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Skeismyra 14
5217 Hagavik 

Daglig leder 
Kristin Tellefsen Tlf.: 90 21 97 98

Myrull  Tlf.: 90 82 13 48
Morkel Tlf.: 90 84 91 25
Dypeskogen  Tlf.: 90 84 75 29
Mosetussene  Tlf.: 90 78 72 96
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Daglig leder  dl.skorvane@bhg.no
Myrull  myrull.skorvane@bhg.no 
Morkel  morkel.skorvane@bhg.no
Dypeskogen  dypeskogen.skorvane@bhg.no 
Mosetussene  mosetussene.skorvane@bhg.no 
Lurve  lurven.skorvane@bhg.no 
Lyngtuslerne  lyngtuslerne.skorvane@bhg.no 
Kong Trerot  strono.skorvane@bhg.no 

Hjemmeside  www.fus.no/skorvane   

Vi bruker Mykid til å kommunisere med foresatte.

Alle aktive barn er registrert.

Info blir gitt når barnet starter i barnehagen.

 

VELKOMMEN TIL SKORVANE FUS BARNEHAGE
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SKORVANE FUS BARNEHAGE

Skorvane FUS barnehage as, eies og drives av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS.
Barnehagen er delt inn i 7 avdelinger:

Myrull   Barn i alderen 2-6 år
Morkel  Barn i alderen 2-6 år
Dypeskogen  Barn i alderen 2-6 år
Mosetussene  Barn i alderen 0-2 år
Lurven   Barn i alderen 0-2 år
Lyngtuslerne  Barn i alderen 0-2 år
Kong Trerot  Barn i alderen 1-6 år

Hver avdeling ledes av pedagogiske ledere i samarbeid med barne- og ungdomsarbeidere og/ 
eller pedagogiske medarbeidere. 

Avdelingen i Strøno er en “satellitt avdeling”. På grunn av den store avstanden og tilknytningen 
denne avdelingen har til skolen i Strøno, vil det praktiske arbeidet i hverdagen være ulikt fra 
de andre avdelingene. Det pedagogiske arbeidet vil likevel ha det samme utgangspunktet.  
Vi har felles visjon, mål, satsingsområde og verdigrunnlag.

 



7

Årsplanen for Skorvane FUS barnehage skal:
  Gi retningslinjer for barnehagen sitt innhold og oppgaver
  Være et arbeidsredskap for barnehagens personale
  Danne grunnlag for barnehagen sin planlegging, dokumentasjon og vurdering
  Angi mål fra fagområdene som barnehagen skal jobbe mot i hverdagen 
  Gi info til foresatte som grunnlag for samarbeid mellom barnehage og hjem
  Gi info til eier og kommune

Skorvane FUS barnehage er eid av Trygge barnehager as og drives av FUS as. Dette kan du 
lese mer om på www.tryggebarnehager.no og www.fus.no 

Skorvane FUS barnehage er en offentlig godkjent barnehage hvor «Lov om barnehager» er 
gjeldende. Barnehagen skal bygge virksomheten sin på verdigrunnlaget og innholdet som 
er fastsatt i barnehageloven. I denne loven er det understreket at barnehagen skal være en 
pedagogisk virksomhet.

 § 1 Formål:
“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.» 

§2 Barnehagens innhold
“Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal 
støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i 
barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”

BARNEHAGEN SINE STYRINGSDOKUMENTER



8

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven, og den gir oss ansatte en forpliktende 
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av vår virksomhet som barnehage.

Rammeplanen skisserer opp prosessmål som retter seg mot barnas opplevelser og læring, 
og en presisering av personalets ansvar innenfor alle fagområdene. Disse målene er viktige 
punkter i utarbeidelsen av barnehagens pedagogiske arbeid og satsingsområder.

Barnehagen har utarbeidet progresjonsplaner innenfor hvert fagområde, for hver aldersgruppe 
i barnehagen.

Månedsplan og månedsbrev                   
I tillegg til overordnet årsplan vil det utarbeides årsplaner for de ulike avdelingene. 
Månedsplanen vil inneholde faste aktiviteter som utedager og temadager for hver enkelt 
måned. Månedsbrevet vil være en informasjon til foreldrene om hva vi har jobbet med forrige 
måned. 

FUS
Trygge barnehager eier og driver over 170 barnehager på landsbasis. Driftsselskapet for disse 
barnehagene heter FUS (“førstemann”).

FUS har en felles visjon for alle sine barnehager. Samtidig er den lokale forankringen til hver 
enkelt barnehage viktig for organisasjonen, og for den enkelte barnehage. 

 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Barndommen verdi
Det skal være trygt og godt å være barn i Skorvane FUS.
Vi skal være trygge og omsorgsfulle voksne som ser barna for den de er og der de er og 
hjelper dem videre. Vi skal sammen lage barndomsminner. Leken vil være i fokus i hverdagen. 
Det er i leken barna lærer og utvikler seg.

Lek og glede
Hverdagene skal fylles med lek, glede og latter. Vi ønsker å hjelpe barna til å finne ut hvem 
de er alene og sammen med andre. Vi ønsker å følge dem på oppdagelsesferd i hverdagen.   
Vi ønsker at leken er hoved metoden for å lære.                                                                                        

Hverdagsmagi
Alle dager skal inneholde glimt av hverdagsmagi for alle barna. Når fantasien tar over og vi er 
sammen om å dele et eventyr, da skapes det hverdagsmagi for liten og stor.

