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VELKOMMEN TIL POLARIS FUS BARNEHAGE
Polaris FUS har vært i drift siden februar 2007. Vi har ca. 60 barn. Pegasus har barn 1-2år,
Hercules har barn 3-4år og Sirius har barn 4-5år. Personalgruppen består av 6 pedagogiske
ledere, 3 fagarbeidere og 6 pedagogisk medarbeidere. Vi er opptatt av et godt faglig og
sosialt arbeidsmiljø. Barnehagen er en lærende arena og vi beveger oss stadig fremover.
Personalet ser hvert enkelt barn hver dag, og er opptatt av å gi barna støtte i trygge omgivelser.
Vi mener at barn og barndom har en egenverdi i seg selv. Gjennom hverdagen i barnehagen
vil barna møte trygghet, vennskap, trivsel, livsglede, motgang og mestring. Personalet er til
stede og veileder barn når de møter utfordringer. Alt dette er med på å forberede barnet til
resten av livet.
Målet med årsplanen er å gi daglig leder, pedagogiske ledere og øvrig personalet en
forpliktende ramme for å planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndigheter. I tillegg lager
de pedagogiske lederne månedsplaner og ukeplaner. Barnehagen bruker Mykid som digital
plattform ut til foreldre. Her ligger det bilder, nyhetsbrev, oversikt over sovetider o.l.
Den daglige kontakten ved levering og henting er veldig viktig for oss og vil ikke bli redusert
selv om vi bruker Mykid
FUS sitt satsningsområde er egenledelse i lek og læring. Dette vil prege hverdagen vår ved at
hovedfokuset ligger på leken. Barnets lek er kilden til glede, læring og utvikling. Vi sier at i
leken blir barnet et hode høyere en seg selv, og personalet arbeider hele tiden med at barnet
skal bli den beste utgaven av seg selv. Det skal være moro å være barn i Polaris FUS, og vårt
mål er at tiden hos oss skal gi gode opplevelser og barndomsminner.

FUS
Polaris FUS er en av 189 barnehager i FUS kjeden. Driftsselskapet FUS bistår daglig leder i
driften av barnehagen. Å være en del av et fellesskap gir oss en faglig bredde som gir innsikt,
engasjement og energi slik at vi er i utvikling og fornyer oss. Alt arbeid i FUS barnehagene er
forankret i en felles visjon, verdier, mål, etiske retningslinjer, serviceerklæring og kundeløfter.
Les mer om FUS-barnehagene på www.fus.bhg.no
FUS barnehagene ønsker å bli de beste barnehagene i Norge. Vi setter store krav til
profesjonalitet og etisk refleksjon.

TRYGGE BARNEHAGER
Polaris FUS barnehage er eid av Trygge barnehager, som er Norges største på
etablering av nye barnehager. Les mer om dette på www.tryggebarnehager.no
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Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen
skal oppnå- nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn,
foreldre og kollegaer.

Verdigrunnlag, mål og satsninger
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet
i barnehagen og veien for å virkeliggjøre visjonen.

Glødende: Vi er profesjonelle medarbeidere som er imøtekommende ovenfor barn, medar-

beidere og foresatte. Vi legger til rette for ivrige og medvirkende barn. Vi har et trygt og godt
arbeidsmiljø og vi trives, vi har god humor og er lekende voksne. Vi interesserer oss i hverdagen,
vi støtter hverandres ideer og har godt humør. Vi har en blid og glad væremåte og ser positivt på
situasjonene dagene bringer. Vi undrer oss, viser interesse og er engasjerte. Vi oppdaterer oss
med kursing, holder oss oppdaterte med faglitteratur og skaffer oss påfyll av kunnskap.

Skapende: Vi er kreative, tålmodige, utforskende, nysgjerrige, oppmuntrer til å utforske,
undrer oss sammen med barna, roser barna og viser glede over det de gjør.

Vi har barna i fokus, setter oss ned sammen med dem og deltar. Vi lager tema i barnehagen
ut ifra hva barna interesserer seg for. Barna får ta del i avgjørelser og vi er flinke til å lytte til
hvert enkelt barn. Vi snakker til, og med barnet med respekt og høflighet. Vi tørr å ytre våre
ideer og er åpne for andre tanker og vi arbeider for å skape trygghet i personalgruppa.
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Tilstedeværende:

Vi er engasjerte, omsorgsfulle, trygge, imøtekommende og
forståelsesfulle, støttende, observerende, tilstedeværende og lekne. Vi har felles regler og
tanker for hvorfor vi er på jobb, vi lytter til og er interessert i hva barna sier og gjør. Vi ser
barna og tar dem på alvor, og møter dem på deres nivå, er der for barna både fysisk og
psykisk, griper tak i det som interesserer barna. Vi er i barnehagen for barnas skyld og har barna i
sentrum. Vi er gode og tydelige rollemodeller. Vi skaper tillit mellom barn og voksne. Viser
barna at vi har et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Våre holdninger speiles i våre handlinger.
Vi ser det beste i hvert barn, og målet våres er at:
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
F US barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller.
FUS barn har det morsomt i barnehagen.
FUS tiltak for å oppnå målene:
Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjer til Smartmat.
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BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan. 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
hvilke ansvar personalet har.
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. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trykt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.

