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BEISFJORD FUS
BARNEHAGE
Beisfjord FUS barnehage startet opp 15. august 2016. Barnehagen drives av FUS, som er
Norges største barnehagekjede.
Barnehagen ligger sentralt i Beisfjord med fantastiske naturområder i umiddelbar nærhet.
Vi har kort vei til skog og mark, sjøen og byen.

Beisfjord FUS barnehage har 54 barnehageplasser fordelt på 3 avdelinger i
alderen 0-6 år.
Vi ser frem til et nytt og spennende år sammen med barn og foreldre.

For personalet i Beisfjord FUS barnehage,		
Wenche Bolle, daglig leder
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FUS BARNEHAGENE
FUS barnehagene eies av Trygge Barnehager as og er blant Norges største private
barnehagekjede med til sammen 171 barnehager fordelt i 83 kommuner, spredt
over hele landet.
FUS kjeden ønsker å være den beste barnehagekjeden i Norge. Vi setter store krav
til profesjonalitet og etisk refleksjon. FUS har en felles strategi, mål og visjon.
Det er nærmere 3 500 ansatte og over 13 000 barn som har sitt daglige virke i FUS
barnehagene. Vi trives sammen og er stolte av hver eneste ansatt og hvert eneste
barn.

SAMMEN SKAL VI SKAPE NORGES BESTE BARNEHAGE HER I
BEISFJORD FUS BARNEHAGE.

ÅRSPLAN
Alle barnehager skal ha en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner:
1. Arbeidsredskap for de ansatte for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
2. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen
3. Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
4. Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter
Denne årsplanen gjelder fra barnehagens oppstart og ut inneværende barnehageår.

RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGENE
Det pedagogiske arbeidet tar utgangspunkt i Lov om barnehager, av 17. juni 2005 nr
64, og Rammeplanen for barnehager, hjemlet i lovens § 2 og iverksatt 01.08.2006.
Barnehagene skal også bygge sin virksomhet på barnekonvensjonen, vedtatt av FN
i 1989 (inkorporert i norsk lov i 2003).
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VERDIGRUNNLAGET VÅRT:

Vi er SKAPENDE når vi:
• Lar oss inspirere av
barnas kreativitet
• Legger til rette for
impulsive aktiviteter
• Jobber prosessorientert

Vi er GLØDENDE når vi:
• Tar tak i barnas interesser
• Vi er engasjert
• Tar i bruk de voksnes kunnskap
og interesser

Vi er TILSTEDEVÆRENDE
når vi:

VISJONEN VÅR:
FUS barnehagene har en felles visjon:

OMMEN
D
N
R
A
B
I
V
IR
SAMMEN G
DE,
E
L
G
G
O
K
E
L
VERDI,
GI OG
HVERDAGSMA SE
TAN
VENNEKOMPE

• ER til stede
• Viser interesse for barna
og hverandre
• Lytter
• Ser hvert enkelt barn
• Har en god dialog med
foreldrene

Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede.
Visjonen skal motivere oss og være synlig i alt arbeid i
Beisfjord FUS barnehage.
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FUS BARNEHAGENES HOVEDMÅL:

HOVEDMÅLENE TIL FUS
BARNEHAGENE:
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HOVEDMÅL

I BEISFJORD FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barn har et positivt
selvbilde

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

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

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

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

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

FUS barn har det gøy i
barnehagen

De voksne
• Tøyser og har humor i hverdagen
• Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
• Deltar i lek
• Er aktive ute sammen med barna

SERVICEERKLÆRINGEN
FUS barnehagene har en egen serviceerklæring. Her forteller vi foreldrene hva de kan
forvente når de har barnet sitt i en FUS barnehage. Beisfjord FUS barnehage skal sikre at vi
leverer et barnehagetilbud i tråd med serviceerklæringen. Innholdet i serviceerklæringen har
sitt utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplanen.