Vennegaranti
Alle barn skal ha minst en venn i barnehagen. Alle barn trenger en venn i hverdagen. Vi prøver 
å legge til rette for at barna kan finne hverandre i lekegrupper der de møtes i felles interesse 
for ting og felles leker.
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Skapende - glødende- tilstedeværende

Skapende:
  Vi har mot til å utfordre gamle vaner og skape nye, forbedrede løsninger. 
  Vi er nysgjerrige og verdsetter handlekraft og kreativitet.
  Vi er løsningsorienterte og ser muligheter fremfor begrensninger.
  Vi utfordrer vårt eget og andres tankesett.
  Vi lar oss inspirere av barnas kreativitet og legger til rette for impulsive aktiviteter. Vi gir 
  barna varierte erfaringer og jobber prosessorientert. Vi undrer oss sammen med barna.

Glødende:
  Vi tar eierskap til våre oppgaver og er stolte av jobben vår.
  Vi deler vårt brennende engasjement med andre.
  Vi er kunnskapssøkende og kommuniserer vår fagkompetanse.
  Vi frem snakker hverandre og sprer inspirasjon og glede i hverdagen.
  Vi er engasjerte, tar tak i barnas initiativ og interesser, vi er interessert i hvert enkelt barn. 
  Vi tar i bruk de voksnes kunnskaper og interesser.

Tilstedeværende:
  Vi er oppmerksomme og bryr oss om hverandre.
  Vi er konsentrerte, lytter aktivt og kommer med konstruktive tilbakemeldinger.
  Vi tar avgjørelser basert på fakta og fagkunnskap.
  Vi er grundige og holder det vi lover.
   Vi er voksne som er tilstede på fysisk og psykisk, vi lytter og er interessert i det hvert 

enkelt barn har å fortelle oss. Vi har god dialog oss imellom og med foresatte. Vi ser 
hverandre og barna i hverdagen.
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Mål:
  FUS har et positift selvbilde
  FUS barn er trygge  og forskende, de trives i lek og har vennekompetangse
   FUS barn gleder seg til ”resten av livet” de vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillende deres teller
  FUS barn har det gøy i banehagen

Hovedmål: De voksne:

FUS barn har et positivt selvbilde • 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 
de har vennekompetanse          

• Har god kommunikasjon med hjemmet
• Tilrettelegger bhg for lek og aktivitet aktiviteter
• Tilrettelegger for god tilvenning til bhg
• Tar tak i barnets interesse og lytter
• Jobber i både store og små grupper med barn.

FUS barna gleder seg til «resten av livet»,
De vet at de har påvirkningsmuligheter og 
innspillene deres teller.

• Møter barnas spørsmål med interesse
• Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige 

eller spennende ting.
• Legger til rette for at barnet få påvirke og 

medvirke i egen hverdag Legger til rette for at 
barnet får lære om demokrati 

• Sørger for at det er gøy i bhg hver dag.

Fus barna har det gøy i barnehagen • Tøyser og har humor i hverdagen
• Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og 

vennskap
• Deltar i lek
• Er aktiv ute sammen med barna
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Som foresatt i Skorvane FUS barnehage kan du forvente voksne som:
Bygger vennskap:

  Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring
  Er profesjonelle og gode rollemodeller:
  Vi bruke vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt

Har lekekompetanse:
   I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og 

opplever mestring. Vi lar leken komme først.

Finner 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.

Ser det beste i hvert barn: 
   Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn anerkjennelse og 

mestringsfølelse.      
                                                                                                                                                                                                                                    
Disse målene og forventningene er en del av Serviceerklæringen som er utarbeidet  
for FUS barnehagene. 

Andre styringsdokumenter for drift av barnehagen:
  Barnehagens vedtekter
  Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehager
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  FN konvensjonen om barns rettigheter
  Service erklæringen for FUS
  FUS fagplan
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Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Vi ønsker 
at hovedaktiviteten i vår barnehage skal være lek. I følge rammeplanen for barnehage skal 
leken ha en selvskreven og viktig plass. Vi har derfor lagt stor vekt på lek når vi planlegger og 
organiserer hverdagen i Skorvane FUS barnehage.

Med utgangspunkt i denne kunnskapen er det vår oppgave som voksne i barnehagen å 
tilrettelegge, veilede og støtte barnet i leken. Vi skal være nysgjerrige voksne som sammen 
med barnet undrer oss, utforsker og lærer sammen. Ved deltakelse og tilstedeværelse i lek 
kan de voksne bidra til å utvikle leken, samt de kan hjelpe når noen har behov for det.

Det er de voksne som er ansvarlige for relasjonen mellom barn og voksne. Barn påvirker og 
deltar i samspillet.

Vårt syn på barn, er at de er aktive og deltagende i egen læring. 
   Det enkelte barn er unikt og har krav på å bli møtt med respekt for seg selv og sin 

bakgrunn.
   Barn er født med mange muligheter. De har lyst til å lære, og til å utforske verden i sitt 

eget tempo.
  Barn er sosiale fra de er født.
  Vi er opptatt av å se alle barns muligheter og å gi alle barn muligheter til mestring.

Egenledelse i lek (Felles for alle FUS barnehager)
For å kunne leke sammen med andre må barn ha evne til å styre seg selv og sine handlinger 
(egenledelse). Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i 
hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Det handler om hvordan vi utnytter 
vår mentale kapasitet og om hvordan vi er sammen med andre. Egenledelse utvikles gjennom 
lek og samspill med andre.

Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.   
Gode egenledelses funksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap og for god mestring 
i skolen. 

Førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har aller størst 
effekt på hjernen. Rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke 
egenledelse. 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING
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Vi jobber hele tiden med voksnes holdninger, verdier og syn på barn.
Alle ansatte i FUS får opplæring i egenledelse i lek.

Egenledelseshjulet:
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En av FUS sine visjoner er vennegaranti og et av målene er at barna 
skal lære vennekompetanse. 

Tidlige erfaringer med andre barn har stor betydning for barns samspillsferdigheter og 
gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.  
Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få 
likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. 
Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv 
som individ og egen personlige og kulturelle identitet  (rammeplan for barnehager).

Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv.  
De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer både gjennom kroppslige og språklige handlinger. 
De må få trening i å medvirke til positive former for samhandling. Opplevelser av egenverd og 
mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. 
Med fokus på egenledelse i lek styrker vi barnas sosiale kompetanse og deres selvbilde. De ser 
hverandre, tar vare på hverandre og samarbeider. Omsorg for andre, å dele med andre, hjelpe 
hverandre, tilgivelse, respekt og ulike følelser er aktuelle fokus i hverdagen og tilrettelagte 
situasjoner.

Det å arbeide med barns medvirkning handler ikke om å finne fram til bestemte metoder, men 
om hvordan vi som voksne tenker og ser på barnet. Det er holdningene våre som leder frem 
til medvirkning. 

VENNSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE 
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Barns medvirkning og medbestemmelse
FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem og 
barnets mening skal tillegges vekt.

Medvirkning for barn i barnehagen innebærer at de trekkes med som dialog partner i en 
større del av beslutningsprosessen i for eksempel et prosjekt. Ved at barn trekkes med i og 
gis innvirkning på planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av en aktivitet, vil de også 
oppleve medansvar og innflytelse.

Barn skal tas på alvor og oppleve anerkjennelse fra oss voksne. Dette gjør vi ved å lytte til 
dem, både når de gir kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det. I hverdagen vil dette 
si at barna får være med på å velge hvilke aktiviteter de ønsker å delta på, hvor de ønsker å 
leke og hvem de leker med. Vi skal la barna komme med ideer og forslag til hva vi kan drive 
med i barnehagen, barna skal få valgmuligheter og bli respektert for sine valg. Samtidig skal 
de forventningene og grensene vi voksne har satt for barna være tydelige og bidra til å skape 
trygghet og forutsigbarhet i barnegruppene. 

Inkludering, likeverd og likestilling.
«Barnehagen skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.»
 (Barnehage loven §2 Barnehagens innhold)

«Alle barn skal få delta aktivt i et inkludernede fellesskap.»
 (St. melding – Kvalitet i barnehagen)

Alle barn er unike og hos oss er alle barn best. Barn er kompetente, nysgjerrige, kreative, 
spontane og fordomsfrie. Barnehagen skal inkludere alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn 
og funksjonsnivå. Personalet skal legge til rette for at barna kan skape gode relasjoner 
til hverandre. Vi skal legge til rette for å skape gode arenaer for felles opplevelser, lek 
og aktiviteter. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk.   
Gutter og jenter skal gis like muligheter i barnehagen.
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Mobbing
I Skorvane FUS barnehage har vi null toleranse for mobbing. I dette barnehageåret vil vi jobbe 
med å forebygge mobbing, definere hva mobbing er blant barn og blant voksne og hvordan vi 
kan jobbe med dem som er blitt utsatt for mobbing. Vi vil lage en egen handlingsplan for dette 
og sette opp temakveld/kurs for foresatte og ansatte.

Livsmestring og barnas psykiske helse
Vi vil samarbeide med Os kommune og bruke de treffpunkter vi har felles og bruke det som er 
av samarbeidspartnere i kommunen. 

Det er viktig at vi voksne jobber med å skape gode relasjoner oss imellom som personalet, 
men også mellom oss og foresatte og sist, men ikke minst; med barna. Det gjør vi ved å ta i 
bruk FUS sine kurs/forelesninger om relasjonsledelse og relasjonsbygging. Vi setter også inn 
ressurser på intern tilvenning og leke treff for nye barn og deres foresatte. 
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Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere 
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først 
er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via 
Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert 
program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale 
kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell 
støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene 
egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for  
arbeid på avdelingene. 

Bakgrunn for forskningen
Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om 
lag halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til geografisk plassering i landet) til å være 
med i det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og den andre halvparten i kontrollgruppen 
(pulje 2). Med intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in 
to Kids og CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få 
samme opplæring og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende  
barnehageåret (2020/ 2021). 

Gruppeinndeling
 49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig 
trukket ut fra disse regionene, men bak dette utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet 
til kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 200 avdelinger, og nærmere 3600 
barnehagebarn berøres av kompetanseutviklingen. 

«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV 
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
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Målinger
Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av 
kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10 måneder etter 
(måletidspunkt 2). Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og 
barnas foreldre, men også observasjoner og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. 
Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og 
emosjonelle responsitivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. 

Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver enkelt vil få mer informasjon om dette.  
Selve kompetanseutviklingen som skal foregå er en del av FUS’ satsing, og vil gjennomføres 
uavhengig av om dere samtykker til selve forskningsdelen eller ikke. Vi håper likevel dere ser 
nytteverdien av at evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle landets FUS-barnehager. 
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved 
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege 
Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik  
og Marit Bergum Hansen. 

Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
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Matvaner etableres tidlig og innholdet i måltidene som serveres er av stor betydning.  
Gode vaner har man med seg hele livet. Mat og måltider er en sentral del av den daglige 
virksomheten i barnehagen, og måltidene i barnehagene utgjør en betydelig del av barnets 
totale kosthold. 

FUS kjeden har inngått samarbeid med Berit Nordstrand, som er lege, forfatter og 
foredragsholder om et prosjekt som heter SmartMat. SmartMat skal sikre at maten barnet 
ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer på best mulig måte. SmartMat er 
grønnsaker, vann, rene råvarer og mindre ferdigmat. I FUS barnehagene skal vi utvikle enkle 
retningslinjer for kostholdet i barnehagen. Vi ønsker derfor å ha fokus på sunt og variert 
kosthold, og være bevisst på hva og hvordan vi presenterer mat for barna. 