FNs barnekonvensjon
Barnehageloven bygger på barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter
barns rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.11.1989 og
trådte i kraft 02.09.1990.
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SERVICEERKLÆRING FOR FUS BARNEHAGENE
Det er utarbeidet en egen serviceerklæring for alle FUS barnehager. Denne får alle nye
foresatte utlevert ved oppstart. Her er det avklart hvilke forventninger foresatte skal ha til
barnehagen, og hvilke forventninger barnehagen har til foresatte. Her er et utdrag av hva
barnet kan forvente seg av barnehagen:
barnet blir tatt hyggelig imot av en voksen når det kommer til barnehagen.
barnet leker i trygge omgivelser både inne og ute, og at det alltid er en voksen til stede.
barnet møter en kultur det er godt å være en del av.
barnet utvikler empati og venneegenskaper.
barnet får boltre seg i lek.
barnet tar del i: litteratur, sang og musikk samt ulike kunst og kulturformer.
barnet gis mulighet til å: skape, bygge, forme, male, danse, fortelle og filosofere.
barnet har medvirkning.
barnet er ute, på lekeplassen eller på tur, minst to timer hver dag.
barnet opplever måltidene som trivelige.
barnet får hvile og søvn slik det passer hvert enkelt barn.

Oversikt over øvrige styringsdokumenter
Vedtekter for Polaris FUS
Serviceerklæring for FUS barnehagene
Forskrifter til miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Etisk handlingsplan
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BARNET FØRST
Barnehageårene er en viktig periode i barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utvikling av barnas evne til å forstå og håndtere sine
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 universitet i Oslo barnehageåret 2019/2020. Barnet først
bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to kids (TIK), som har som mål å styrke barnas
emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i
forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.
Det er 49 av 189 FUS barnehager som deltar i dette programmet. Polaris FUS er ikke en av
disse, men vi jobber hver dag med å støtte barnas emosjonelle utvikling.
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barn har rett til medvirkning i barnehagen. Ifølge barnehageloven skal barn ”jevnlig få mulighet
til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Barnehageloven § 3, Barns rett
til medvirkning)
For oss som arbeider i Polaris FUS er det viktig at barna får innflytelse på sitt eget liv og
føler seg betydningsfulle. Vi vil gi barna en mulighet for medbestemmelse, både verbalt
og nonverbalt, for å bidra til å øke deres selvfølelse, slik at de får føle at deres meninger
er av betydning. Barn skal få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av
barnehagens aktiviteter. Når barnet får være med på å ta avgjørelser, vil dette være med på å
lære dem å bli ansvarsbevisste og selvstendige. Barnet skal møte et personal som motiverer
dem til å uttrykke seg og de skal få erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til
hele barnegruppen.
Gjennom medvirkning vil barnet få utvikle egne sosiale ferdigheter og interesser.
Barnets synspunkter og meninger vil bli lyttet til. Personalet tar barns medvirkning på alvor
og er nysgjerrige og undersøkende sammen med dem. Hos oss blir alle barn hørt og vi skal
ta barnets interesse, ideer og innspill på alvor, samtidig som vi må gi barnet tid og rom til
å uttrykke seg. Barnet vil gjennom medvirkning få kunnskaper og erfare opplevelser ut fra
deres egne interesser og initiativ. Ansatte må hele tiden vurdere barns innspill for barn skal
ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
Når barnehagen skal velge et tema å arbeide ut fra det kommende halvåret får barna være
med på å påvirke valget. Gjennom samlinger og lek får barna uttrykke hva de er opptatt av
og hva de liker å leke. De voksne skriver dette ned og samler det til tre temaer. Det lages
plakater med bilder for å synliggjør temaene. Ut fra disse bildene får barna stemme på et av
alternativene. I vår var det stor interesse for ulike kjøretøy, så til høsten har vi prosjektet «I
farta» Hele personalet blir involvert i idemyldringsprosessen og pedagogene utarbeider en
prosjektplan. Dette skal være et grovt utgangspunkt, men det skal være rom for barnas egne
innspill underveis. Her skal veien bli til mens den kjøres!. Til vinteren gjør vi samme prosess
for å finne tema for våren.
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Omsorg
Omsorg skal prege alle situasjonene i barnehagen. Barn har rett til omsorg og skal møtes med
omsorg. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse og helse, og er samtidig en viktig forutsetning
for barns utvikling, læring og danning. Vi i Polaris FUS tilbyr barnet et miljø preget av glede,
humor, kreativitet og tanke for fellesskapet. God omsorg styrker barnets forutsetning for å
utvikle tillitt til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og
fellesskapet. Dette krever at vi ansatte er tilstede, er ansvarsbevisste og ser hvert enkelt barn.

Danning
I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste
generasjon. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om
verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Personalet skal veilede barn i deres
veksling mellom samfunnets normer, sosiale krav og egne væremåter.
Barnehagen skal bære preg av et helhetlig læringssyn, hvor danning er en kontinuerlig prosess.
Omsorg, lek og læring står sentralt.
P
 ersonalet skal legge til rette for meningsfulle opplevelser og støtte barns identitetsutvikling
og positive selvforståelse.
Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i fellesskap
Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
S
 ynliggjøre og fremheve mangfold og ulikheter som grunnlag for opplevelser, utforsking
og læring.
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HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST
Lek er barnas arena og den viktigste arenaen for læring. I leken lærer barn å være i sosiale
relasjoner med andre. Leken er spontan og kan oppstå i alle hverdagslige aktiviteter. Leken bygger
gjerne på felles opplevelser, så en viktig oppgave for de ansatte er å gi barna nettopp dette.
Personalet må også bygge oppom og videreutvikle leken sammen med barna. FUS sitt
satsningsområde er egenledelse i lek og læring. Egenledelse beskrives som «hjernens dirigent».
Evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Rollelek er spesielt godt egnet til å utvikle
egenledelse. Personalet har vært på flere samlinger i regi av FUS for å heve lekekompetansen.
For barn i barnehagealder er lek og vennskap helt essensielt når det kommer til trivsel i
barnehagen.
Personalet skal sørge for at barna har felles erfaring de kan bygge leken på.
Barnehagen legger til rette for lek i mindre grupper
Personalet skal gi rom og sørge for at barna har tilgjengelig lekemateriell.
Personalet skal være en støttespiller for de barna som trenger hjelp inn i leken.
Personalet skal støtte og berike leken til barna. De må hele tiden vurdere sin rolle.
Gjennom leken lærer barna å starte opp, planlegge å organisere leken for seg selv og
andre barn. De ser seg selv som en del av et fellesskap i barnehagen. De må regulere sine
egne følelser i ulike situasjoner og være fleksibel til å finne ulike løsninger når det kreves.
Gjennom rolleleken tilegner barna seg kunnskaper som å forhandle og fordele roller,
konfliktløsning, fleksibilitet, rikt og variert språk, empati, tilegning av kunnskap og opplevelse
av mestring.

