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INNLEDNING
Velkommen til et nytt barnehageår i Birkenes FUS barnehage, avd. Birkeland og avd. Herefoss.

Om barnehagen
Birkenes FUS barnehage AS ble startet i 2013. Eier av barnehagen er Trygge Barnehager AS og
driften er underlagt FUS AS. Vi holder til i to bygg.
Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss ligger i naturskjønne omgivelser på Herefoss. I
2014 flyttet vi inn i nye flotte lokaler på Humlegårdsheia 27 på Herefoss. Barnehagen har to
avdelinger for barn i alder 0-6 år.
Avdeling Birkeland har 5 avdelinger og ligger sentralt til i umiddelbar nærhet til Birkeland
sentrum. Begge barnehagene har flotte turområder og vi benytter oss mye av nærmiljøets
ressurser.

Birkeland
Avdelingsnavn

Aldersgruppe

E-post

Telefonnummer

Bukkene Bruse:

3-6 år

bukkenebruse.birkenes@bhg.no

992 17 085

Trollungene

3-6 år

trollungene.birkenes@bhg.no

992 17 084

Tommeliten

3-6 år

tommeliten.birkenes@bhg.no

992 17 082

Knerten

1-3 år

knerten.birkenes@bhg.no

992 17 083

Askeladden

1-3 år

askeladden.birkenes@bhg.no

992 17 088

Avdelingsnavn

Aldersgruppe

E-post

Telefonnummer

Humlene

1-3

humlene.birkenes@bhg.no

992 17 086

Hegrene

3-6

hegrene@birkenes@bhg.no

992 17 086

Herefoss

Daglig leder: Lene Osenbroch dl.birkenes@bhg.no tlf: 992 17 089
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Slik jobber vi med visjonen i Birkenes FUS
V
 i har fokus på vennskap. Hos oss skal alle barn ha en venn. Dersom et barn ikke har det,
vil vi jobbe aktivt med å støtte barnet i å danne gode relasjoner til et annet barn, gjerne
på tvers av avdelingene.
H
 os oss vektlegger vi magien vi opplever hver dag, sammen med barna. Dette setter vi
ord på og fremhever som verdifulle og magiske øyeblikk

Årsplanen
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personal, den skal sikre kvalitet
på tilbudet og den skal være med å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon.
Synliggjøre hvordan barn og foreldres medvirkning blir tatt med i planleggingsarbeidet.
Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, til barnehagens eier, politikere,
samarbeidspartnere og andre interesserte.
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BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehageloven
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige
styringsdokumenter.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FNs BARNEKONVENSJON
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989
og trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som
har bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med
og for barn i verden.
Rammeplanen og styringsdokument for FUS barnehagene er retningsgivende for det
pedagogiske innholdet. Barnehagens mål og aktiviteter bygger på rammeplanens føringer,
styringsdokumentets rammer, satsningsområder og FUS kjedens kvalitet og verdier. Daglig
leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med personalet og
foreldre.

BARNET
FØRST!
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Øvrige styringsdokumenter
V
 edtekter for Birkenes FUS barnehage.
S
 erviceerklæringen for FUS barnehagene.
E tiske retningslinjer og taushetserklæring for ansatte i FUS barnehagene
F orskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
F Ns barnekonvensjon og ILO konvensjonen om urfolk og stammefolk
P
 eriodeplaner, prosjektplaner, månedsplaner, ukeplaner
P
 rogresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder.
K
 ompetanseplan for personalet
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VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGER- FUS
Verdiene våre:
Glødende
Vi er imøtekommende, engasjerte og har fokus på godt foreldresamarbeid.
Vi gir av oss selv, er profesjonelle og tilstreber kvalitet i alle ledd.
Vårt mål er at barn og voksne skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.

Skapende
Vi er kreative og nytenkende og skaper magi av de små tingene i hverdagen.
Vi skaper gode minner for barna ved å ta tak i det de er opptatt av og gir rom for å utvikle
fantasi.
Vi er positive og engasjerte. Legger til rette for lek, glede og humor.

Tilstedeværende
Vi er tilstede som en trygg base og et støttende stilas i barnas lek.
Hvert barn skal bli sett og hørt og vite at deres innspill teller.
Vi er tilsted med mer en vårt fysiske «jeg». Vi utstråler energi og arbeidsglede.

Hovedmål
FUS-barn har et positivt selvbilde.
I praksis betyr dette for oss voksne at:
Vi gir barna støtte og ros ved mestring.
Vi motiverer barna til å utforske nye omgivelser, situasjoner og ting.
Vi formidler med ord og kroppsspråk at ALLE BARN ER GODE SOM DE ER.
Vi fremhever situasjoner som er bra, og bygger selvtillit, som igjen gir et positivt selvbilde.
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FUS-barn er trygge og utforskende, de trives i lek og har vennekompetanse.
I praksis betyr dette for oss voksne at:
V
 i skal være en trygg og tydelig voksen.
V
 i observerer barna, blir kjent med deres interesser og behov for å sikre god og riktig
oppfølging.
V
 i skal være bevisst bruk av språket og vår rolle i utvikling av barnas språkkompetanse
V
 i tilrettelegger gjennom lek, samspill, samlingsstunder, gruppeaktiviteter og i
hverdagsaktiviteter for øvrig.
V
 i gir tid og rom for lek og opplevelser.

Vi er tilstedeværende voksne som støtter barn i leken, og veileder de som har behov for det.
FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller.
I praksis betyr dette for oss voksne at:
Vi er tilstedeværende voksne.
Vi tilrettelegger for at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige og trygge på seg selv
Vi lytter og tar barna på alvor.
Vi gir barna mulighet for å være seg selv.
V
 i gir barna mulighet til å påvirke hverdagen sin og støtter deres initiativ
gjennom å arbeide aktivt med barns medvirkning.
FUS-barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd.
I praksis betyr dette for oss voksne at:
Vi tilbyr et trygt og godt læringsmiljø.
Vi tilrettelegger for utvikling og læring.
Vi er i god dialog med barna.
Vi praktiserer barns medvirkning.
Vi er lekende, glødende, skapende, tilstedeværende og positive i møte med barna.
Vi gir de opplevelser og erfaringer, minner å ta med seg videre.
Vi tar bilder fra barnas hverdag/tid i barnehagen som de kan få med seg når de slutter.
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BARNEHAGENS
SATSINGSOMRÅDER OG SATSINGER
Birkenes Fus barnehage sine satsningsområder som skal gjennomsyre vår praksis hver dag.

Satsningsområder
P
 sykisk helsefremmende og
forskningsbasert praksis

T
 IK/CLASS

T
 rygt, utviklende og Inkluderende
læringsmiljø

O
 bservasjon/tiltak med utgangspunkt i
Egenledelseshjulet

Egenledelse i lek og læring
Prosjektbasert læring

Psykisk helsefremmende
og forskningsbasert praksis
TIK/CLASS
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Metoder/verktøy
C
 OS-Circle of Security

P
 rosjektarbeid knyttet til årstidene

«Barnet først» - og evalueringen av Tuning in to
kids i norske barnehager
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 foruten FUS slagord, også 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 barne- hagene. 49
barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen.
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
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å
forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.
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Målinger
Alle 49 barnehager ble målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også
observasjoner av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de
barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det
sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen
rulles ut i samtlige 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.
Birkenes FUS barnehage er ikke en av de 49 barnehagene som er med i forskningen.
Kompetanseheving hos oss og implementering av TIK/CLASS starter opp i løpet av høsten/
vinteren 2020/2021.
Barnehagen er også med i Birkenes Kommune sin satsing, HBS, Helsefremmede barnehager og
skoler. Dette er helt i tråd med FUS sin satsing. Vi retter fokus på voksenrollen og personalets
relasjonskompetanse. Målet er å heve kvaliteten i barnehagen til det beste for barn og barns
psykiske helse. Vi skal bruke forskning på kvalitet i barnehager som grunnlag for utvikling av
vår praksis.