Samtidig er vi opptatt av å ha måltider som er preget av god tid som gir en strukturert ramme 
for samspill og dialog. Voksne er viktig rollemodeller, og barna lærer av hva de voksne gjør og 
hvordan vi skal omgås rundt et bord. Måltidet er også en arena for å stimulere sansene ved å 
fokusere på smak, lukt, farge, konsistens og form.

      

MÅLTID OG KOSTHOLD
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En av arbeidsmetodene vi bruker er prosjektarbeid.  Vi mener at prosjektarbeid sammen 
med barna innbyr til medskapende prosesser og barna sin deltaking i planlegging, vurdering 
og utvikling. Dette gir barna i barnehagen gode muligheter til å medvirke til innholdet i 
barnehagen. Som voksne må vi være lydhøre og undre oss og forske sammen med barna. 
Barn viser stolthet over å mestre noe og er stadig på jakt etter å lære.

Et prosjekt kan oppstå på ulike måter:
  Fra en mening         
  Fra noe som blir sagt
  Fra noe som er opplevd
  Fra barnas fantasi og nysgjerrighet 
  Fra noe vi voksne setter fokus på 
  Voksnes observasjoner
  Barnehagens behov

Et prosjekt kjennetegnes av at:
  Barns medvirkning står sentralt i arbeidet
  Veien blir til mens man går
  Arbeidet utvikler seg underveis og ingen vet hvor det ender
  Prosessene er det viktigste, ikke produktet.

PROSJEKTARBEID I BARNEHAGEN

BARNET 
FØRST!
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Prosjektperiode 1:
   August og september; tilvenning, tilknytning, relasjoner og trygghet, bli kjent i små 

grupper, hva er barna opptatt av og interessert i?

Prosjekt periode 2:
   Oktober, november og desember; høst, natur, FN dagen og barnas rettigheter, jul og 

tradisjoner.

Prosjekt periode 3:
  Januar, februar, mars; vinter, vennedag, og bhg dagen
   April, mai og juni; påske, FUS dagen, nasjonaldagen, vennskap, og besteforeldrekaffe. 

Vår, naturen, vann, insekter, floraen i nærmiljøet
  Juni, leke treff, interntilvenning og overganger
  Juli; sommer og ferieavvikling

Prosjektene tar utgangspunkt i barnas interesse og skal ha fokus på prosessene til barna og 
deres læringsutbytte.
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Plan: 
Hva ønsker vi å oppnå med det vi gjør? Vi setter oss tydelige mål. Hva må vi gjøre for å oppnå 
våre mål? Planene vi har er Rammeplanen, årsplanen, avdelingsplanene, månedsplanene, FUS 
sine overordnede mål og satsningsområdene.

Praksis:
Våre verdiskapende aktiviteter skal stå i fokus i vår praksis.

Dokumentasjon:
Vi benytter praksisfortellinger fra hverdagen, som berører verdier, barnesyn og voksenrollen. 
Disse jobber vi med på avdelingsmøter, pedagogisk ledermøte, personalmøter og 
planleggingsdager. Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid gjennom pedagogiske rapporter, 
månedsbrev, Mykid og bilder på veggene.

Refleksjon:
Er det samsvar mellom det vi planlegger, det vi vil oppnå og det som er resultatet? Ser vi våre 
verdier, barnesyn og læringssyn i vår praksis?

Vurdering:
Vi ønsker en bevisstgjøring av vår egen voksenrolle i møte med barna. Ser vi igjen våre 
verdier? Når vi målene vi har satt oss? Må vi jobbe på en annen måte? Vi har også bruker 
undersøkelser for foresatte og medarbeider undersøkelse fra 

PLAN, PRAKSIS, DOKUMENTASJON,  
REFLEKSJON OG VURDERING
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Plan, praksis, dokumentasjon, refleksjon og vurdering 

Plan:  
Hva ønsker vi å oppnå med det vi gjør? Vi setter oss tydelige mål. Hva må vi gjøre 
for å oppnå våre mål? Planene vi har er Rammeplanen, årsplanen, avdelingsplanene, 
månedsplanene, FUS sine overordnede mål og satsningsområdene. 
Praksis: 
Våre verdiskapende aktiviteter skal stå i fokus i vår praksis. 
Dokumentasjon: 
Vi benytter praksisfortellinger fra hverdagen, som berører verdier, barnesyn og 
voksenrollen. Disse jobber vi med på avdelingsmøter, pedagogisk ledermøte, 
personalmøter og planleggingsdager. Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid 
gjennom pedagogiske rapporter, månedsbrev, Mykid og bilder på veggene. 
Refleksjon: 
Er det samsvar mellom det vi planlegger, det vi vil oppnå og det som er 
resultatet? Ser vi våre verdier, barnesyn og læringssyn i vår praksis? 
Vurdering: 
Vi ønsker en bevisstgjøring av vår egen voksenrolle i møte med barna. Ser vi igjen 
våre verdier? Når vi målene vi har satt oss? Må vi jobbe på en annen måte? Vi 
har også bruker undersøkelser for foresatte og medarbeider undersøkelse fra
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Dette barnehage året har vi valgt relasjon som hovedsatsningsområde. Det er naturlig at i  
en barnehage vil relasjonskompetanse og relasjonsbygging være en stor del av hverdagen. Vi 
legger stor vekt på å skape gode og varme relasjoner så tidlig som mulig og la tilvenningen ta 
den tid den trenger for det enkelte barn og foresatte. 

I Skorvane FUS starter tilvenningen når daglig leder ringer for å tilby plass i barnehagen. 
Vanligvis i mars/april. De foresatte blir invitert inn i barnehagen for å se seg rundt og få 
svar på de spørsmål de måtte ha. På slutten av omvisningen får de tilbudet, skriver under 
kontrakten og vedtektene.