BARNET
FØRST!
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Den gjenspeiles i barnets evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Sosial kompetanse
utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet
av dagen. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser.
Glede, humor og estetiske opplevelser skal kjennetegne barnehagen vår. Barn kan tidlig vise
at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise
omsorg. Opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt
fellesskap skal prege barnehagen. Vi skal bidra til at barnet utvikler trygghet og stolthet over
egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Sosial kompetanse er
vesentlig for å motvirke utvikling av problem på tvers av kulturer. Barnehagen skal legge til
rette for likeverdig dialog/ samhandling mellom ulike grupper. For å oppnå dette må personalet
være åpne for å reflektere over egne holdninger og handlinger.

Mobbing i barnehage
Utdanningsdirektoratet bruker definisjon om mobbing når barn utsettes for negative hendelser
fra andre i lek og samspill, der de opplever å ikke være en betydningsfull person for fellesskapet.
I Polaris FUS barnehage er ikke det sosiale miljøet en tilfeldighet. Personalet er tilstede i
barnas lek og i samspillet mellom barna. Det er ikke gitt at alle barn automatisk inkluderes i
leken og får venner i barnehagen. Det er de ansattes ansvar å skape gode relasjoner mellom
barn-barn og barn-voksen. For personalet er det viktig at alle barn er en del av barnehagens
fellesskap, da dette er et grunnleggende behov for mennesker i alle aldre. Tidlig innsats i form
av relasjonskartlegging, barneintervju og formelle/uformelle observasjoner er forebyggende
tiltak. Dersom barnehagen oppdager barn som strever med lek og vennskap vil først og fremst
den ansatte opptre som lekemagnet for å gjøre barnet til en attraktiv lekekamerat for andre
barn. I tillegg vil det settes i gang tiltak der vi jobber konkret med lekemiljøet, både individuelt
og på gruppenivå. De voksne anerkjenner barna og veileder ut i fra enkeltbarnets forutsetninger
og behov. De ansatte skal være tydelige, varme og profesjonelle i møtet med barna.

Kommunikasjon og språk
Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som et redskap for å tanke og gi uttrykk for egne
meninger og følelser. Barnehagen observerer barna i hverdagen for å fange opp de barna
som trenger ekstra støtte i sin utvikling. Personalet har fokus på å sette ord på hverdagen
og følelser. Ved å bruke åpne spørsmål inviterer personalet barna til ulike typer samtaler der
barns får anledning til å fortelle, undre seg og reflektere. Barna har tilgang til ulike bøker og
rundt matbordet blir det ofte lest for barna. Barnehagen har egen språkkontakt som deltar på
samlinger i regi av kommunen og som har et ekstra fokus på barnehagens språkmiljø.
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LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD
B
 arnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Vi skal gi barna felles erfaringer og synliggjør
verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan vi lærer av hverandre og fremme
barns nysgjerrighet og undring over likhet og forskjeller.
A
 lle mennesker er forskjellige, og det er en ressurs. Det er viktig at barnehagen er en arena
for trygghet og åpenhet. For å gjøre dette må personalet ta hensyn til hvert enkelt barns
forutsetning og vise respekt for at barn er bra nok akkurat som de er. For oss i Polaris FUS
er det viktig å fremheve forskjeller som ensidig positivt. Når barn for en forståelse for at
vi alle er ulike enten det er kjønn, språk, adferd, hudfarge o.l., vil det styrke barn sosiale
kompetanse å være forebyggende mot mobbing og utestenging.

Bærekraftig utvikling
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Barna skal lære å ta vare
på naturen og dyrene som lever i den. Vi i barnehagen gir barna varierte naturopplevelser året
rundt og barna lærer seg til å bli glad i naturen. Vi dyrker et lite utvalg av grønnsaker i kassene
på uteområdet våres. Barna er med på kildesortering av søppel inne og på våren går vi rundt
i uteområdet å plukker søppel. Vi tar naturen med inn i barnehagen og er kreative sammen.