SERVICEERKLÆRING

- DETTE KAN BARN OG FORESATTE
FORVENTE I FUS-BARNEHAGENE
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RAMMEPLANENS MÅL
BARNS MEDVIRKNING
«Barnehagen skal ivareta barnets 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, jf.
barnehageloven §1 og §2, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr 1. Barna
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barna skal ikke
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta».
Slik gjør vi:
•

Lytter og observerer

•

Har gode samtaler

•

Hjelper barn til å sette ord på følelser og opplevelser

•

Gir bekreftelse og viser forståelse

•

Tilrettelegger det fysiske miljøet

•

Skjermer god lek

•

Lar barna bygge vennskap

•

Oppmuntrer barns ideer og initiativ

•

Former dagen med hensyn til barnas behov, ønsker og tanker

•

Gir barn tid og rom for å uttrykke seg og ta egne valg

OMSORG, LEK OG LÆRING
Vi mener at en omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet og innlevelse. Å føle
seg trygg er et grunnleggende behov som er en forutsetning for lek, læring og videre
utvikling.
Slik gjør vi:
•

Lytter og bekrefter

•

Sørger for at barn og voksne kan gi og få omsorg

•

Ser alle barna

•

Vi mener leken har en stor egenverdi i barnekulturen. Leken i seg selv er barns måte å
utvikle seg, og å lære. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer hele dagen, i alle
hverdagssituasjoner.
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•

Slik gjør vi:

•

Ser lek og læring som en helhet

•

Leker fram læring

•

Lar barna leke mye og følger lekeinitiativene deres

•

Utforsker leken sammen med barna og bruker fantasi

•

Stimulerer leken og gir utfordringer til videre lek

SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse handler om å kunne fungere i et samfunn.
Barnehagen er vårt “samfunn”. Her vil vi at barnas sosiale
kompetanse skal utvikles kontinuerlig i en positiv retning.

GLØDENDE
SKAPENDE NDE
E
TILSTEDEVÆR

Slik gjør vi:
•

Lar barna hjelpe hverandre

•

Anerkjenner

•

Lar barna oppleve mestring

•

Hjelper barn til å løse konflikter

•

Lar barna kjenne tilhørighet

•

Lar barna bidra i fellesskapet

•

Trøster når noen er lei seg

INKLUDERING OG LIKEVERD
I FUS barnehagene skal vi behandle alle barn, foreldre og ansatte med likeverd og respekt
Slik gjør vi:
•

Følger FUS barnehagenes etiske retningslinjer

•

Overholder taushetsplikten

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
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.
Slik gjør vi:
Fokuserer på prosesser og opplevelser
Lar barna bli kjent med forskjellige materialer
Danser/ bevegelser til musikk
Lytter til musikk
Går tur i nærmiljøet
Leser bøker
Markerer tradisjoner og høytider
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MYKID
I FUS barnehagene, ønsker vi å gjøre det enklere for deg som foresatt og ta del i ditt barns
hverdag i barnehagen, kunne kommunisere på enkelt vis med barnehagen, og gjøre informasjon fra barnehagen lett tilgjengelig for deg.
FUS barnehagene har derfor inngått et samarbeid med MyKid AS, som leverer kommunikasjonsløsning til barnehager.
Gjennom en App får du tilgang til planer, beskjeder og informasjon fra barnehagen, og kan
rask og enkelt komme i kontakt med din barnehager, eller gi beskjeder.
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FAGOMRÅDENE
Rammeplan for barnehagen er delt inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker et
vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være
representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer
i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan
kommunikasjon knyttet til fagområdene. Vi vil nå presentere fagområdene og hvordan vi
jobber innenfor de ulike områdene.

JON,
KOMMUNIKAS .
KST
SPRÅK OG TE

NATUR, MILJØ
OG TEKNOLOGI.

KUNST, KULTUR
OG KREATIVITET.

ETIKK, RELIGION
OG FILOSOFI.

GELSE,
KROPP, BEVE .
E
MAT OG HELS

ANTALL, ROM
OG FORM.
G
NÆRMILJØ O
SAMFUNN.
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KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønster tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i
barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial
samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen
skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres
grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke,
lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for
hvordan sunn mat kan bidra til god helse (rammeplan 2017, s 49).
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DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Grunnleggende motoriske bevegelser
• Varierte og allsidige bevegelser og
utvikle positiv selvoppfatning

•
•
•
•
•
•

3-4 år
• Utvide sine motoriske ferdigheter
og kroppsbeherskelse
• Finmotorikk, rytme og motorisk
følsomhet

• Hinke, hoppe, stupe kråke, kaste og
ta imot ball
• Gå lengre turer – variert terreng
• Kle på seg sjøl
• Konstruksjonslek
• Lage armbånd med kuler og strikk
(fin motorikk)
• Perle (små perler)

• Sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse
av det fysiske miljøet, og vurdere
hvordan nærmiljøet kan supplere
barnehagens
arealer til ulike årstider. Bruke
nærområdet som fjæra og skogen
til å skape gode læringsarenaer
for barna.
• Forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og
kroppslige lek og inspirere alle barn
til å søke fysiske utfordringer og
prøve ut sine kroppslige muligheter.
• Ta vare på barns helse og sikkerhet
og kunne gjennomføre førstehjelp.
• Fokus på kosthold

5-6 år
• Kjennskap til menneskekroppen
• Mer krevende motoriske utfordringer
• Kroppsbeherskelse

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

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

BARNEHAGE

a

c

OMSORG

LEK

ENGASJERENDE

BARNEHAGEPLASS
e

INSPIRERENDE
ALLE BARN ER BEST!

VENNSKAP
PEDAGOGISK PLATTFORM

VENNEGARANTI
d
EGENLEDELSE GOD KOMMUNIKASJON

SMARTMAT
ERFARING

RESPEKT

ROLLELEK

EVENTYRLYST TRYGGHET LÆRING

a HVERDAGSMAGI
00

UTELEK

OPPLEVELSER

SKAPENDE
0

GLEDE

UTVIKLING
TILSTEDEVÆRENDE

GLØDENDE

MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
5

MATGLEDE
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BARNET
FØRST!
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK
OG TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler,
sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med
språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og
fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk
og kultur (rammeplan 2017, s 47 og 48).
DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Fremme dialog og samspill

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

Være seg bevisst sin forbildefunksjon
for hvordan en lytter, og bruker
kroppsspråk, tale-språk og tekst.

1-2 år
• Uttrykke egne behov og grenser i samhandling med andre
• Utvikle selvfølelse gjennom å
gjøre seg forstått

2-3 år
• Barnet lærer å bruke språket
aktivt i både lek og til å
skaffe seg begreper/tilegne
kunnskaper
• Dialog og samspill

•
•
•
•
•

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

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

4-5 år
• Skape forståelse for sammenhengen mellom skriftspråk og
talespråk
• Skape fortellerglede
• Bruke språket til å samhandle
og tilegne seg kunnskap

•
•
•
•
•
•
•

Tekstskaping
Drama/rollespill – teater
Sang og musikk – rytme
Bøker med mindre bilder, gjenskape fortelling
Språkgrupper
Lese for barnet daglig
Sette ord på følelser og handlinger

5-6 år
• Skape forståelse for sammenhengen mellom skrift og
talespråk
• Tekstskaping/fortellerglede/lek
med språket
• Bruke språket aktivt til å
samhandle og tilegne seg
kunnskap/kunnskapsformidling

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

Tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser, og skape tid og rom for
bruk av nonverbalt og verbalt språk i
hverdagsaktiviteter, lek og i mer
tilrettelagte situasjoner.
Fremme tillit mellom barna, og mellom
barn og voksne, slik at barn føler glede
ved å kommunisere og trygghet til å
benytte ulike språk- og tekstformer i
hverdagen.
Støtte barn som har ulike former
for kommunikasjonsvansker, som er
lite språklig aktive eller har sen
språkutvikling. La barn møte
symboler som bokstaver og siffer i
daglige sammenhenger, og støtte barns
initiativ når det gjelder å telle, sortere,
lese, lekeskrive eller til å diktere tekst.
Skape et språkstimulerende miljø for
alle barn og oppmuntre til å lytte,
samtale og leke med lyd, rim, rytme og
fabulere med hjelp av språk og sang.
Vise forståelse for betydningen av barns
morsmål.
Skape et miljø hvor barn og voksne
daglig opplever spenning og glede ved
høytlesning, fortelling, sang og samtale,
og være seg bevisst hvilke etiske,
estetiske og kulturelle verdier som
formidles.

17

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet,
deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet
ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle
uttrykk (rammeplan 2017, s 50).
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DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Få erfaringer med å uttrykke seg
gjennom musikk, dans, drama og
forming

• La barna utforske og bruke ulike
materialer
• Voksne som følger barnas initiativ
• Mimeleker
• Sang og dans
• Kle seg ut

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

• Sørge for tilgjengelighet av ulikt
materiale
• Dans
• Musikk
• Kle seg ut

• La barna bli kjent med forskjellige
uttrykk og metoder
• Være lyttende og oppmerksomme
i forhold til barnas kulturelle
uttrykk
• Motivere barna til å uttrykke seg
og gi dem mulighet for å finne
sine egne uttrykksformer
• La barna få bruke rytmeinstrument
• Ha utkledningsklær lett
tilgjengelig for barna

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

• Voksne som motiverer barn til
å uttrykke seg på ulike måter
• Dramatisere, fremføre dukketeater
• Kle seg ut

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og
erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet
og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom
lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få
begynnende kjennskap til menneskerettighetene (rammeplan 2017, s 56).