Når alle plassene er fylt opp, blir alle foresatte invitert til et foreldremøte. Som oftes i slutten 
av april. Her får de utlevert årsplan og diverse informasjon. De får se litt nøyere på avdelingen 
barnet har fått plass på og hilst på personalet som skal ta vare på barnet fra høsten.

I perioden fra april/mai til juli, får alle foresatte og barn et tilbud om lekeavtaler. Det vil si at 
de kan komme inn i barnehagen å leke på avdelingen de skal starte på. Her kan foresatte være 
sammen med barnet sitt og leke sammen med de andre nye barna. I tillegg vil noen av de 
andre barna og personalet være tilstede. Det er her snakk om  1,5 time 4 ganger. Dette er et 
tilbud som gjør tilvenningen i august lettere for alle parter. Ikke minst barnet.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE 2019 – 2020
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Barnehagens satsingsområde 2019 – 2020 

         

Dette barnehage året har vi valgt relasjon som hovedsatsningsområde. Det er naturlig 
at i en barnehage vil relasjonskompetanse og relasjonsbygging være en stor del av 
hverdagen. Vi legger stor vekt på å skape gode og varme relasjoner så tidlig som mulig 
og la tilvenningen ta den tid den trenger for det enkelte barn og foresatte.  
I Skorvane FUS starter tilvenningen når daglig leder ringer for å tilby plass i 
barnehagen. Vanligvis i mars/april. De foresatte blir invitert inn i barnehagen for å se 
seg rundt og få svar på de spørsmål de måtte ha. På slutten av omvisningen får de 
tilbudet, skriver under kontrakten og vedtektene. 
Når alle plassene er fylt opp, blir alle foresatte invitert til et foreldremøte. Som oftes i 
slutten av april. Her får de utlevert årsplan og diverse informasjon. De får se litt 
nøyere på avdelingen barnet har fått plass på og hilst på personalet som skal ta vare på 
barnet fra høsten. 
I perioden fra april/mai til juli, får alle foresatte og barn et tilbud om lekeavtaler. Det 
vil si at de kan komme inn i barnehagen å leke på avdelingen de skal starte på. Her kan 
foresatte være sammen med barnet sitt og leke sammen med de andre nye barna. I 
tillegg vil noen av de andre barna og personalet være tilstede. Det er her snakk om  1,5 
time 4 ganger. Dette er et tilbud som gjør tilvenningen i august lettere for alle parter. 
Ikke minst barnet. 
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En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er 
avgjørende for hvordan barn kan kommuniserer med voksne og andre barn, hvordan de setter 
ord på erfaringer, forteller om noe viktig, diskuterer og reflektere sammen med andre. Språk 
er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Den grunnleggende utviklingen skjer 
i barnehagealder. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å støtte barns språkutvikling og 
motivere dem til å være språklig aktive. Språk for små barn er mye mer enn ord. For de aller 
minste er språket mest lyder, mimikk og gester. Arbeid med språk i barnehagen skjer først 
og fremst i relasjonene mellom barn – barn og barn – voksen. Vår evne til å tolke og bekrefte 
små barns forsøk på kommunikasjon er avgjørende for hvordan talespråket utvikler seg 
videre. Vi jobber også med å skape et språkstimulerende miljø ved hjelp av bilder, symboler, 
bøker og spill. Vi oppmuntrer barna til å lytte, kommunisere og leke med lyd, rim og rytme. 
I førskolegruppen jobber vi med “Lese og skriveglede” som er et språkstimulerende prosjekt 
for 5 åringene i barnehagen. 

Mål for arbeid med språk og språkmiljø
Barna 

  oppleve mestring og god språkutvikling
  Tulle/tøyse med ord/begreper, vitser, gåter, rim og regler
  Bli glad i å bli fortalt for, og selv like å fortelle/gjenfortelle
  Bli kjent med bibliotek/få låne bøker

Personalet
  Oppmuntre til språkglede
  Være engasjerte og gode språkmodeller for barna
  Bruke konkreter/opplevelser/sansene for å gjøre det lettere å forstå/begripe
  Stille åpne spørsmål – sette av tid til å høre barnas fortellinger
  Undre seg sammen med barna

Som en del av arbeidet med å nå målene vi har satt oss innenfor språk og språkmiljø vil 
vi dette barnehageåret jobbe med «Språkløyper». Språkløyper er en «Nasjonal strategi for 
språk, lesing og skriving 2016-2019».

SPRÅK OG SPRÅKMILJØ
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Rammeplanen legger vekt på betydningen av et godt samarbeid og god dialog med foreldre/
foresatte og hvor viktig dette er for å skape trygghet og trivsel for hvert enkelt barn. 
Foreldrene har hovedansvaret for sitt barns oppdragelse og utvikling, og barnehagen skal 
være et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det er viktig med gjensidig respekt og 
anerkjennelse for hverandres oppgaver i forhold til barnet.

Den daglige kontakten gjennom bringe- og hente situasjonen opplever vi som det viktigste 
samarbeidet med foreldrene. Her utveksles verdifull informasjon, og man skaper grunnlaget 
for god dialog og videre samarbeid rundt barnet.

Barnehagen har to foreldremøter hvert år, et om høsten og et om våren.
Barnehagen inviterer til to foreldesamtaler hvert år, samt at nye foreldre får oppstarts samtale 
og oppfølgingssamtale i august/september.

Vi gjennomfører brukerundersøkelse for å sikre at foreldrenes forventninger, ønsker og behov 
blir vurdert når vi planlegger barnehagens virksomhet.

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. Alle foreldre er deltakere av foreldrerådet og medlemmene 
og varamedlemmene til samarbeidsutvalget blir valgt på første foreldremøte på høsten.

Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg
Barnehageloven §4            
” For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg”.