Livsmestring og helse
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes
i barnehagealder, kan være livet ut. Barnehagen legger til rette for at barna opplever
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk
helse. Polaris FUS er en arena for fysisk aktivitet samtidig som det er rom for hvile.
Gjennom lek og humor skaper vi magiske opplevelser som bygger vennskap og livsglede.
Barna deltar i matlaging og tilbyr variert og sunn mat som lages fra bunn av.
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SUNNEREBARN
SmartMat er et felles satsingsområde for alle FUS barnehager. Målet er å fremme matglede
hos barn. Gode opplevelser rundt måltider mener vi vil bidra til matglede og gode matvaner
for barna i FUS. Vi skal introdusere nye smaker og nye matvaner for barna som igjen vil legge
til rette for et variert kosthold. Næringsrik mat er «gode byggeklosser», og viktig for å sikre
at hjernen og kroppen fungerer optimalt slik at barna har nok energi til å opprettholde leken
over tid.
I Polaris FUS serverer vi varmmat en dag i uken. Vi har en 6 ukers meny som rullerer i ca. 6
mnd. før den endres. Dette er for at barna som ikke tørr å smake første og andre gang skal få
flere sjanser. Vi har god erfaring med dette. Maten vi lager, lages fra bunnen.
Vi i Polaris FUS skal:
Sørge for at måltidet oppleves som en positiv aktivitet
Servere frukt og grønt til hvert måltid
Servere variert og næringsrik mat
Ha fokus på fellesskap og trivsel rundt matbordet
Prioritere god tid rundt matbordet
Bruke måltidsituasjonen som en arena for samtaler
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LEKENDE REALFAG
Vestre Toten ble i 2015 en realfagskommune. Strategien for realfag varer mellom 2016-2019.
Dette gjør at vi har økt fokus på fagområdene natur, miljø og teknologi og antall, rom og form.
Målet er at realfag kommer inn i den daglige hverdagen i barnehagen. Polaris FUS skal ikke bli
mer «skolsk», men vi ønsker å få realfag inn i det naturlige lekemiljøet i barnehagen. Det siste
året har kommunen hatt et tettere samarbeid med Raufoss industripark. Målet er et samarbeid
mellom barnehager og skoler for å skape en større interesse for Raufoss og hvilke spennende
ting som skjer i nærmiljøet.
Vi i Polaris FUS skal:
T
 a i bruk varierte læringsmetoder og læringsarenaer som fremmer nysgjerrighet og
relevans for barn og unge
K
 nytte realfag til ulike aktiviteter og situasjoner i hverdagen, ta utgangspunkt i barns
medvirkning og være forskere sammen med barna
H
 a gode holdninger, høy realfagskompetanse og legger til rette for at barn og unge
opplever mestring og læring i realfag
U
 tvikle mer praksisnære arbeidsmåter i realfagene
L egge til rette for at begrepslære og nysgjerrigheten kommer naturlig inn i
hverdagen til barna.
Ta barna med på ulike utflukter rundt i nærmiljøet.

FAGOMRÅDENE
Vi har 7 fagområder som dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer ikke alene, og vi drar
inn alle fagområdene i alt vi planlegger og gjennomfører i barnehagen.
Barna som er hos oss har ulik alder og befinner seg på ulike stadier i livet. Det er viktig at de
ansatte er bevisst på dette og tilrettelegger aktiviteter ut fra barnets forutsetninger. Vi skal
motivere for læring og gi barna mestring. Vi må finne en balanse mellom det å oppleve mestring
og å kunne strekke seg etter nye mål. Et godt samarbeid innad og på tvers av avdelinger er
nødvendig for å oppnå dette.
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Progresjonsplan for Polaris FUS barnehage
FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Kommunikasjon, språk
og tekst

Barna:
• Får positiv respons
for sitt verbale og non
verbale språk.
• Opplever glede av å
bli lest for.
• Kjenner til gleden av
musikk, rim og regler.
• Tilgang på bøker
knytte til de ulike
temaene vi arbeider
med.

Barna:
• Opplever gleden av å
ha venner.
• bruker sitt verbale
språk for å uttrykke
ønsker og følelser.
• blir kjent med bli-med
sangen og minirøris.
• utvikler sitt språk
gjennom lek, sang, rim
og regler.
• øver seg på å lytte
og ta imot enkle
beskjeder.
• skapende aktiviteter
knyttet opp til temaene
vi arbeider med.

Barna:
• Oppfordres til å
skape egne tekster
og fortellinger
gjennom tegninger og
prosjektarbeid.
• Oppleve mestring av å
skrive sitt eget navn.
• Bruker ulike spill og
utvikler forståelse for
spill strategier.
• Lage egne historier og
bøker
• skapende aktiviteter
knyttet opp til
temaene vi arbeider
med.
• bli lest for, og får
mulighet til å gå på
biblioteket for å låne
bøker.

Personalet skal:
• Lese for barn en og en
eller i grupper.
• Bruke flanellograf i
samlingsstund for
å konkretisere og
forsterke ord.
• Bruke språket aktivt
i rutinesituasjoner
(måltid, garderobe,
bleieskift)
• Lytte å bevege oss til
musikken sammen
med barna.
• være tilstede der
barna er, lytte til de
og vise interesse for
samtalen som oppstår
i samspillet barn/
voksen.
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Personalet skal:
• legger til rette for
gode lekmuligheter. Vi
oppmuntrer til rollelek,
og er bevisste på vår
rolle som støttende
deltagere for barn i
møte med andre barn
• Vi er bevisst på
egent kroppsspråk,
og er gode språklige
rollemodeller for
barna.
• Undrer oss sammen
med barna og bruker
ulike verktøy for å
komme frem til svaret
sammen med barna.
• synliggjør språklig og
kulturelt mangfold

Personalet skal:
• Lytte til barns tanker
og følelser.
• Berike barns språk
gjennom felles
opplevelser, samtaler,
bilder, rim og regler
• Gi rolleleken stor
plass i hverdagen
• Ha fokus på
finmotoriske
aktiviteter som trener
barnets blyantgrep
og stimulerer
interessen rundt tall
og bokstaver.

FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Kropp, bevegelse mat og
helse

Barna:
• Få positiv
selvoppfatning
gjennom kroppslig
mestring.
• Oppleve gleden ved
skogen og ulike
årstiders underlag.
• Tar i bruk alle sine
sanser når de smaker
på ny mat.
• Opplever måltidet
som en trygg og god
hverdagssituasjon.