Sosioemosjonell støtte

Organisering og ledelse

- Positiv og negativt klima

- Gruppearbeid og
veiledning

- Sensitive
voksne – trygge barn
- Barns perspektiv
og medvirkning

- Tilrettelegge for lek,
læring og overgangen
- Variasjon

Læringsstøtte
- Begrepsutvikling, forståelse
og dybdelæring
- Tilbakemeldinger
- Egenledelse i lek og læring
- Språk
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Trygt, utviklende og Inkluderende læringsmiljø – COS-P
Vi bruker COS-P som vårt pedagogiske verktøy
V
 i tar utgangpunkt i hvordan vi kan forstå barnets signaler og behov.
H
 ovedfokuset vårt er hvordan en som voksen kan møte barnets behov på en god og
tydelig måte.
V
 i skal gjøre oss mer bevisst våre egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med
barna.
M
 ålet er at barna skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til
å møte livets utfordringer.
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Inkluderende læringsmiljø
Inkluderende læringsmiljø er en storsatsning for både skoler og barnehager i Knutepunkt
Sørlandet.
Knutepunkt Sørlandet er et kommunalt samarbeid mellom Birkenes, Iveland, Kristiansand,
Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som ble etablert i 1996. Det består av ulike
fagnettverk, og vi er en del av Oppvekstnettverket.

Målet for arbeidet
Barnehagen skal ha et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet,
trivsel og læring for alle. Dette er uavhengig kjønn, religion, funksjonsnivå, etniskbakgrunn
og familiebakgrunn.
Læringsmiljø i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns sosiale og
faglige læringsutbytte.
Redusere omfanget av segregerende tiltak
Tiltak:
Vi bruker lek for å inkludere. Personalet er med i leken, eller er med som støttespillere. Vi
øver også mye på språk og kommunikasjon gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.
Gjennom systemrettet tenkning ser vi på det vi kan endre på i miljøet rundt barnet, og ikke
at det er barnet som må endre seg.
De ansatte skal være tilstedeværende, glødende, skapende og de har ansvar for å skape
gode relasjoner til barna, og mellom barna. Dette er med på å forebygge mobbing.
Fokus på trygge og gode relasjoner

14

«Egenledelse i lek og læring»
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en
samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer
atferden vår. Vi skal støtte barna til å bli den beste utgaven av seg selv.

Lek er barnets viktigste aktivitet og har en fremtredende plass i barns liv. Leken er
helt sentral i barns utvikling og læring, og for språklig og sosial samhandling.
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Overordnet mål
Birkenes FUS barnehage skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.

Resultatmål
Alle barn skal utvikle lekekompetanse
Alle barn skal oppleve å bli inkludert i leken
Tiltak:
Personalet skal legge til rette for allsidig lek ute og inne, ved å skape tid og rom for lek.
Tilstedeværende voksne som deltar i barns lek
Observere og «fange opp» barn som ikke deltar i lek, vi er til stede som støttende stillas og
veileder barna i leken. Støtte barna til å sette i gang med og videreutvikle leken og utvikle sine
egenledelsesfunksjoner (ref. egenledelsehjulet over)