Foreldreråd              
Foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen utgjør Foreldrerådet. Foreldrerådet skal 
medvirke til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skal skape et godt miljø i 
barnehagen, og det skal fremme felles interesser som foreldrene har.

Samarbeidsutvalget                
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
I utvalget sitter det en foreldrerepresentant og en personalrepresentant fra alle basene i 
barnehagen samt daglig leder.

Samarbeidsutvalget 2019/2020 blir fastsatt etter første foreldremøte høsten 2019.  

FORELDRESAMARBEID OG MEDVIRKNING
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  Trygge barnehager as (eier)
  FUS as (driftsorganisasjon)
  Os kommune 
  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  Helsestasjon
  Nore Neset skule
  Strøno barneskule
  Barnevernstjenesten
  Høyskolen på Vestlandet, studenter har praksisperioder i barnehagen
  Søre Neset FUS barnehage og Hjellemarka FUS barnehage

Samarbeid med skolen
Samba – sammen om barns utvikling og læring i alderen 4 – 8 år. Dette er et samarbeid 
mellom Nore Neset skule, Skorvane FUS barnehage (avdelingene på Skorvane) og Skeisbotnen 
barnehage. 

Dette samarbeidet innebærer:
   1 gang i måneden treffes førskolebarna og 1. klasse. Da har de grupper på tvers med ulike 

tema som data, norsk, matematikk, friluftsliv, lek og røris.
   Barn fra 5 klasse kommer og leser for førskolebarna i barnehagen ca. 6 ganger i året.  

(Det er disse barna som er faddere når våre førskolebarn begynner på skolen).
   Samarbeidsmøte mellom ansatte i barnehagene og 1. klasse to ganger i året, vår og høst 

for å evaluere og planlegge.
   Felles personalmøte for alle enhetene. 

Avdelingen i Strøno sitt samarbeid med skolen:
  Vekestart – førskolebarna deltar på skolens vekestart.
  SFO- tilnærming – førskolebarna besøker SFO.
  Barnehagen inviteres med på ulike aktiviteter på skolen. Strønetalentet, musikk for alle, 
  karneval, avslutning på skolen, sommerfest og juletrefest. 
  Barnehagen deltar på Strønemarsjen.
  Felles dugnad til 17. mai.
  Barnehagen og skolen har samme uteplass.

SAMARBEIDSPARTNERE
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Mål:
Barnehagen skal ha et kompetent og dyktig personale, som utvikler seg på et faglig og 
personlig nivå.

Barnehagen skal ha en personalgruppe som er fysisk og psykisk tilstede, som er engasjerte, 
reflekterte og tydelige. 

Hvordan: 
  FUS opplæringsplan trinn 1, intern opplæring til alle nye ansatte.
   FUS opplæringsplan trinn 2, FUS skolen – FUS administrasjonen arrangerer seminar for 

nyansatte i FUS.        
  Personalmøter en gang i måneden.                    
  Pedagogmøter en gang i uken.                         
  5 Planleggingsdager.         
  Medarbeider samtaler
  Utviklingssamtaler
   Kurs i 2019-2020 er egenledelse i lek, relasjoner, mobbing, pedagogisk  

veiledning og CLASS.
   FUS kjeden har egne kurs for assistenter, pedagoger og daglig leder slik at alle får 

faglig påfyll. Frem til 2017 har kjeden satset på” Egenledelse i lek”, alle ansatte vil bli  
kurset i dette.

   I tillegg har Os kommune faste møtepunkter gjennom året for pedagogene og daglig leder.

DE ANSATTE –  
KOMPETANSE OG UTVIKLINGSPLAN
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Kontoret:
Daglig leder:     Kristin Tellefsen

Kong Trerot (Strøno):
Pedagogisk leder:   Kristina Marie Tvedt
Barnehagelærer:   Åse Marie Svendsbøe
Pedagogisk medarbeider:  Aslaug Skår Tveiten
Pedagogisk medarbeider:  Simone Ferreira Dos Reis
Pedagogisk medarbeider:  Bodil Markhus

Myrull:
Pedagogisk leder:    Kjersti Fosse Strønen
Barnehagelærer:   Kasia Samulak
Pedagogisk medarbeider:  Kine Drange
Pedagogisk medarbeider:   Johan Torgersen Nyborg

Morkel:
Pedagogisk leder:   Liv W Aspaker  
Fagarbeider:     Kate Pacholska-Jurska
Pedagogisk medarbeider:  Marianne Hovland 
Pedagogisk medarbeider:  Malena Grimseid
Pedagogisk medarbeider:  Linda Wingsternes

Dypeskogen:
Pedagogisk leder:   Anne Størksen Moberg
Barnehagelærer:   Ida S Rabbevåg
Pedagogisk medarbeider:  Jeanette T Lund
Pedagogisk medarbeider:  Vivian Mæland

PERSONALET I  
SKORVANE FUS BARNEHAGE 2019-2020
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Mosetussene:
Pedagogisk leder:    Katrine Steensen (til 27.10.19)
Pedagogisk leder:   Sandra Landaas (fra 28.10.19)
Barnehagelærer:    Mona Foldenes Gangdal
Pedagogisk medarbeider:   Regine Sandtorv
Pedagogisk medarbeider:   Lillian T Selnes
Pedagogisk medarbeider:  Bianca Rus

Lurven:
Pedagogisk leder:    Yasmin Moen
Barnehagelærer:    Adrianna Magdalena Bagnucka
Pedagogisk medarbeider:   Anne Berit Ø. Dale
Pedagogisk medarbeider:   Elena N Grindevoll

Lyngtuslerne:
Pedagogisk leder:   Jeanette S Halhjem
Barnehagelærer:          Runar Øien
Pedagogisk medarbeider:               Anne Katrine Mjåtvedt
Pedagogisk medarbeider:  Synnøve I Glinje
Pedagogisk medarbeider:  Marlene Rustad Pedersen