Barna:
• barna skal få gode
erfaringer med variert
og allsidige bevegelser
og utfordringer
tilpasset sitt
mestringsnivå.
• Føle gleden av utelek i
de ulike årstidene.
• Får utfordringer i
påkledningssituasjonen
tilpasset sitt
mestringsnivå.
• Sunn/usunn mat. Hvor
kommer maten i fra?
• delta i matlaging.

Barna:
• -Skal få kjennskap om
menneskekroppen og
forstå betydningen av
gode vaner og sunt
kosthold.
• Bli kjent med, og sette
ord på egne følelser.
• Oppleve gleden av å
klare påkledning og
dobesøk helt selv.

Personalet skal:
• bruke tid på å innføre
gode rutiner for
hygiene.
• la barna utforske og
bli kjent med egen
kropp.
• Gi god tid i på/
avkledningssituasjonen
og gir positiv
oppmerksomhet til det
barnet klarer selv.
• være oppmerksom på
hvilke signaler barna
sender ut i forhold til
sine behov.
• Gi barna rom for
tilstrekkelig ro og
hvile.

Personalet skal:
• Delta i sang,
bevegelsesleker,
minirøris og
hinderløype.
• Opprettholde rutiner
for hygiene.
• Legge til rette for at
skogen og lekeplasser
i nærmiljøet gir fine
turopplevelser.
• bidra til at barna
respekterer egne og
andres grenser knyttet
til kropp.
• la barna være med på
å forberede måltider
og skapet gode
situasjoner rundt
matbordet.

Personalet skal:
• -Gi barna kjennskap
til egen kropp og
mestring gjennom
dans og sangleker, og
utfordringer på tur i
skogen.
• Delta på regelleker
som krever fysisk
aktivitet.
• Opprettholde rutiner
for hygiene.
• Gi barna ansvar for
deler av matlaging
og forberedende
aktiviteter knyttet til
måltidet.
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FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Kunst, kultur og
kreativitet

Barn:
• Skal få bruke egen
kreativitet å oppleve
gleden av å skape noe
selv.
• Skal delta og avslutte
en aktivitet når de selv
ønsker.
• Skal bli kjent med
former og farger.
• Skal delta på små
prosjektarbeid som
henges synlig for barn
og foreldre.

Barn:
• skal ha tilgjengelig
formingsmateriale som
farger, papir, saks, lim
og tape.
• får oppleve glede
ved rim, regler,
rytme, instrumenter,
drama, dans og
formingsmateriale.
• Skaper sine egne
kunstverk som henges
synlig for barn og
foreldre.
• Oppleve glede og
stolthet over egen
kulturell tilhørighet.

Barn:
• Utforske og
lære om de ulike
primærfargene,
og hvordan de kan
brukes for å lage nye
farger.
• bruke ulike teknikker,
materialer, verktøy og
teknologi til å uttrykke
seg estetisk.
• skal få utvikle og
lage en utstilling/
fremføring knyttet til
temaarbeidet som skal
vises til barnehagen
og foreldre.

Personalet skal:
• Sørge for at barna har
formingsmateriale
tilgjengelig.
• Anerkjenne barns egen
tradisjonskultur
• Være positive til
barns kreativitet og
tilrettelegger for at
barna kan utfolde seg.
• legge til rette for at
barna skal oppleve
teaterforestillinger.
• La barna ha gleden av
å lytte til musikk, øve
på rytme og bruker
instrumenter.

Personalet skal:
• La barna få bruke
den kunnskapen de
allerede har for å
lage en utstilling/
forestilling som skal
vises frem.
• legge til rette for et
prosjekt ut fra barnas
interesser der barns
selv stiller spørsmål,
utvikler og driver det
videre.

Personalet skal:
• Gi positiv
tilbakemelding på
barnas produkter og
oppfordre til videre
kreativitet.
• La barna bruke hele
kroppen og alle
sansene for å uttrykke
seg kunstnerisk.
• formidle eventyr
gjennom sang, musikk
og rytme.

22

FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Natur, miljø og teknologi

Barn:
• Er med på å
kildesortere
• Erfarer gleden de ulike
årstidene gir oss.
• Utforske naturen
rundt barnehagen.
• opplever enkle
eksperimenter.

Barn:
• Er med på å
kildesortere, og vi
undrer oss sammen
hvorfor dette er så
viktig for miljøet.
• lærer å respektere
naturen og glede seg
over den.
• undrer seg og smaker
på det naturen tilbyr.
• Undrer seg og
utforsker dyrespor.
• Oppleve glede over
hva de fire årstidene
gir oss.

Barn:
• eksperimenterer med
is, snø og vann, og
undrer seg sammen
med voksne hvordan
alt henger sammen.
• utforsker
sammenhengen
mellom egne
handlinger og hvordan
det påvirker miljøet.
• Følger med og
registrerer endringene
som skjer ute i de
ulike årstidene.
• undrer seg over
hvordan de
ulike årstidene
påvirker dyrelivet i
værområdet.

Personalet skal
• Gi barna følelsen av å
tilhøre et fellesskap.
• Veilede barnet hvor
søppel skal kastes.
• Oppmuntre barna til
og utforske naturen.
• Gi barna erfaring med
ulike værforhold.

Personalet skal:
• Tar med seg barna på
ulike «jakt-turer» i
nærmiljøet.
• Har fokus på «her og
nå» situasjoner som
oppstår på tur.
• Viser respekt for
naturen, og gleden av
å være ute i all slags
vær.
• Sørger for at vi har
med nødvendig
oppslagsverk som
oppfordrer til videre
undring sammen med
barn.
• Fast turdag.