Prosjektarbeid i barnehagen
Vi knytter prosjekter opp mot årstidene og barnas interesser dette barnehageåret (2020-2021)
Personalet bruker tid på å observere barna og hva de interesserer seg for og vil ta utgangspunkt
i det Ifm planlegging av aktiviteter.
På småbarnsavdelingene er det spesielt viktig at personalet tilfører opplevelser, bøker og
andre rekvisitter til barna. På den måten vil de kunne observere hva barna finner interesse for
og kan bygge prosjekter videre rundt det barna er opptatt av.
Det er utarbeidet en progresjonsplan som skal brukes ifm. planlegging av de ulike
prosjektperiodene. Progresjonsplanen sier noe om hva barna skal være innom på de ulike
alderstrinnene, 0-3 og 3-6 år og hvordan vi skal jobbe for å nå målene i prosjektperiodene.
Progresjonsplanen skal også bidra til å sikre utvikling og læring hos barna.
Personalet har ansvar for å tilføre nye ting inn i prosjektet, for å drive prosjektet videre, gi
ny inspirasjon til barna. Dette for å nå målene som er satt for prosjektperioden. Evaluering
underveis er viktig i den prosessen. Vi vil også lage egne prosjektrom på avdelingene. Vi vil på
slutten av hver prosjektperiode dokumentere prosjektet i bilder og tekst på MyKid.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Omsorg
er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.
Barnehagen skal gi barna mulighet tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barn oppleve
å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som
grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør
barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
Tiltak:
Etablere en god relasjon til barna.
Observere barna, bli kjent med dem og deres behov.
Være imøtekommende og varme, se hvert barn og møte det der det er.
Bruke barnas navn, smile, være hyggelig, være bevisst kropps språket vårt.
Sette grenser på en trygg, rolig, varm og tydelig måte.
Legge til rette for hvile, rolige aktiviteter (f.eks. ulike bord aktiviteter, lesing o.l.), samt
søvn for de som trenger det
Erkjenne og anerkjenne barnas følelser, hjelpe dem til å sette ord på følelser.
Snakke med barna om hvordan man kan være en god venn.
Fokus på positiv forsterkning/frem snakking.
Ha et fang tilgjengelig ved behov og gi trøst. Være i nærheten dersom et barn ikke
klarer ta imot fysisk omsorg.
Legge til rette så barna får oppleve mestring gjennom ulike typer lek.
Snakke med barna, lytte til dem.
Ta barna på alvor og legge til rette for medvirkning i hverdagslige aktiviteter.
Tilrettelegge for dialog, godt foreldresamarbeid.
Ha rutiner og skape forutsigbar hverdag.
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Lek
skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være
en arena for barns utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. Barna skal settes
i stand til å starte en lek, opprettholde leken og videreutvikle leken».
Tiltak:
Anerkjenne leken som en læringsarena for barna.
Ha et bevisst forhold til lekemiljø, legge til rette for et stimulerende lekemiljø.
Tilrettelegge for lek i mindre grupper.
Velge temaer, prosjekter basert på barns interesser i hverdagen.
Være tilstede i leken, engasjert, interessert, ha det gøy med barna.
Bytte ut/legge til leker/materialer, rekvisitter tilpasset tema/prosjekter.
Legge til rette for rollelek. Være bevisst voksenrollen i utvikling av barns evner
til å ta roller.
Tilrettelegge for utvikling av sosial kompetanse. Være bevisst språkets betydning for
utvikling av sosial kompetanse.
Ha fokus på språkstimulerende aktiviteter og samtalens betydning for utvikling av språk.
Spesielt fokus på benevning, begrepsutvikling med de yngste barna.
Anerkjenne små barns behov for fysisk aktivitet.
Observere barns posisjoner i gruppa, deres roller, vennskap, konflikter o.l.
Hjelpe barn til å komme inn i lek, være i lek.
Sette inn tiltak ift. Behov f.eks. ifm konflikter, mobbing, utestenging o.l.
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Læring
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke,
utforske, lære å mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer og fenomener
og bidra til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet og vitebegjær skal anerkjennes og
stimuleres og ligge til grunn for deres læringsprosesser.
Tiltak:
Anerkjenne at læring skjer gjennom lek og voksnes tilstedeværelse.
Være bevisst at gode relasjoner mellom barn-voksen, barn-barn er en forutsetning for at
læring kan skje. Barna må være trygge.
Gode rutiner ifm innkjøring av nye barn, overgang mellom avdelinger for å etablere
trygghet.
Gi barn nye erfaringer, introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og
redskaper. Nye førstehåndserfaringer bidrar til ny læring.
Undrer oss sammen med barna. Tar i bruk bøker, bruker bibliotek, internett o.l. for å
søke opp ting barn lurer på. Finne svar sammen.
Legge til rette for selvstendighetstrening i av/påkledning situasjoner, måltidsituasjoner.
Lar barna få hjelpe til, få ansvar.
Fokus på at barn lærer mest når de er interessert. Velge prosjekter utfra deres interesser.
Tilpasse aktiviteter, prosjekter ift. Barnegruppa, alder, modning.
Deler inn og tilrettelegger for aktiviteter i mindre grupper.
Legger til rette for at barn får ta i bruk og stimulere alle sansene sine, bruke kroppen sin.
Spille spill med barna. Legge til rette så e lærer at man ikke alltid kan vinne.
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Danning
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra
til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger
skal følges opp og verdsettes.
Tiltak:
M
 øte barna der de er på sitt utviklingstrinn og gi dem positive erfaringer med å være
«seg selv». «Du er god nok som du er» Ikke prestasjonene som er viktigst.
«
 barnet som en del av noe større, en familie, et samfunn osv. … f.eks., tema om familien min.
N
 ormer, regler i barnehagen, samfunnet. Lære om at det er ting som er greit og ikke
greit i møte med dyr, natur, andre mennesker. F.eks. å lære å lytte til andre, vente på tur,
regler i dialog med andre, ta vare på naturen osv.
M
 angfold. Snakke med barna om at vi er forskjellige, har ulike interesser og behov, men
alle er like mye verdt. Alt kan ikke være likt for alle, fordi vi er ulike og har ulike behov.
A
 nerkjenne «jeg èt» til barna, gi dem muligheten til å skinne, utvikle god selvfølelse.
L egge til rette for medvirkning, barna skal erfare at deres ord, meninger, ytringer er
betydningsfulle.
S
 ørge for å skape tid og rom for å snakke med barna om følelser, tanker og refleksjoner.
T
 a barns nysgjerrighet på alvor. Vi skal stille åpne spørsmål, la barna få undre seg og gi
dem tid til å reflektere, finne svar selv før vi kommer med svarene.
S
 nakke å lære om ulike nasjonaliteter som er representert i barnehagen.
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Vennskap og fellesskap
Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap (Rammeplanen 2017).
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen
skal barna få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta
egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
Tiltak:
Bidra til at barna får felles opplevelser, aktiviteter, noe de kan være sammen om.
Jobbe med bevisst gruppeinndeling ift. Barnas behov.
Snakke sammen med barna om hvordan man er en god venn. Ha tema om vennskap
Fokus på samtalen. Snakke om hva respekt betyr, lære om å sette egne grenser og å
respektere andres grenser. Lære barna å si stopp når ting ikke er greit.
Bruke steg for steg og andre pedagogiske verktøy for å jobbe med utvikling av sosial
kompetanse
Jobbe forebyggende. Voksne er rollemodeller ift. Hvordan vi snakker med andre voksne
og med barna
Bruke dramatisering. Voksne kan f.eks ha rollespill om ulike tema som har med
vennskap, mobbing, utestenging o.l. Snakke sammen med barna etterpå
Lage regler sammen med barna for hvordan man skal være med hverandre
Ha rutiner for å observere, kartlegge samspill mellom barn i gruppa. Tilrettelegge for å
avdekke uheldige samspillsmønstre/mobbing. Sette inn tiltak
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Kommunikasjon og språk
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle
sider ved barnets utvikling. Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå
omverdenen, bygge relasjoner, kommunisere og samhandle med andre. Gjennom dialog og
samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.
Tiltak:
V
 i skal bruke språket aktivt hele dagen i samspill med barna og være bevisst det i alle
mulige hverdagssituasjoner i barnehagen. F.eks. ved måltider, stell, garderobesituasjon, i
lek, ved bord aktiviteter, på turer osv...
F okus på å snakke med (ikke bare til).
V
 i skal ha fokus på å benevne, sette ord på barnas non-verbale uttrykk, hjelpe dem til å
sette ord på følelser, hva de vil.
F okus på å benevne det vi gjør og ser/hører. Spesielt viktig er dette på
småbarnsavdelinger og med flerspråklige barn.
V
 i skal legge til rette for begrepsutvikling, være bevisst det i samspill med barna.
Gi de erfaringer, bruke konkreter, bilder, vrimlebøker osv.
V
 i skal være tålmodige, ta oss tid til å lytte til barnet. Barna skal lære at det nytter å
bruke stemmen, snakke.
V
 i skal utvide det barnet sier for å vise at vi har forstått, stille spørsmål og følge opp
hvis vi ikke forstår.
B
 ruke rim, regler og sang.
S
 pille spill med barna.
B
 ruke eventyr, bøker. Høytlesing og fokus på samtale om det vi leser om.
Stille spørsmål fra bøkene, la barna undre seg, reflektere over det de ser i boka.
L age egne eventyr, fortellinger sammen med barna.
V
 i skal være bevisst hvordan vi voksne snakker med hverandre og med barna, vi er
rollemodeller.
T
 ilrettelegge for planlagte, språkstimulerende aktiviteter.
E rkjenne trygghet som grunnleggende for språkutvikling/barna språkuttrykk.
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barnehagelovens § 4
Barnehagen skal ivareta barns 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 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr.1. Barnehagen skal være bevisst
på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset
barnets alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
Tiltak:
V
 i skal være sensitive og lydhøre ovenfor de yngste barnas kroppslige uttrykk,
slik de formidler sine ønsker og behov.
V
 i skal la barns medvirkning komme til uttrykk i vårt pedagogiske arbeid.
V
 ed oppstarten av en prosjektperiode, vil observasjoner og samtaler av og med
barna avgjøre periodens tema. Barns medvirkning har derfor en sentral rolle i vårt
prosjektarbeid i barnehagen.
V
 i skal støtte barna i deres utvikling i å bli selvstendige medborgere i et demokratisk
samfunn.
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Demokrati
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet
og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle
barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra til å medvirke på barnehagens
innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnehagen skal bidra
til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som ligger til
grunn for det samfunnet vi har i dag.
Tiltak:
Vår barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring.
Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen
med barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske.
Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir lyttet til.
Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i
barnehagen.
I samlingsstunder, grupper, lek og aktiviteter fremmer vi demokrati ved å vente på tur, lar
alle få delta og uttrykke seg og få medvirke.
I konfliktsituasjoner, lar vi begge/alle parter forklare seg, vi skal lytte til alle parter.
Vi skal anerkjenne barns behov og rett til medvirkning i barnehagehverdagen.
La barna være med i prosessen med å utarbeide samspillsregler ift. Hvordan vi skal ha det
og være med hverandre.
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Mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme
mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle
og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.
Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barns nysgjerrighet og
undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og
anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.
Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal fremme likeverd
og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til
det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen,
er betydningsfulle personer for fellesskapet.
Tiltak:
B
 arnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.
Vi skal tilrettelegge slik at alle finner sin plass i barnehagen. Miljøet må tilpasse seg
barnet, ikke motsatt. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i barnehagen.
B
 arna skal oppleve å være en betydningsfull person i fellesskapet. Barnehagen skal være
preget av åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs.
V
 i lærer om de ulike landene som er representert i barnehagen.
V
 oksne skal lytte til barna, møte de med respekt og la dem få snakke ferdig når de har
noe å fortelle.
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Bærekraftig utvikling
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik
vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og
praksis for et mer bærekraftig samfunn.
Tiltak:
Vår
 barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i både her og
nå og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen.
Barnehagen skal legge grunnlaget for utvikling av barns evne til å tenke kritisk, handle
etisk og vise solidaritet.
G
 jennom fagområdene skal barnehagen jobbe med bærekraftig utvikling.
V
 i skal legge til rette for at barna lærer om naturen, så de lærer å verdsette naturen og
miljøet rundt dem.
V
 i skal tilrettelegge for at barn og ansatte skal være med å bidra til i vareta miljøet ved å
ha fokus på gjenbruk og kildesortering.
V
 i skal sette av tider til at barna og personalet rydder området rundt barnehagen for
søppel.
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Livsmestring og Helse
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehage
skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser eller
mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og
følge opp dette.
En ny definisjon på mobbing er lansert basert på forskning på mobbing i barnehagen.
Den lyder slik:
Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/ eller andre barn som krenker
barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet

(Fra rapporten: Hele barnet – hele løpet; Mobbing i barnehagen, 2015)
Tiltak:
Tilrettelegge for å fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling
Tilby et sunt, næringsrikt og variert kosthold
Ha rutiner for å observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon
Sørge for at personalet har kompetanse for å kunne forebygging/oppdage/håndtere
eventuelle forhold rundt omsorgssvikt, vold/overgrep
Utarbeide handlingsplaner mot mobbing, vold, overgrep
Tilrettelegge/sørge for å gi barna mestringsfølelse
Personalet er ansvarlig for å bygge en god og trygg relasjon til hvert enkelt barn så de
føler seg sett, hørt og møtt
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen gir oss syv fagområder som vi skal jobbe ut i fra i barnehagen. Vi vil ikke jobbe
separat med et og et fagområdet, det er naturlig å jobbe med fagområdene tverrfaglig. Vi
vil derfor se arbeidet med fagområdene i nær sammenheng med omsorg, lek, danning og
formelle og uformelle læringssituasjoner og opplevelser.
For hvert fagområde er det formulert prosessmål for å fremme barnas læring og utvikling.
Målene retter seg mot opplevelser og læring; selve læringsområdene og arbeidsmåtene barna
skal bli kjent med.
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Arbeidsmetode
Barnehagens progresjonsplan viser hvordan vi skal jobbe med de ulike fagområdene.
Progresjonsplanen er delt inn etter alder og viser hva vi skal være innom i 0-3 års alder og 3-6
års alder.
Arbeidet som jobbes med for 0-3 åringene danner grunnlaget for videre arbeid med 3-6
åringene.
Når vi beveger oss fra et trinn til et annet betyr ikke det at vi legger bort alt vi gjorde i trinnet
før. Vi kan bevege oss mellom trinnene da vi vet at gjentagelse tilført nye elementer har god
læringseffekt.
Målsetningene i planen knyttes til personalets arbeid i form av tilrettelegging og tiltak.
Målet er å tilrettelegge for utvikling og læring tilpasset barnas alder, modning og forutsetninger.
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PROGRESJONSPLANEN
Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen skal legge til rette for et rikt språkmiljø i barnehagen. Personalet skal bidra til
at barna får utvikle og utforske sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer.
0-3 år

3-6 år

Barna skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er
gode språklige rollemodeller, som bruker språket aktivt
og beskriver hverdags situasjoner, setter ord på følelser
og er beviste på å bruke begrepsnevning. Personalet skal
være sensitive og lydhøre for de minste barnas språklige
og kroppslige uttrykk.

Barna skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er
gode språklige rollemodeller, som bruker språket aktivt
og beskriver hverdags situasjoner, setter ord på følelser
og er beviste på å bruke begrepsnevning.
Barna skal oppmuntres og støttes til å finne løsninger
og å orden opp i konflikter sammen med andre barn.
De skal lære å samarbeide med andre barn og voksne.
Personalet skal støtte og oppmuntre barna til å fortelle
sammenhengende historier på egenhånd.
Personalet skal være sensitive og lydhøre for de eldste
barnas språklige og kroppslige uttrykk

Tiltak:
• Tilstedeværende voksne i barns lek
• Introdusere ulike peke- og bildebøker
• Formidle eventyr ved bruk av konkreter, bøker,
flanellograf, dukketeater og rollespill.
• Synge sanger
• rim og regler
• Spill med fokus på begrepstrening
• Bibliotekbesøk
• Samlingsstund
• Vente på tur
• Lytte
• Gjenfortelle
• Kollektive beskjeder
• Øve på å snakke i større forsamlinger
• Jobbe med enkeltord over tid
• Introdusere ny litteratur jevnlig
• Samtaler barn-voksen

Tiltak:
• Tilstedeværende voksne i barns lek og
hverdagssituasjoner.
• Stimulere til leke-lesing og leke-skriving.
• Gi barna kjennskap til bokstaver.
• Førskolegruppe for 5-6 åringene.
• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold 
kulturuka, FN-dagen. Eventyr, sanger, dikt, rim og
regler på ulike språk.
• Litterære samtaler om bøker og ulike temaer.
• Invitere til ulike typer samtaler og undre oss
sammen.
• Samlingsstund som et verktøy for å inspirere til bruk
av språk gjennom lyd, rim, rytme og gjenfortelling.
• Vi bruker varierte formidlingsmåter og materialer,
tilpasset barns behov.
• Språkgrupper.
• Bruker aktivt språket i hverdagssituasjoner.
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Barna skal oppleve fryd og glede ved bevegelse og fysisk aktivitet, de skal oppleve motivasjon
og mestring ut i fra egne forutsetninger. Personalet skal bidra til at barna utvikler bevissthet
og respekt for egen og andres kropp. Barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som
tør å by på seg selv og være lekne. Voksne er rollemodeller for barna i det å til rette legge
bevisstgjøring rundt kosthold og helse.Vi vektlegger et næringsrikt kosthold gjennom FUS
Smart Mat, hvor vi serverer grønnsaker og frukt hver dag.
0-3 år

3-6 år

Personalet skal legge til rette for:
• Grovmotorisk og finmotoriske aktiviteter
• Begrepsutvikling knyttet til kroppen/kroppsdeler