Stjerneklubben:
Barnehagelærer:   Kristin K. Larsson
Barne- og ungdoms arbeider: Hege S Sletten
Lærlinger:    Katrine Sævdal og Tina Langeland
Assistent:    Jeanette Storholm
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1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Kjenne navnet sitt

Gi uttrykk for egne 
ønsker

Bruke bildebøker

Peke på kjente ting 
og bilder

Kjenne igjen enkle 
sanger

Kjenne enkle 
eventyr

Bruke språket 
aktivt i samspill 
med andre 

Bli kjent med ulike 
dyrelyder

Utvide begreps-

forståelsen

Sanger med 
bevegelser og

konkreter

Gi uttrykk for egne 
ønsker

Bli kjent med ulike 
eventyr og

ortellinger

Kjenne igjen ulike 
rim og regler

Bruke språket 
aktivt for å fortelle 

Leke med lyd og 
rytme i språket

Lytte til hva andre 
sier

Gi uttrykk for egne 
ønsker og

behov verbalt 

Fortelle om 
opplevelser

Fabulere ved hjelp 
av språk og sang

Ta imot og følge 
instrukser

Ha kjennskap til 
flere eventyr

Ta imot og følge 
instrukser 

Huske og 
gjenfortelle

historier og eventyr

Sortere i kategorier

Sang, rim og regler

Lytte ut lyder i 
språket

Kunne rime på 
egenhånd

1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Gode rutiner for 
soving, hvile og 
aktivitet

Små turer i og 
utenfor barnehagen

Få erfare ulik type 
mat

Lek inne og ute 
hver dag

Krabbe i tunell og 
balansere

Øve på av og 
påkledning

Få oppleve 
kroppslig mestring

ved å løpe, hoppe, 
og klatre

Små turer i 
nærmiljøet til ulike 
årstider

Bevegelse sanger 
og bruke disse ute                                         

Gå varierte turer i 
nærmiljøet

Bli kjent med ulike 
kroppsdeler

Minirøris

Sanger med 
bevegelser

Erfaring med 
årstidene og 
sammenheng med 
påkledning

Gå turer så barna 
får kroppslige

utfordringer

Bli kjent med flere 
kroppsdeler

Bevisstgjøre barna 
i sunt kosthold 

Videreutvikle 

Videreutvikle 
grovmotorikk, 
rytme finmotorikk 
og motorisk 
følsomhet 
kroppsbeherskelse

Utvikle positiv 
selvoppfatning

gjennom kroppslig 
mestring

Få et godt utviklet 
blyantgrep

Kaste og ta imot 
ball

Bevege seg fritt i 
ulendt terreng

Kjennskap til hva 
slags klær de skal 
ha på seg når de 
skal ut Koordinere 
bevegelsene 
hoppe, hinke, 
balansere og klatre                                                                      

PROGRESJONSPLANER FOR  
SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON

PROGRESJONSPLANER FOR  
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
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1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Oppleve 
skaperglede og få 
erfaring med ulike 
typer materiell som 
maling, modellkitt 
o.l.

Få erfaringer 
gjennom de ulike 
sansene – se, 
smake, føle

Vite forskjell på 
meg og deg

Bli kjent med 
ulike materialer 
og uttrykksformer 
ved å bruke dans, 
forming og musikk 

Øve på å bruke de 
ulike sansene

Bli kjent med enkle 
tradisjonssanger

Uttrykke seg 
gjennom ulike 
formings- 
aktiviteter, kultur, 
sang, musikk, dans 
og drama  

Øve på å bruke 
saks, pensler o.l

Bli kjent med ulike 
måter å uttrykke 
følelser på

Uttrykke seg 
gjennom ulike

formings- 
aktiviteter, kultur, 
sang,

musikk, dans og 
drama

Ta i bruk fantasi 

Bruke naturen til å 
finne materialer 
kunstuttrykk

dramatisere 
eventyr,lage bilder 
og danse

Bli kjent med 
eventyr

Ta i bruk fantasi og 
kreativitet 

Øve på ulike 
teknikker for å 
uttrykke seg ved 
hjelp av språk, 
musikk, dans og 
drama

 

    

1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Få utforske 
barnehagen både 
inne og ute

La barna få bruke 
god tid til å ta på,

undre seg, lukte og 
smake

Korte turer utenfor 
barnehagen    

Bli kjent med ulike 
naturmaterialer

Gå korte turer i 
barnehagens

nærmiljø som 
skolen, gapahuken 
o.l.

Bli kjent med de 
ulike årstidene

Gå turer i 
barnehagens 
nærmiljø

Utforske naturen 
gjennom lek og 
aktivitet

Finne likheter 
og forskjeller i 
naturen ved å se på 
insekter, blader o.l.

Se dyr på beite

Få erfaringer 
med ulike 
konstruksjons- 
materialer som 
sand, Lego o.l.

Bli bevisst i forhold 
til søppel

Få gode erfaringer 
med friluftsliv og 
utvikle glede ved å 
være ute

Så frø og følge 
utviklingen

Bli kjent med hvor 
maten kommer fra 

Bli kjent med de 
ulike årstidene

Få erfaring med 
ulike konstruksjon- 
konstruksjons 
materialer

Vårdugnad 

Få gode erfaringer 
med friluftsliv og 
utvikle glede ved å 
være ute

Så frø og følge 
utviklingen

Bli kjent med hvor 
maten kommer fra

Bli kjent med du 
ulike årstidene

Få erfaring med 
ulike materialer

    

PROGRESJONSPLANER FOR  
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

PROGRESJONSPLANER FOR  
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
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1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Barna skal få hjelp 
til å sette ord på 
sine opplevelser og 
følelser

