vi har laget en egen folder som gir
mer informasjon om Maxiklubben.
I tre og fireåringene sine grupper vil de først og fremst ha fokus på medvirkning og
lekegrupper. Utgangspunktet for gruppene vil være barnas egne interessefelt og det
vil derfra bli prosjekter som man kan fordype seg i. Med dette fokuset blir metodene
til mens vi går.

Aktiviteter på uteområdet

Hver dag, eller i størst mulig grad, tilrettelegges det for aktiviteter på uteområdet
vårt. Aktivitetene vil i stor grad dreie seg rundt utelek og idrett, og det skal være
frivillig for barna om de ønsker å delta.
Vi har et stort og variert uteområde som innbyr til mye forskjellig aktivitet.
Vi er ofte på tur med en eller flere grupper fra barnehagen. Turene gå til Bjortoppen,
Kulås, Borgarsyssel, Landeparken eller lekeplasser i nærområdet.
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Barn med særskilte behov

Noen barn har behov for ekstra omsorg og hjelp til å utvikle og lære ferdigheter. Det
kan være problemer med motorikk eller språk eller at barnet har en vanskelig
familiesituasjon eller at de har nedsatt funksjonsevne. På noen områder kan det
være betydningsfullt å få tidlig hjelp, men det må også sies at det aldri er for sent å
sette inn gode tiltak.
Foreldrene bør kjenne til at barn med særlige behov kan ha rettigheter til å motta
ekstra hjelp i barnehagen. Barnehagen og den pedagogisk -psykologiske tjenesten
(PPT) i kommunen er viktige samarbeidspartnere for foreldrene i denne
sammenheng.

OVERGANGER
Når barnet begynner i barnehagen

Vi inviterer til besøk på våren og ved oppstart oppfordrer vi foreldre til å sette av nok
tid som ditt barn trenger. Alle barn er forskjellig og oppstarten må samarbeides om
for å bli best mulig. Vi har primærkontakter som følger opp alle nye.

Overgang til stor avdeling

Det året barna blir 3 år flytter de fra liten til stor avdeling, fortrinnsvis etter
sommerferien. Barna er kjent på huset og trenger ikke lang tilvenningsperiode. Vi
flytter som regel flere barn fra samme avdeling og vi begynner tidlig på våren med å
gå på besøk og bli kjent på den nye avdelingen. Vi har egen rutine/plan for
overgangen.

Overgang barnehage-skole

Sarpsborg kommune har utarbeidet en plan for overgangen barnehage-skole som vi
er forpliktet til å følge. Målet er å skape best mulig overgangsprosesser for barn og
foreldre fra barnehage til skole/sfo. Alle prosesser gjøres i samarbeid og etter
samtykke fra foreldrene. Det informeres om planen på foreldremøte i september og
alle får utdelt årshjulet.
Alle barna som går siste året i barnehagen, er med i Maxiklubben en dag i uken. Her
lærer de noe innenfor de fagene de vil møte i skolen. Det legges stor vekt på
selvstendighetstrening, samt arbeid med sosial kompetanse.
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ÅRSKALENDER OG TRADISJONER
AUGUST 2018
SEPTEMBER

OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JANUAR 2019
FEBRUAR
MARS/APRIL

MAI
JUNI
JULI
AUGUST
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Oppstart Nytt bhg-år (15.8)
Foreldremøter og infomøte for 5-åringer
Høstfest m/foreldre (26.9)
Barnehageløpet for 5-åringer (27.9)
Brannvernuke i uke 38
Dugnad (11.10)
Fotografering (17.10)
FN-dag/Solidaritetskafè m/foreldre (24.10)
Foreldresamtaler
Plandag (12.11)
Behovsundersøkelse for jula
Julebord
Lucia m/foreldre
Nissefest
Plandag (2.1)
Foreldresamtaler for 5-åringer
Samefolkets dag (6.2)
Karneval (14.2)
Behovsundersøkelse påske
Påskefrokost m/foreldre og fargefest (11.4)
Foreldresamtaler
FUS-dagen (25.4)
Dugnad (13.5)
Maifest (16.5)
Plandag (31.5)
Fotballmesterskap for 5-åringer
Sommerfest m/foreldre (6.6)
Plandag (11.6)
Sommeraktiviteter og ferietid
Plandag (14.8)

EI BITTE LITA HAND
Ei bitte lita hand som du kan holde i.
To klare blåe øya som ser på mora si.
Vi e nu heldige vi som kan gå tur i lag,
å legge klokka heime vi treng ho ikkje i dag.
Så går ho mamma tur med sin aller beste venn,
og tia ho står stille før klokka ligg igjen.
Å tenk vess alle hendern
de store og de små
fikk sleppe alle klokke
og nokka dem sku nå.
Vi kunne bruke dagen til mange rare ting.
Besøke goe venna, eller bare gå litt rundt omkring.
Og hvis du synes at dagen e bare trist og grå,
Og verden går i mot deg, og du har dårlig råd Så husk at alle pengan i heile Norges land
E ingenting mot varmen fra ei bitte lita hand.
Og førr et lite hode med mange tanka i
E lykke her i livet å høre mamma si
Kom ungen min så går vi
Æ har ett hav av tid.

Anne Lyså Jakobsen
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