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Få utforske og oppdage nærmiljøet
sitt

• Turer rundt barnehagens uteområde.

• Bevisste og aktive i forhold til å la
barna utforske og oppdage

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

• Turer til steder i nærheten,
arebakken, lekeplassen ved
Solsiden, fjæra, fjøsen, skole, etc.

• Aktivt bidra til at barn får oppleve
allsidigheten i nærmiljøet

5-6 år
• Utvikle tillit til egen deltakelse i og
påvirkning av fellesskapet/samfunnet

• La barnas valg og handlinger påvirke
situasjoner

• Stimulere barna slik at de ønsker
å delta i daglige utfordringer
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NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med
naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (rammeplan 2017, s 52).
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DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Få positive opplevelser i naturen
• Bli kjent med ulike hjelpemidler
• Se på og oppleve været

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

• Introdusere barna for naturens
mangfold
• Være nysgjerrig sammen med
barna

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

• Friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdag
• Turer i nærmiljøet
• Samtale om naturvern
• Søppelsortering
• Undre seg sammen med en voksen
om hvilke klær vi trenger

• Tydelig og gode rollemodeller

5-6 år
• Iaktta, undre seg, eksperimentere,
systematisere, beskrive og samtale
om fenomener i naturen og den
fysiske verden
• Se på været, si hva slags vær vi har
og reflektere over årstidene

• Videreutvikle barnas erfaringer med
tekniske leker og hjelpemidler
• Natursti
• Kunne kle seg etter været, med
veiledning av voksne

• Bygge opp og legge til rette for videreutvikling i forhold til undring
og sansing av det som befinner
seg i naturen.

ETIKK, RELIGION
OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på
og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot
barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i
ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers
livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og
filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre,
reflektere og finne svar (rammeplan 2017, s 54).

DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

1-3 år
• Få erfaringer med og kjennskap til
hverandres ulikheter

• Skape rom for undring om ulikheter
• Jobbe med empati

• Tydelige og gode forbilder
• Være tilstede for barna

3-4 år
• Utvikle toleranse, respekt og interesse for andre mennesker
• Bli kjent med ulike tradisjoner og
høytider som er representert i
gruppen

• Støtte barna i undring og livets små
og store mysterier
• Ta seg tid til å filosofere over daglige
tanker, utfordringer og opplevelser

5-6 år
• Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.
• Vise respekt for hverandres bakgrunn
uansett kulturell eller religiøs tilhørighet

• La barna undre seg sammen og hver
for seg
• La barna prøve å løse egne konflikter
• Bøker
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ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å
forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre
sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i
dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreativ og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning,
sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.
Det handler også om å stille spørsmål, resonere, argumentere og søke løsning (rammeplan
2017, s 53).
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DELMÅL

METODE

VOKSENROLLEN

2-3 år
• Matematisk språk: skille mellom stor og
liten, vite hva som er opp og ned
• Antall: på oppfordring hente to ting
• Skille mellom en og mange
• Resonnere: Hvilke klær trenger vi ute i
dag? Rydde leker på rett plass
• Form og posisjon: Peke på hvor kroppsdeler er plassert
• Mønster og orden: Legge likt på likt,
vise interesse for rytme og bevegelse

•
•
•
•
•
•

3-4 år
• Bruke ord som beskriver leker.
(gul bil, hard kloss)
• Følge instruksjoner knyttet til
plasseringsord: under bordet, oppå
benken, gjennom tunnelen
• Antall: Viser med fingrene hvor mange
år de er, telle leker/gjenstander
• Tall, tallrekke og telling: oppfatter antall
gjenstander opp til tre uten å måtte
telle (f.eks. ant. øyne på terningen)
• Resonnering: kan dele likt med en venn
(4 blyanter)
• Hente gjenstander som det trenger i
sin aktivitet (saks, maleskrin, vann og
pensler)
• Form og posisjon: legge puslespill med
4-5 brikker. Kan gå til en bestemt plass
på oppfording.
• Mønster og orden: Ha kjennskap til
at dagen har faste rutiner. Ordne
gjenstander etter størrelse i rekke