Personalet skal:
• Legger til rette for
ulike eksperimenter
der barna er aktive og
utforskende.
• gi barna opplevelser
der de må ta i bruk
alle sansene når de
utforsker naturen.
• Ha en fast turdag, og
utflukter hjem til barn
i nærområdet.
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FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Etikk, religion og filosofi

Barn:
• Føler glede og
mestring ved å
hjelpe hverandre i
hverdagssituasjoner.
• Opplever spenning
og forventninger
i forbindelse med
høytider.
• Opplever barnehagen
som en trygg arena
der barna selv kan
sette premissene for
dagen.
• Knytter nye vennskap
og utvikler seg i et
fellesskap.

Barn:
• Veiledes i det sosiale
samspillet.
• Bidrar aktivt rundt
Forut-aksjonen vi har
på høsten.
• Får innsikt i andres
kulturer og forståelse
for likhet og ulikhet.
• bli kjent med religioner
og livssyn som er
representert på
avdelingen.
• Har et godt selvbilde.

Barn:
• Mestrer det sosiale
samspillet, og har
respekt for egne og
andres følelser.
• Opplever engasjement
og glede over å bidra
til å hjelpe andre
gjennom forutaksjonen vi har på
høsten.
• barna får en forståelse
for at det finnes
mange ulike måter å
forstå ting på, og å
leve sammen på.

Personalet skal
• Møte barn og
foresatte i døren for
en god start på dagen.
• Tar farvel med barnet
når det drar på
ettermiddagen.
• Markerer de
høytidene vi har i det
norske samfunnet,
samtidig som de viser
interesse for andre
kulturelle markeringer.
• møte barna med en
forståelse for deres
måte å uttrykke
følelser.
• Veilede barn når
konflikter oppstår.
• oppfordrer barna til
empatiske handlinger.
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Personalet skal:
• Møte barn og foresatte
i gangen for en god
start på dagen.
• Tar farvel med barnet
når det drar på
ettermiddagen.
• Bruker vennekort og
Nelly og Hamza bøkene
som et utgangspunkt
til videre arbeid med
ulike temaer.
• Oppfordre barn til å
være seg selv- Du er
bra nok.
• Lære barna viktige
egenskaper som
empati, selvhevdelse
og anerkjennelse.
• Legger til rette for
rollelek.
• La barna bli kjent med
Forut-barna gjennom
filmer, bilder og
historier.

Personalet skal:
• Legge til rette for gode
og dype samtaler.
• Oppfordre barn
til å komme med
spørsmål, undre seg
og reflektere rundt
«store» spørsmål.
• Markere høytider med
historier og aktiviteter
for ulike kulturelle
bakgrunner som vi
finner på avdelingen.
• Besøke kirken i
forbindelse med
julefeiringen.
• La barna bli kjent med
Forut-barna gjennom
filmer, bilder og
historier.
• Fremme likestilling
og jobbe aktivt mot
mobbing og rasisme

FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Nærmiljø og samfunn

Barn:
• Er godt kjent med
barnehagens
uteområde, og hva
som tilbys av leker og
aktiviteter.
• Er kjent med barn
og ansatte fra andre
avdelinger.
• Har bilder av seg selv i
ulike aktiviteter synlig
på avdelingen.
• Har glede av
fellesskapet i
barnehagen.

Barn:
• Er godt kjent i
nærområdet, og kan
selv komme med
forslag til tursteder.
• Besøker andre skoler
og lekeplasser i
nærområdet
• Følger med på
endringene som skjer
på uteområdet i takt
med årtider.
• Gjennom egenledelse
blir barn trygge og
selvstendige.
• Blir kjent med Tarkus,
og trafikkregler
• får kjennskap til
nasjonale minoriteter.

Barn:
• Er godt kjent i
nærområdet, og går
lengre dagsturer/
turer hjem til barn på
avdelingen.
• Går på sporjakt og
undrer seg over
hvilke dyr man har i
nærområdet.
• Er med på å planlegge
overnattingsdagen
som kommer
på slutten av
barnehageåret.
• Er godt kjent med
Tarkus, og hvordan
vi skal oppføre oss i
trafikken.

Personalet skal:
• undre seg sammen
med barna ute på tur.
• Er opptatt av
årstidenes ulikheter,
og undrer seg sammen
med barna.
• Deltar på
egenledelseskurs, og
har fokus på dette i
hverdagen.
• Være med på
markering av
samefolkets dag og FN

Personalet skal:
• ta med barna til
barneskolens
uteområdet.
• Har godt samarbeid
med foresatte slik
at vi får komme på
besøk.
• Glede seg
sammen med
barna til den store
overnattingsdagen.
• Forberede
markeringen av
samefolkets dag og FN
dagen.

Personalet skal
• Se hvert barn og
hva det trenger i
oppstartsfasen for å
bli kjent med barn og
voksne.
• ta med seg barna på
en liten rusletur rundt
barnehagen.
• Vise interesse for hva
vi kan finne rundt
barnehagen.
• Gi barna opplevelser
som et utgangspunkt
for fellesskapet.
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FAGOMRÅDER

1-2ÅR

3-5 ÅR

SKOLESTARTERE

Antall, rom og form

Barn:
• Har tilgang til
puslespill tilpasset sitt
mestringsnivå.
• bruker fingrer og tær
som et utgangspunkt
for begynnende
telling.
• Er med på å sorterer
leker og farger.

Barn:
• Opplever glede over å
utforske og leke med
tall og former.
• Erfarer, utforsker og
leker med former og
mønster.
• Har tilgang til
puslespill tilpasset sitt
mestringsnivå.
• Bruker matematiske
begreper i lek og
hverdagssituasjoner
• Har tilgang til lego,
kapla, geomag og
andre leker som
oppfordrer til
konstruksjonslek.
• Erfare størrelser
i omgivelse,
sammenligner dem,
bruker kroppen og
sansene for å utvikle
romforståelse.