Personalet skal legge til rette for:
• Grovmotorisk og finmotoriske aktiviteter

Tiltak:
• Turer
• Utelek
• Aking
• Dans
• Sanger med bevegelse
• Oppmuntrer og støtter barna til å ta del i
smøremåltid og spise selv, til å kle seg selv og starte
med do trening
• La barna ta del i baking og matlaging
• Legge til rette for finmotoriske aktiviteter
• Tegne
• Perle med store perler
• Male
• Puslespill
• Hvilestund
• God håndhygiene
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Tiltak:
• Voksne skal Støtte, legge til rette og inspirere til
variert kroppslig lek inne og ute.
• Veilede og legge til rette for balansen mellom
aktivitet og hvile.
• Selvstendighetstrening i hverdagssituasjoner –
hygiene, påkledning, måltid.
• Gi barna gode erfaringer gjennom FUS smartmat
prosjekt. Fokus på sunt kosthold.
• Barna skal få være delaktig i matlaging og
smøremåltid.
• Tema om kroppen. Snakke med barna om kropp og
egne grenser. Gode og dårlige hemmeligheter.
•

Grovmotorisk aktiviteter
- Tur
- Hinderløype
- Bevegelsesleker
- Lek med ball
- Regelleker

•

Finmotoriske aktiviteter
- Fargelegging
- Puslespill
- Klippe og lime
- Perle

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal bidra til at Barna opplever estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike
former. Vi skal støtte barna til å skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler
et mangfoldig samfunn.
0-3 år

3-6år

Tiltak:
Legge til rette for fantasi og skapergleder

Tiltak:
Legge til rette for fantasi og skaperglede

Gi barna erfaringer med ulike formingsmaterialer
• Ulike maleteknikker
• Ulike former for materialer
• Ulike naturmaterialer
• Introduksjon av primærfargene

•
•
•
•
•
•
•
•

Musikk
Høre på ulike musikksjangere
• Bli kjent med ulike instrumenter
• Danse etter musikk
• Synge sanger med og uten bevegelse
• Hvilestund med musikk
Drama
• Legge til rette for utkledning
• Legge til rette for rollelek
• Dramatisering av ulike eventyr og kjente bøker

Gi barna erfaringer med ulike formingsmaterialer
Vi bruker ulike teknikker
Maling
Fargeblyant, tusj, blyant
Klipp og lim
Nål og tråd, veving
Land-art
Lager egen kunst, og samtaler rundt prosessen
og produkt

Musikk
• Bruk av instrumenter
• Mini-røris
• Rytme og dans
• Sang
Drama
• Rollelek
• Forestilling og show
• Utkledning
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Natur, miljø og teknologi
Personalet skal legge til rette for at alle barn opplever glede ved å ferdes i naturen til alle
årstider i all slags vær. Barna skal oppleve mestring ved å bevege seg på stier, i ulendt
terreng, opp bratte bakker og de skal få klatre i trær. Barna skal få begynnende kjennskap
til naturressursene våre og hvordan vi sammen kan ta vare på naturen vår. Vi skal undre oss
over naturens mangfold. Personalet skal gi barna mulighet til allsidig og kreativ lek ved bruk
av teknologi i hverdagen.
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0-3 år

3-6 år

Naturopplevelser
Tiltak:
• Legge til rette for opplevelser og erfaringer i naturen.
Friluftsliv
• Gjøre oss kjent med ulike insekter, planter og dyr
• Turer i variert terreng

Naturopplevelser
Tiltak:
• Allsidig bruk av naturen for lek, undring, utforskning
og læring
• Gjøre oss kjent med ulike insekter, planter og dyr.
• Bli kjent med ulike de ulike årstidene, og se etter
tegn i naturen.
• Gi barna kunnskap om fødsel, vekst, annerledes het,
aldring og død.
• Arbeid med miljøvern – Søppelplukking,
kildesortering, gjenbruk.
• Eksperimentere
• IKT- nettbrett, kamera

•

Gi barna erfaringer med tekniske leker som
- Lommelykt, nettbrett, puttekasse og
kasseapparat

•
•
•
•
•

Begynnende kunnskap om miljøvern
Kildesortering og gjenbruk
Lære om årstider, se etter tegn i naturen
Snakke om været og temperatur
Bygge- og konstruksjonslek

Etikk, religion og filosofi
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen legge til rette for at barna
tilegner seg grunnleggende verdier og normer i samfunnet. Vi skal fokusere på respekt
for menneskeverd og likeverd i barnehagen. På denne måten skal personalet være god
rollemodeller.

0-3 år

3-6 år

Tiltak:
• Veilede barna på rett og galt
• Grip inn i situasjoner som skjer i hverdagen
• Konfliktløsning
• Markering av høytider og tradisjoner
• Legge til rette for samlinger hvor barna kan
observere høytider, tradisjoner og livssyn som er
representert i barnegruppen
• Sanger
• Forenkle juleevangeliet
• Forenkle påskebudskapet
• Relasjonsbygging blant barn og voksne i barnehagen
• Voksne som møter barns tanker, spørsmål og
nysgjerrighet på livet med forståelse og respekt

Tiltak:
• Markere høytider og tradisjoner som er representert
i barnegruppen
• Få kjennskap til andre religioner
• Vise Respekt for hverandre
• Konfliktløsning
• Relasjonsbygging blant barn og ansatte i barnehagen
• Filosofere og undre oss sammen med barna
• Kjenne til at alle menneske er ulike og har ulike
forutsetninger og lære at man må vise respekt for
dette
• Voksne som møter barns tanker, spørsmål og
nysgjerrighet på livet med åpenhet, forståelse og
respekt
• Filosofi; en kultur for filosofering og undring
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Nærmiljø og samfunn
Barna skal bli kjent med og utforske landskap, institusjoner og steder i nærmiljøet og orientere
seg og ferdes trygt. Personalet skal legge til rette for at barna blir kjent i nærmiljøet, med ulike
kulturer, tradisjoner, levesett, samisk kultur.
0-3 år

3-6 år

Tiltak:
• Fokus på meg selv, familien min
• La barna bli kjent med nærmiljøet
• Markerer samefolkets dag 6.februar
• La barna erfare at de er en del av et større fellesskap
• Synge navnesanger
• Vente på tur
• Dele med andre
• Tur til biblioteket
• Brannøvelse
• 17. mai-feiring
• Trafikkopplæring

Tiltak:
• Tur til biblioteket
• Gi barnet kjennskap til samfunnsinstitusjoner og
steder i lokalmiljøet og legge til rette for besøk
• Medvirkning på valg og handlinger
• Øve på å vise respekt for hverandre
• FUS-dagen
• 17.mai feiring
• Markere samefolkets dag
• Gi barna kjennskap til FNs barnekonvensjon – FN-dagen
• Førskolegruppe
• Skolebesøk
• Trafikkopplæring, Tarkus

Trafikk
Vi har utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan for barnehagene. Planen legges synlig for
foreldre og ansatte på Mykid.
Vi har utarbeidet egne retningslinjer for parkering og inn/utkjøring i barnehagen.
Vi er i samarbeid med Birkenes kommune, opptatt av å være en trafikksikker barnehage.
Vi har rutiner for risikovurdering ifm turer/utflukter der vi ferdes i trafikken.
Vi voksne er rollemodeller for barna når vi ferdes i trafikken. Det må vi alle være veldig
bevisst på.
Vi har trafikk som tema med barna og er medlem i Barnas trafikk klubb.
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Antall, rom og form
Gjennom arbeid med antall rom og form skal barnehagen bidra til at barna utvikler forståelse
for grunnleggende matematiske begreper. Personalet skal legge til rette for å leke og
eksperimentere med tall, mengde og telling og for at barna erfarer ulike størrelser og former
i sine omgivelser.
0-3 år