•
•
•
•
•
•

• Være lyttende og oppmerksomme
i forhold til den matematikken
barnet uttrykker gjennom lek,
samtaler og hverdags aktiviteter.
• Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets
interesser og uttrykksformer.
• Være bevisst eget begrepsbruk om
matematiske fenomener. Undre seg
sammen med barna om likheter,
ulikheter, størrelser og antall.
• Styrke barnets nysgjerrighet,
matematikkglede og lyst til og
utforske matematiske sammenhenger.
• Sørge for at barna har tilgang til og
tar i bruk ulike typer spill, klosser
og formingsmateriell og tilbyr
materiell som gir erfaring med
klassifisering, ordning, sortering
og sammenligning.
• La barna utforske, oppdage og
skape ulike former og mønstre.
• Legge til rette for at barna i lek og
hverdagsaktiviteter får erfaring
med ulike typer mål, måleenheter
og måleredskaper og stimulere
barna til å fundere rundt avstander,
vekt, volum og tid.

Putteboks
Forskjellige spill, lotto
Leken
Dagsorden/rytmen
Puslespill
Kims lek (med max 3 gjenstander)

Lese bøker
Puslespill
Eventyr
Sang
Dramatisering
Organisert lek, kongen befaler,
haien kommer, rødt lys
• Spille spill, kubbespill
• Kims lek (max 4 gjenstander)
• Dagsorden/rytmen

DELMÅL

METODE

4-5 år
• Matematisk språk: Bruker ord om forhold
mellom størrelser. (en ballong er lettere
enn en stein, jeg har lengre hår enn
deg) Viser deg hva som er i midten
• Antall: Dekker bord til måltid. (fat,
kniv og glass) Dekke på til rett antall
personer som skal spise
• Tall, tallrekke og telling:
Peketeller til fem, kan telleramsen til ti
• Resonnering: Resonnerer seg fram til
hva som kommer først og sist i
påkledning. Vet forskjell på hva som har
hendt og hva som skal hende.
• Form og posisjon: Tegner et menneske,
kopierer enkle figurer
• Mønster og orden: Lager egne mønster
(nabbe, tegning, hopping) Sortere etter
egenskap (form, størrelse, farge)

•
•
•
•

Collage
Veggavis
Tankekart
Kims lek (max 5 gjenstander)

5-6 år
• Tall: Kan lage og løse praktiske
(muntlige) oppgaver med tall opp til
5, kan illustrere oppgaven med tegning,
kan bruke hjelpemidler for å angi antall
opp til 10.
• Geometri: Kjenne igjen former fra
dagliglivet (kule, terning, kloss) Lage
enkle geometriske mønster, kan kate
gorisere formene etter antall kanter.
• Måling: Har erfaring med å måle ved
indirekte sammenligninger (areal, vekt,
volum og lengde)
• Statistikk: Sortere etter egenskap
(for, farge, myk, liten) Lage tegninger
som viser sorteringen og antallet.

•
•
•
•
•

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

VOKSENROLLEN
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JULI- SOMMERBARNEHAGE
I juli måned har vi sommerbarnehage der alle avdelingene er sammenslått. På grunn av
ferieavvikling vil det være uker der det ikke personal fra alle tre avdelingene. Vi har konkrete ukestema som til enhver tid sikrer et godt pedagogisk tilbud for barna, selv når det er
få barn.

Sjørøveruke

Friluftsuke

• Vi finner ut hva en sjørøver er

• Ut på tur – aldri sur

• Vi blir kjent med flere sjørøvere

• Utforske skogen i nærområdet ¬

• Sjørøverfest på fredag ¬
Indianeruke

24

Vannuke

• Vi finner ut hva en indianer er

• Hva er vann

• Bli kjent med flere indianere

• Hvor kommer vannet fra

•

•

Hva kan vi gjøre med vann

•

Eksperimenter med vann

•

Tur til fjæra ¬

Indianerfest på fredag

PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON
OG VURDERING
Målet med planlegging er å sikre at vi bruker kunnskap om barns utvikling og at vi ut fra
dette legger til rette for en god barnehage.
Slik gjør vi:
•

Planlegger turer og aktiviteter for hver gruppe

•

Lytter til foreldrene og barna i planleggingsarbeidet

•

Planlegger realistisk i med tanke på at vi er en ny barnehage

•

Utarbeider månedsplaner for hver avdeling og gjør den kjent for foreldrene

Målet med dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som gjøres i barnehagen
Slik gjør vi:
•