Barn:
• Har erfaring med ulike
størrelser, former og
mål gjennom sortering
og sammenligning.
• Bruker rolleleken
for å uttrykke
tillært kunnskap om
preposisjoner, farger,
former og klokken
• Opplever mestring
ved å forberede egen
lunsj.
• Holder orden på sin
egen garderobeplass.
• bruke seg selv som
målestokk
• trampolineboka

Personalet skal:
• Bruke
rutinesituasjoner som
måltid, påkleding
og bleieskift til å la
barna bli kjent med
matematiske begreper.
• Er beviste på bruken
av begreper som
liten, stor, over,
under osv i leken og
i hverdagssituasjoner
sammen med barn.
• Setter navn på farger
og former.
• Bruker rim, regler og
sanger som inneholder
matematiske begreper
• Bruke bøker aktivt
med barn.
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Personalet skal:
• Tilby
formingsaktiviteter
hvor de blir kjent med
ulike geometriske
begreper.
• Veilede barna til å
forstå spilleregler.
• Lage hinderløyper inne
og ute.

Personalet skal:
• Undere seg over og
eksperimenterer
sammen med barna,
hvordan mengde og
størrelse påvirker
hverandre.
• Bruker dagtavle for
å øve på begreper
som årstid, år, dato,
måned, ukedager og
klokke.
• Legge til rette slik
at barna kan dekke
på tralle med alt de
trenger for så å dekke
borde for alle barna.

SAMARBEID OG OVERGANG
Vi vil alle ha en barnehage som bygger på tillit og åpenhet mellom foreldre og personalet.
For at alle barn skal få det best mulig, må samarbeidet baseres på gjensidig respekt og
forståelse. Overgangen fra hjemmet til barnehage kan være stor for en familie og det er viktig
at gjensidig forståelse står sentralt i møtet med hverandre.
Jfr. Rammeplanens kapittel 2 §4 har barnehagen et samarbeidsutvalg (SU) som består av tre
representanter fra foreldrene og tre representanter fra de ansatte. Dette er et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ som jobber for partenes interesser.
Ellers vil foreldresamarbeidet skje i følgende situasjoner:
Daglig dialog ved henting og levering
Mykid som digital plattform for kommunikasjon
1-2 fastsatte og planlagte foreldresamtaler pr. barnehageår
Spontane samtaler etter behov
2 foreldremøter pr. barnehageår¨
Eget foreldremøte for helt nye foreldre
Dugnader og andre sosiale aktiviteter
Brukerundersøkelse

Tilvenning
Tilvenning i barnehagen skjer i nært samarbeid med foreldrene. Barnas behov står sterkt
og tilvenningen skjer i barnas tempo. Barna får egen kontaktperson som sørger for at
tilvenningsperioden blir trygg og god. Alle barn får tilbud om å komme på besøksdag
i barnehagen. Dersom foreldre ønsker flere besøksdager før oppstart tar vi hjertelig imot
besøk. Det tilbys også et eget foreldremøte for helt nye foreldre.