3-6 år

Tiltak:
• Introduksjon av tallrekken 1-10
• Telle
• Gi tilgang på klosser og leker med ulik form
• Duplo, puslespill, puttekasse og tog bane
• Legge til rette for lek på barnas premisser
• Konstruksjonslek
• Sortere
• Riste
• Smake
• Klemme
• Putte oppi
• Tømme ut av
• Sammenligne størrelser; eks liten/stor, lang/kort
• Spille spill
• Fokusere på sanger, rim og regler og eventyr om tall

Tiltak:
• Få kjennskap til tallrekken 1-30
• Bruke matematiske begreper, inne og ute i naturen
• Spill
• Puslespill 20-60 brikker
• Mønster og symmetri - perle og klippe.
• Mål og vekt
• Mengder, størrelser
• Rekkefølge
• Tid: mnd., uke, dager, time, minutt, i går, i dag, klokken
• Burdagsdato
• Tallrekken
• Geometriske former, former i naturen
• Konstruksjonslek
• Sortering
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PLANLEGGING, HANDLING,
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
Barnehagen som pedagogisk virksomhet
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, gjennomføres og
vurderes. Foreldre og barn har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen
som en pedagogisk virksomhet er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven
og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon og det
pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

PLANLEGGING

VURDERING

EVALUERING OG
REFLEKSJON
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GJENNOMFØRING

DOKUMENTASJON

Planlegging
P
 lanlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det
pedagogiske arbeidet.
P
 lanleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarnet og barnegruppen.
P
 lanleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og
skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
P
 lanleggingen skal baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling,
individuelt og i gruppe.
P
 lanlegging skal baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk
vurdering og samtaler med barn og foreldre (Rammeplanen 2017, s.23).

Planlegging i Birkenes FUS Barnehage
D
 aglig leder utarbeider årsplan iht. retningslinjene i barnehageloven og rammeplanen.
Personalet bidrar i prosessen om det ferdige produktet.
V
 i har 5 planleggingsdager i året for personalet, i tillegg til avdelingsmøter og
personalmøter.
1 planleggingsdag settes av til Årsplanarbeid, evaluering og planlegging av nytt
barnehageår.
Å
 rsplanen er et arbeidsdokument for personalet og et informasjonsskriv til foreldre og
andre samarbeidspartnere, som f. eks skolen, kommunen, politiker osv. … Planen må
ses i sammenheng med rammeplanen for barnehager.
D
 et utarbeides periodeplaner og månedsplaner for personalet som beskriver mer
konkret hva vi skal gjøre. Pedagogenes ansvar, men planlegges på avdelingsmøter
sammen med øvrig personalet.
P
 edagogiske ledere er en del av barnehagens lederteam og er i samarbeid med daglig
leder ansvarlig for å planlegge daglig drift.
D
 et er satt av egne ledermøter hvor slike ting drøftes og planlegges.
A
 ssistenter og fagarbeidere har egne plantider til å planlegge samlinger og
aktiviteter de er ansvarlig for iht. årsplan og månedsplaner.
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Vurdering/ Refleksjon
Vurdering er viktig for å utvikle og fornye barnehagen. Vurdering skjer etter gjennomføring,
dokumentasjon, evaluering og refleksjon. Vurdering fører så til nye planer og justering eller
endring av praksis.
Alle skal være med å vurdere; både barn, foreldre og personal.
Barna gir hele tiden tilbakemeldinger muntlig og med kroppsspråk. Personalet må hele
tiden” lese” barna og ta deres tilbakemeldinger på alvor.
Dere foreldre blir oppfordret til å komme med deres vurderinger i det daglige, på
foreldresamtaler, foreldremøter og i brukerundersøkelsen.
Personalet vurderer på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager, da blir
barnehagens mål, innhold, oppgaver og resultat vurdert.
I tillegg blir barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observert og vurdert
fortløpende.
B
 arnehagen skal ifølge rammeplanen jevnlig vurdere og dokumentere det pedagogiske
arbeidet.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljø og kommune
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen og hvordan barnehagen
jobber for å oppfylle kravene i loven og rammeplanen.
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes utfra planer,
barnehageloven og rammeplanen.
Målet er at vurderingsarbeidet skal sikre at alle barn får et tilbud i tråd med
barnehageloven og rammeplanen.
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.
Refleksjoner skal være et utgangspunkt for personalets videre planlegging og
gjennomføring av aktiviteter.
Refleksjon kan bidra til åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver.
Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet.
På den måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som
pedagogisk virksomhet.
Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarnets trivsel og allsidige utvikling er viktig for å
gi barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
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Vurdering og refleksjon i Birkenes FUS Barnehage
Hva som skal vurderes og hensikt står beskrevet ifølge retningslinjer fra rammeplanen.
Dette arbeidet skal gjøres ved hjelp av løpende observasjoner av barn og voksne
i barnehagen. Åpen dialog blant ansatte og rom for ulikheter er viktig i denne
sammenheng.
Det skal tilrettelegges for tid på møter til å ta opp ulike problemstillinger og det skal
settes av tid til å vurdere arbeidet vårt, samt evaluere aktiviteter, periodeplaner osv.
Vi skriver referat, som blir viktig dokumentasjon når nye planer, årsplaner osv.
skal lages.
Planleggingsdager og møter for øvrig brukes til evaluering av arbeidet og rutinene våre
underveis gjennom året.

Dokumentasjon
Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, personal, lokalmiljø og kommunen som
barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.
Dokumentasjonen skal synliggjøre vår praksis, og ved vurdering/evaluering igjen føre til
endring av praksis.

Dokumentasjon i Birkenes FUS barnehage
b
 ilder av barna i ulike situasjoner som vi viser på skjerm.
tegninger og andre ting barna lager blir hengt opp/satt frem.
Periodeplan utarbeides og legges ut til foresatte på Mykid.
Årsplan utarbeides og legges ut på Mykid.
Informasjon og bilder legges ut til foreldre på Mykid.
” Alle med” og «Tras», løpende observasjon, samspill og samtaler med barna brukes
som verktøy i karlegging og observasjon av barns læring og utvikling. Skjema blir fylt ut
1 gang i året, og brukes som utgangspunkt på foreldresamtaler på våren.
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SAMARBEID OG OVERGANGER
Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.
Samarbeidet skal skje på individnivå, med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå
gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Gjensidig informasjon gis
I bringe- og hentesituasjonen.
På foreldresamtaler 1-2 ganger i året, eller mer etter behov.
På foreldremøter 1-2 ganger i året.

Foreldrene informeres gjennom
Årsplan og periodeplaner.
Barnehagens hjemmeside og på mail.
MyKid.

MyKid
er en digital nettløsning som skal bedre kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte og
innad i barnehagen. Dette er en løsning vi bruker i Birkenes FUS barnehage og vi tilbyr alle
foresatte i vår barnehage, denne løsningen. Foresatte registrerer ferie og fri på barnet selv, og
kan sende og motta beskjeder til avdelingen som gjelder sitt barn

Serviceerklæring
Gjensidige forventninger kan du lese mer om i FUS sin «Serviceerklæring» som deles ut til nye
foreldre ved nytt barnehageår.
Vi ønsker en god og åpen kommunikasjon mellom dere som foreldre og oss som personal. En
kommunikasjon som bygger på gjensidig tillit og respekt.
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Overgang Barnehage- skole
Skolestart er en ny epoke i barns liv. De fleste barn og foreldre ser frem til begynnelsen
på skolegangen med forventinger. For noen barn fortoner barnehageslutt og skolestart som
noe skummelt og utfordrende. Kommunen har et overordnet ansvar for å se til at alle barn i
kommunen får en god overgang til skolen. Det er derfor utarbeidet en plan for at overgangen
skal bli så trygg og god som mulig.
Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem i Norge. Begge er institusjoner
for omsorg, danning, lek og læring, men de har ulik egenart. Barna vil møte likhetstrekk og
ulikheter mellom barnehage og skole. Barnehage og skole har et felles ansvar for at barna kan
møte forskjellene mellom institusjonene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger.
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole bidra til at overgangen fra barnehagen til
skolen blir så trygg og god som mulig.