Har god kommunikasjon med foreldrene og er åpne for innspill

•

Forteller foreldrene om hvordan barnet har hatt det i barnehagen ved henting

•

Gjennomfører foreldresamtaler

•

Bruker kartleggingsverktøy ved enkelte anledninger

•

Gjennomfører brukerundersøkelse hvert år

VI
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H
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TI»
VENNEGARAN
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SAMARBEID
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf.barnehageloven §1. betegnelsen «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte.
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeid i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene, jf.barnehageloven §§ 1 og 4. samarbeidet mellom hjemmet og
barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personal har
et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling (rammeplan 17, s 29).
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktig for barnehagens innhold og
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens
årsplan (rammeplan 17, s 30).
I Beisfjord FUS barnehage as gjennomfører vi foreldresamtaler 2 ganger hvert år. Vi har
daglig dialoger med foreldrene i levering og hente situasjoner. Oppstår det situasjoner som
ikke kan ventes med, tar vi kontakt med foreldrene via telefon. Vi bruker nå MyKid som en
kontaktåre- f.eks er barnet fri for bleier og skifteklær.
Vi samarbeider med følgende eksterne instanser:
1. Kommunen
2. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
3. Barnevernet
4. Helsestasjonen
5. Skole
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OVERGANG
BARNEHAGE-SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna kan få
en trygg og god overgang fra barnehagen til skole og eventuelt skolefritidsordning (SFO).
Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med
skolen.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det
er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at
de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et
godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna
kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro
på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skole og SFO (Rammeplan for
barnehagen- innhold og oppgaver 2017, s 33 og 34).

FØRSKOLEKLUBB
I førskoleklubben er målet å gjøre barna mest mulig klar for skolestart, og at overgangen
til skolen skal være trygg og positiv. Vi har et stort fokus på selvstendighetstrening, f.eks.
i forhold til toalettbesøk, påkledning, matsituasjoner og det å passe på og å ta ansvar for
tingene sine. Vi jobber litt med skolerelaterte oppgaver, og språkstimulering er med oss
hele veien. Vi leker med lyder, vi bruker rim og regler, vi teller, jobber med former og lærer
begreper. Ved innlæring av bokstaver, legger vi vekt på å bruke bokstavlyden. Et aktivt
språkmiljø legger grunnlaget for lese- og skriveferdigheter videre i livet, og på førskoleklubben er det en unik mulighet for å jobbe spesielt med det.
Videre er det også fokus på konsentrasjon og arbeidsro i førskolegruppa. Vi er nøye med
å rekke opp hånda når vi skal si noe, og når vi jobber, passer vi på oss selv slik at vi ikke
forstyrrer de andre. Men det viktigste av alt er at vi klarer å gjøre læringen lystbetont og
gøy, og gi barna mestringsopplevelser som de kan vokse på.
Vi har et godt samarbeid med skolen gjennom hele året.
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ÅRSHJUL BEISFJORD FUS
BARNEHAGE 2018/2019
MÅNED

DAG/DATO

HVA SKJER

MERKNADER

Oppstart av nye barn
AUGUST
SEPTEMBER

26
Uke 37
Uke 38

Oppstart førskolegruppe
Høstfest
Foreldresamtaler
Brannvernuke

Barn f. i 2013
Foreldre og søsken invitert
Foreldre
Kun for barna

OKTOBER

11 og 12

Planleggings dag

Barnehagen er stengt

7
13

Nissefest
Lucia

For foreldre og søsken.
Kun for ungene

2

Planleggingsdag

Barnehagen er stengt

06

Samefolkets dag
Solfest

Kun for barna
Kun for barna

NOVEMBER
DESEMBER

JANUAR
FEBRUAR
MARS

VU
Karneval
VU kafè

FUS-dagen
APRIL
MAI

31

Planleggingsdag

Barnehagen er stengt

JUNI

3

Planleggingsdag
Sommerfest
Overrekking av avslutningspermer

Barnehagen er stengt
Foreldre og søsken er
invitert

JUli
SOMMER BARNEHAGE
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Sjørøveruke
Vannuke
Friluftsuke
Indianeruke

Barna

SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN
VERDI, LEK OG GLEDE,
HVERDAGSMAGI OG VENNEKOMPETANSE
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Beisfjord