Delta på feiringer 
av høytider og 
tradisjoner

Gi rom for lek og 
samspill som skjer 
gjennom blikk, 
mimikk og kropp

Barna skal få hjelp 
til å sette ord på 
sine opplevelser og 
følelser

Delta på feiringer 
av høytider og 
tradisjoner

Øve på lek og 
samspill med fokus 
på å dele, vente på 
tur og ta hensyn til 
andre barn  
        

Videreutvikle 
barnets sosiale 
kompetanse som 
selvkontroll, 
selvhevdelse og 
empati

Få kjennskap til 
ulike tradisjoner og 
høytide

Få reflektere og 
undre seg samme 
med barn og voksne

Videreutvikle 
barnets sosiale 
kompetanse som 
selvkontroll, 
selvhevdelse og 
empati

Øve på god 
kommunikasjon i 
konfliktløsning

Få kjennskap til 
ulike tradisjoner og 
høytider

Få reflektere og 
undre seg sammen 
med barn og 
voksne 

Videreutvikle 
barnets sosiale 
kompetanse som 
selvkontroll, 
selvhevdelse og 
empati

Øve på god 
kommunikasjon i 
konfliktløsning

Ha god kjennskap til 
normer og regler i 
barnehagen

1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen:

Erfare og forstå 
dagsrytmen

Leke med klosser, 
bokser, ball o.l.

“Titt tei” lek

Putte oppi og ta 
ut lek 

Sortere leker

Lek med forskjellen 
mellom liten og

Leke med plassering 
som oppå, under 
o.l.

Telle med barna

(puttekasse)

Orientere seg 
innendørs

stor, 1 og 2 o.l.

Øve på enkle 
instrukser 

Få kjennskap til 
ulike former

Få kjennskap til 
basisfargene

Finne like og ulik

Få utforske og leke 
med tall og mengde

Øve på turtaking 
ved enkle spill

Få utforske ulike 
former og størrelser 
gjennom lek med 
ulike materialer

Øve på turtaking 
gjennom spill og lek

Kunne plassere i 
forhold til over, 
under foran, bak 
o.l. 

Kunne/ kjenne til 
basisfargene

Kunne sortere etter 
farge og mønster

Handle etter 
instruks 

Få kjennskap til 
dager/tid

Få erfaring med tall 
og mengde

Lære om rektangel, 
kvadrat, sirkel og 
trekant

Kunne følge regler i 
ulike spill 

og sangleker

Kunne 
preposisjoner som 
over, under, ved 
siden av o.l.

Få kjennskap til 
dager/tid måneder

Kunne telle til 10

PROGRESJONSPLANER FOR  
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

PROGRESJONSPLANER FOR  
ANTALL, ROM OG FORM
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1 åringen: 2 åringen: 3 åringen: 4 åringen: 5 åringen: 

Voksne som 
bekrefter barnas 
uttrykk

Felles opplevelser 
i små og store 
grupper 

Turer i nærområdet 
til barnehagen

Samspill med barn 
og voksne

Voksne som 
bekrefter barnas 
uttrykk

Felles opplevelser 
i små og store 
grupper

Turer i nærmiljøet 
som hallen, 
fotballbanen, 
gapahuken

Samspill med andre 
barn i gruppe

Utvikle vennskap

Være med å påvirke 
dagen i barnehagen, 
bli hørt 

Gå forskjellige turer 
i nærmiljøet

Få utvikle vennskap

Få delta på 
opplevelser i 
nærmiljøet

Utvide turområdet

Ha påvirkning på 
egen barnehagedag

Delta på 
barnesamtaler

Få utvikle vennskap

Deltagelse i Samba

Utvide turområdet

Ha påvirkning på 
egen barnehagedag

Delta på 
barnesamtaler

Besøke ulike 
kulturarenaer 

  
 

 

PROGRESJONSPLANER FOR  
NÆRMILJØ OG SAMFUNN

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Høst:   Tirsdag 17.09.19
  Fredag 08.11.19
      
Vår:   Fredag 31.01.20
  Torsdag 20.02.20
  Fredag 22.05.20

Ferie
Fra og med sommeren 2019 er vi åpen hele sommeren.

Avdelingen i Strøno er stengt i 3 uker, barna får da tilbud inne på Nore Neset.

Se info fra Vedtektene til Skorvane FUS barnehage. 

Barnehagen holdes åpen hele året, med unntak av det som er nevnt i punkt åpningstider, 
da er barnehagen stengt. 

Det forutsettes at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 uker ferie 
i løpet av året. 3 av disse ukene skal være sammenhengende i perioden 15.06 til 15.08. 4 uken 
kan være mellom 15.06 og 15.08 eller i skolens vinter- og høstferie. 

Barn som slutter 31.juli skal ha avviklet sine fire ferieuker før 31.07. 

Foreldrene skal innen 1.april ha meldt ferie for sitt barn.

PLANLEGGINGSDAGER  
FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2020
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ÅPNINGSTIDER 
Barnehagen holder åpent mandag til fredag fra kl. 06.45 – 17.15. Dette gjelder avdelingene 
på Skorvane. Strøno vil fortsatt ha åpningstid 07.00 – 17.00. Behovsundersøkelse kan 
endre den endelige åpningstiden. Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses innenfor  
den angitte åpningstid. 

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. 
  Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. 
  Skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag er bhg stengt. 
  Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag er bhg stengt. 
  01. mai og 17. mai er bhg stengt. 
  Julaften, første og andre juledag er bhg stengt. 
  Nyttårsaften og første nyttårsdag er bhg stengt. 
  Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid.
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Kristin Tellefsen

Tlf: 902 19 798 

E-post: dl.skorvane@bhg.no

Besøksadresse:

Skeismyra 14

5217 Hagavik 

Tlf: 563 06 300

SkorvaneBarnehagenavn