Tiltak for en trygg og god overgang
Vi har samarbeidsmøte med skolen Ifm. Overgangen til skole. Ved samtykke fra foreldre
vil barnehagen utveksle kunnskap og informasjon om barnehagen og barnet. Vi skriver
da et overgangsskjema for hvert barn der skolen får informasjon om barna de skal ta
imot. Dette for at skolen skal kunne ta imot barna og ivareta de på best mulig måte, ut
fra hvert enkelt barns behov.
Før foreldresamtalen på våren før skolestart skal ped. leder gjennomføre samtale med
førskolebarna. Fokus skal være på barnets tanker om å begynne på skolen. Noteres på
overgangsskjema.
På foreldresamtalen på våren siste år i barnehagen går ped. leder gjennom
overgangsskjema med foreldre. Skjema leveres til skole etter at foreldre har godkjent
og signert.
Dersom det er spesiell informasjon som foreldrene ønsker barnehagen skal videreføre
til skolen, legger vi til rette for dette også og påfører på samme skjema.
I situasjoner der barn av ulike årsaker har ekstra støtte/hjelp i barnehagen og som skal
videreføres inn i skolen, vil det bli opprettet tidlig kontakt og samarbeid med skole, for
å gjøre skolestarten så god som mulig, utfra barnets forutsetninger og behov. Kontakt
skal opprettes i oktober året før skolestart iht. kommunens plan for overgang.
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Iht. kommunens retningslinjer skal kontakt opprettes i mars 2 år før skolestart dersom
barn har store sammensatte behov. F.eks. ved fysisk eller psykisk utviklingshemming.
På våren får vi invitasjon fra skolen til å komme på besøk. Vanligvis blir besøket i
mai. Skolen inviterer til foreldremøte for foreldre til førskolebarna i mai/juni. Tema er
informasjon og forventningsavklaring.
Barnehagen samarbeider også med de andre barnehagene i kommunen om en felles
aktivitetsdag for alle førskolebarna. Vi ønsker å tilrettelegge for at barna skal få mulighet
til å bli litt kjent med hverandre på tvers av barnehagene, før skolestart.
Vi jobber i barnehagen med å gjøre barna klar til det som vil møte dem på skolen.
Selvstedighetstrening er en viktig del av det arbeidet. Det vil si at de har behov for å
mestre av og påkledning, toalettbesøk, ulike hygienetiltak, måltidsituasjonen, samt og å
våge å be om hjelp og snakke i større forsamlinger. Vi har stort fokus på å styrke barnas
sosialkompetanse i barnehagen.
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Overganger innad i barnehagen
Tiltak:
Vi har felles sosiale aktiviteter så de yngste ser ansatte og barn på andre avdelinger.
Vi legger til rette for felles samlinger, underholdning for avdelingene i regi av barn eller
ansatte.
Vi har rutiner før sommerferien og ifm. oppstart av nytt barnehageår som skal gjøre
overgangen enklere for barna.
Det betyr at de yngste kommer på besøk til sin nye avdelingen, sammen med en trygg
voksen. Dette gjøres jevnlig både inne og ute før ferien og når nytt barnehageår starter.
Noen barn trenger lengre tid for å bli trygg, det vil vi legge til rette for.
Vi slår sammen avdelinger ved behov, for eksempel ifm. ferier/ansattes ferieavvikling osv.
Pedagogiske ledere skal sørge for god kommunikasjon og informasjon til foreldre ifm.
overgang til ny avdeling.
Ansatte som tar imot nye barn og foreldre på avdeling skal presentere seg og bruke tid
på å knytte gode relasjoner med barna og foreldrene.
Personalet skal sørge for at foreldre har tillit til å kunne spør/ta opp ting som opptar
dem ifm. Overgang mellom avdelinger.
Det kan være nødvendig at barn må bytte avdeling i løpet av barnehageåret avhengig av
opptaket i kommunen og barnehagens ledige kapasitet ift. godkjent oppholdsareal.
Har vi ikke fått fylt opp plassene ved oppstart av nytt barnehageår må vi ta inn barn hvis
det kommer nye barn på ventelisten gjennom året.
Det vil være størst sannsynlighet for at det er de eldste på småbarnsavdelingene som
vil kunne bli berørt av flytting til ny avdeling. Dette fordi det erfaringsvis er de yngste
barna som kommer på venteliste midt i barnehageåret fordi de ønsker senere oppstart i
barnehage pga. barnas alder.
Rutiner ifm overgang til ny avdeling vil da bli fulgt.
Dersom du mener at barnehagen ikke er slik vi beskriver den, vil vi gjerne høre fra deg.
Ta kontakt med barnehagens daglige leder. Vi vil da Sjekke egne rutiner, vurdere behovet
for å korrigere praksis og gi tilbakemelding
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KOSTHOLD I BARNEHAGEN
Barnehagen har en viktig rolle i å tilrettelegge for barns utvikling av god helse. Bevisstgjøring
ift. Hva om er sunt kosthold er viktig i dette arbeidet.Vi voksne er rollemodeller for barna.
I FUS barnehagene tilbyr vi barna sunn og næringsmat etter Smartmat konseptet. Det vil si
at vi skal tilby variert kosthold som inneholder mange ulike næringsstoffer som er viktig for
barnas utvikling.

Retningslinjene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vi serverer grønnsaker til måltidene
Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.
Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
Vi bruker vann som tørstedrikk
Vi bruker størst mulig grad av naturlige søtningsstoffer
Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon

Tiltak:
Vi serverer varierte grønnsaker til brødmåltider.
Vi serverer grønnsaker til middager.
Vi serverer frukt hver dag.
Vi sørger for variasjon og introduksjon av nye typer frukt/grønt.
Vi har byttet ut en del pålegg og fokuserer på rene produkter uten tilsatt sukker.
Vi serverer varmmat 1-2 ganger pr. uke.
Vi oppmuntrer barna til å tørre å smake på nye matvarer.
Måltidsituasjonen i barnehagen vår skal være lystbetont, den skal bidra til
fellesskapsfølelse og samhold og den skal bidra til trivsel og trygghet hos barna.
Barna skal få begynnende kjennskap til næringsrik mat og hvor betydningsfullt det er for
kroppen å få næringsrike byggeklosser.
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Barnehagen skal la barna møte ulike kulturelle og kunstneriske uttrykk som gjenspeiler et
mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

Slik jobber vi med kultur i Birkenes FUS barnehage
Vi vil jobbe med de ulike kulturene som er representert i barnehagen vår, samtidig vil vi ha
fokus på de norske tradisjonen som er en viktig del av den norske kulturarven, som advent,
jul, Samefolkets nasjonaldag, fastelavn. påske og 17-mai.
Vi har en kulturuke på avd. Birkeland. Her vil de ulike nasjonalitetene som er representert i
barnehagen bli presentert for barna, ved musikk, dans, klær, eventyr, flagg og mat. På den
måten kan vi kaste glans over mangfoldet vi har i barnehagen vår. Foreldrene bidrar med
ulike matretter fra land over hele verden, de kommer gjerne med musikk og eventyr. De som
ønsker det kommer og danser til musikk fra sitt land, ulike typer danser som barna får bli kjent
med. Vi ønsker at barna skal få en begynnende kjennskap til ulike kulturer som er representert
i barnehagen og ellers i samfunnet. De skal lære seg å se verdien i vårt mangfold, verne om
det og verdsette det.
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TRADISJONER I BIRKENES FUS BARNEHAGE
F N-dagen 24.10- Forut innsamlingsaksjon. Tema om barn i andre land.
L ucia-feiring.
N
 issefest.
S
 amefolkets dag 06. februar markerer vi med alle barna i barnehagen.
K
 arneval i februar.
Barnehagedagen i mars.
FUS dagen i april.
Påskefrokost eller påskekaffe med foreldre.
17.mai markering.
Bruk av nærmiljøet.
Kulturuke i mai/juni. vi blir kjent med ulike kulturer, land, språk og flagg. Vi skaper en
begynnende forståelse for FNs barnekonvensjon.
Egne aktiviteter for førskolebarna.
Sommerfest med foreldre.
Vi samarbeider med andre barnehager i kommunen og har felles aktiviteter på våren for
førskolebarna. Vi besøker skolen i kommunen.
Bibliotekbesøk.
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KOMPETANSEPLAN, UTVIKLING
FUS satser på kompetanseheving for alle barnehager i kjeden. FUS ønsker både kontinuitet
og spontanitet i opplæringen av alle ansatte. Det utarbeides web baserte kurs som en del av
ansattes kompetansehevingsplan.
Som pedagog og nyansatt har man en lovbestemt rett på veiledning. Man regnes som nyansatt
inntil 1 år etter endt utdanning. Veiledning er ment å gi en god plattform i hvordan barnehagen
ønsker at ansatte skal bidra til å nå dennes mål og kjedens mål. En blir en del av et lag og en
får et ansvar og et mandat, slik at man er rustet til å utvikle barnehagens tilbud.
FUS nettverk, daglige ledere er ansvarlig for å tilrettelegge for veiledning av nyansatte.

Overordnet mål
Bevisstgjøring av personalet og å heve personalets kompetanse for å sikre god kvalitet i
barnehagen
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Periodemål
Oppstart kompetanseheving personalet i TIK/ CLASS
Tiltak:
Gruppeveiledning, individveiledning basert på caser/praksisfortellinger.
Personalmøter/avdelingsmøter.
Veiledning av nyutdannete barnehagelærere.
Førstehjelpskurs hver 18. mnd. (ca. april 2021 neste gang).
Livredningskurs etter behov.
HMS kurs for verneombud og daglig leder.
Gode utarbeidende rutiner.
Kultur for å gi hverandre faglige tilbakemeldinger.
Medarbeidersamtaler.
Trivselssamtaler.
Humor og glede.
Etiske retningslinjer.
Kurs rettet mot målsettingene og satsningene våre.
Et arbeidsmiljø preget av raushet, inkludering, trygghet og gjensidig respekt og tillit.
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BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE
Trygge barnehager og FUS.
Birkenes kommune-som tilsynsmyndighet.
Samarbeidsutvalget i barnehagen, foreldre, ansatte og en representant for eier.
Foreldrerådet, det består av alle foreldre.
Pedagogisk psykologisk tjeneste.
Ressurssenteret i kommunen, spesial pedagogisk team.
Birkeland skole og Herefoss skole.
Barnehager i nærområdet.
Universitetet i Agder.
Barnevernet.
ABUP.
Habu.
Helsestasjon.
Familiens hus.
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BARNEHAGEÅRET 2020-2021
Planleggingsdager:
Fredag 16. Oktober 2020
Mandag 4.januar 2021
Tirsdag 6.april 2021
Fredag 14.mai 2021
Fredag 13.august 2021
Spesielle dager:
Uke 38 Brannvernuke, eget aktivitetsopplegg med barna
Foreldremøte Birkeland onsdag 23.september
Foreldremøte Herefoss tirsdag 22.september
23.oktober markering av FN dagen, Forut innsamlingsaksjon
Uke 49: julefrokost for foreldre på Birkeland/Julebord for barna på Herefoss
11.desember, feiring av Luciadagen 13.desember
16.desember Nissefest
5.februar, markering av Samefolkets dag 6.februar
23.mars Gul dag, påskeharen, påskeeggjakt
Uke 11 Påskekaffe for foreldre (dato kommer ut)
Torsdag 29.april markering av FUS-dagen
Uke 21 Kulturuke (gjelder kun Birkeland)
Tirsdag 8.juni Sommerfest Herefoss
Onsdag 9.juni Sommerfest Birkeland
Fridager i mai og juni 2021:
Fredag 01.mai Arbeidernes fridag
Torsdag 13. mai (Kr.Himmelfart)
Mandag 17.mai ( Grunnlovsdagen)
Mandag 24.mai (2.Pinsedag)
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PLANLEGGING AV FERIER 2019-2020
Dersom svar ikke er mottatt inne frist blir barnet satt opp på ferie.

Høstferie uke 40
M
 andag 31.august frist for å levere informasjon om høstferie.
Pga. ansattes krav på å få vite om de får godkjent søknad om ferie bes alle vennligst
svare innen fristen.

Juleferie uke 52/53
F redag 27.november frist for å levere informasjon om juleferie.
Pga. ansattes krav på å få vite om de får godkjent søknad om ferie bes alle vennligst
svare innen fristen.

Vinterferie uke 8
Mandag 25.januar Frist for å levere informasjon om vinterferie.
Pga. ansattes krav på å få vite om de får godkjent søknad om ferie bes alle vennligst
svare innen fristen.

Påskeferie uke 13/14, fra og med onsdag 31.mars-t.o.m 5.april
M
 andag 1.mars Frist for å levere informasjon om påskeferie.
P
 ga. ansattes krav på å få vite om de får godkjent søknad om ferie bes alle vennligst
svare innen fristen.

Sommerferie 2021
S
 varfrist senest 15.april ift. Innmelding av barnets sommerferie, minimum 3 uker
sammenhengende i løpet av sommeren, før 14.august.
P
 ga. ansattes rettigheter iht. ferieloven om å få vite sin ferie innen 1.mai,
bes alle vennligst respektere svarfristen som er satt.
D
 ersom svar ikke er mottatt innen fristen settes barnet opp på ferie i uke 29,30,31.
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B irk e n e s F U S b a rn e h a g e sk a l v æ re et g o d t sted å v æ re , m e d
tilstedeværende voksne som gjør sitt ytterste for å legge til rette
for u tv ik lin g og læ rin g.
V i sk a l b id ra til a t b a rn a u tv ik ler seg til å b li d en b este u tg a v en
a v se g se lv

Birkenes FUS barnehage skal ha voksne som er «pålogget»
barna og barnegruppa
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NOTATER
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Kontaktinfo:
Daglig leder
Lene Osenbroch
Tlf: 99 21 70 89
E-post: dl.birkenes@bhg.no
Besøksadresse:
Nordåsen terrasse 111
4760 Birkeland
Tlf: 99 21 70 89
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Barnehagenavn
Barnehagenavn
Birkenes