Overgang ny avdeling
Når barnet skifter avdeling tilbys egne overgangssamtaler. Personalet har også
overgangssamtaler med det nye avdelingen. Barna får komme på flere fastsatte besøksdager
på den nye avdelingen, ellers er barnehagen fleksibel dersom barn ønsker å besøke andre
avdelinger.
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets
hjem. Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede
seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.
For de som går siste året i barnehagen har vi hvert år en egen klubb, Plutoklubben.
Noen av gjennomgangstemaene i Plutoklubben vil naturlig nok være sosial kompetanse,
begrepsinnlæring, språkstimulerende og leseforberedende oppgaver og trafikk (Tarkus).
I forhold til sosial kompetanse (vennekort) vil det blant annet være fokus på å ta hensyn til
andre, å dele, å vente på tur, å være selvstendig i forhold til å holde orden på plassen sin,
påkledning, ytre sine egne behov m.m. Det vil også bli brukt materiell som «Språksprell» og
«Språklek» som er metodiske opplegg med språkleker. I forhold til matematiske begreper,
bruker vi «mattekasse» og «Før tallene» (som er Metodiske opplegg innenfor dette temaet).
Alle barn vil få hver sin aktivitetsbok som heter trampoline.
Tradisjoner på Plutoklubben:
Tur til vitensenteret
Overnatting i barnehagen
Sommeravslutning med utdeling av permer o.l.
E get pedagogisk opplegg gjennom hele året, med materiell som; Språksprell, Språklek,
Snakkepakken, Mattekassen, Nelly og Hamza, Før tallene, Tarkus, trampoline m.m.
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Holdninger/ferdigheter/selvstendighet som øves på til skolestart:
Kunne ta imot felles beskjeder og gjennomføre det som er avtalt
Sitte i ro og øve på å konsentrere seg over tid (spill, lese bok)
Rekke opp hånden når de ønsker ordet
Lytte til hva andre har å si.
Vente på tur
Kunne tilpasse seg en gruppe og være ”en av mange”.
Tilrettelegge for ”leke” –skriving og øving på blyantgrep
Oppmuntrer barna til å lære å skrive navnet sitt.
Oppgaver som går på klippe, lime, telle, sortere, geometriske figurer.
Leke med ord, rim og regler
Kle på seg, kle av seg, trekke strikk over støvler/sko
Hygiene: Håndvask før måltid og etter dobesøk
Gå på do og tørke seg selv.
Smøre sin egen brødskive
Holde orden på plassen sin, sette sko og støvler under dressene i grovgarderoben.
Ta vare på leker, bøker, spill og materiell i barnehagen.
Rutiner i forhold til overgangen fra barnehage til skole/sfo:
Registrering av nye skolebarn.
Første samtale mellom barnehage og skole.
Samarbeidsmøte mellom barnehage og skole.
Besøksdag på skole/sfo sammen med barnehagen.
«Bli-kjent-dager» på skolen, hvor barnet og foresatte møter.
Oppfølgingsmøte mellom skole og barnehage etter skolestart.
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OPPLÆRINGSPLAN/ PERSONALUTVIKLING
Planleggingsdager
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Innholdet i disse er faglig kompetanseheving.
Vi samarbeider med kommunen og andre FUS barnehager om å arrangere kurs og
planleggingsdager.
FUS skolen
FUS skolerer med jevne mellomrom sine ansatte. Alle nyansatte er på kurs. Pedagogiske ledere
har vært på 9 samlinger i egenledelse i lek og læring. Pedagogiske medarbeidere har også
deltatt på en samling om dette. FUS har egen opplæring av alle nye daglige ledere. HMS kurs
for daglig leder og verneombud og førstehjelpsopplæring/brannvernskurs for alle hvert 2. år.
FUS har utarbeidet ulike læringsøkter som hele personalet jobber med internt i barnehagen.
Fagdag for assistenter
Alle som er ansatt som assistent i barnehagen deltar på fagdager i regi av kommunen.
Veiledning
I 2010 begynte kommunen et prosjekt der alle pedagogiske ledere i kommunen skulle delta på
veiledningskurs. Det ble dannet veiledningsgrupper, og disse treffes fortsatt 2 ganger i året
for å øve på å gi veiledning. Pedagoger som har kommet inn etter oppstart har fått kurs og
dannet egne grupper.
Kurs for daglig leder
Daglig ledersamling med FUS en gang pr år. Daglig leder deltar på styrermøter i kommunen hver
mnd og styrermøte med FUS barnehager i nærområdet hver mnd.
Møter
Hver avdeling har avdelingsmøte 1,5 timer annenhver uke. Pedagogiske ledere har sammen
med daglig leder møte 1,5 time annenhver uke. I tillegg har vi personalmøte en kveld i måneden.
Her jobber vi med organisering av hverdagen, resultatet av bruker og medarbeiderundersøkelsen,
hms, faglig oppdatering, idemyldring, osv.
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SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagetjenesten
Barnehagen samarbeider med barnehagetjenesten og de andre barnehagene i Vestre Toten
kommune. Samarbeidet kan gjelde saker som berører alle barnehager i kommunen- kommunale
og private. Daglig leder deltar på kommunens styrermøter, der styrerne fra alle barnehagene
deltar.
Barnevernet
Barnehagen samarbeider med barnevernet i forhold til enkeltbarn. Alle ansatte i barnehager
er i barnehageloven §22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten ovenfor barnet
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk team
De arbeider med støttende utvikling og læring hos barn og unge med særlige behov.
PPT er en henvisningsinstans. Barn med spesielle vansker/behov følges opp av PPT, og det gis
spesialpedagogisk hjelp der det er nødvendig. Spes.ped team jobber direkte med barna, timer
på enkeltvedtak, observasjoner og kartlegging av barn som blir utredet. PPT og spes.ped team
jobber også med veiledning til personalet i barnehagen.
Tidlig innsats team (TIT)
Dette er et «lavterskeltilbud» der barnehager kan ta kontakt og drøfte enkeltsaker anonymt,
eller åpent med tillatelse fra foreldrene. Med tillatelse fra foresatte kan de også komme ut å
observere barn. De gir veiledning til ansatte og foresatte hvis det er ønskelig. TIT består av to
ansatte fra spesialpedagogisk team. Dette tilbudet brukes før PPT kontaktes.
Skole (Se eget punkt for samarbeidsrutiner)
Helsestasjon
Fysioterapeut
Legesenter
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Oppland. (BUP)
Høyskolen i Innlandet.
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PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG VURDERING
PLANLEGGING
Vi planlegger virksomheten vår for å bli best mulig på det vi gjør. Planene danner grunnlaget
for det pedagogiske arbeidet og skal sikre at vi med utgangspunkt i vår kunnskap om barns
utvikling og læring legger til rette for en god barnehage. Våre planer bygger ut ifra lov
barnehager og rammeplanen. Ut ifra disse styringsdokumentene lager barnehagen årsplan,
prosjektplan og måneds planer og brev.

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon er en synliggjøring av arbeidet som gjøres i barnehagen. Det skal gi foreldre
og andre innsyn i arbeidet vi gjør og gir personalet mulighet til å evaluere, reflektere over og
utvikle eget arbeid. Vi i barnehagen dokumenterer ved hjelp av bilder, tekst og månedsbrev.

VURERING
Vurderingsarbeidet hjelper oss å reflektere over opplegg som er gjennomført og til å revidere
til neste gang. Vi vurderer for å videreutvikle innholdet og personalet i barnehagen, for å sikre
den pedagogiske virksomheten og de pedagogiske planene.
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ÅRSHJUL FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2020
August

Oppstart

September

•
•
•
•

Oktober

• Forut-uke uke 43
• Forut basar torsdag 24. oktober

November

•
•
•
•
•

Planleggingsdag med kommunen. Dato kommer
07.11 Besteforeldrelunsj. 10.30-12.00
10.11- Visitasgudstjeneste
Frist for å registrere juleferie i Mykid: 15. november
Tenning av julegran og nissefest 29.11.

Desember

•
•
•
•
•
•

Adventskos med foresatte. Kl. 15.30-17.30.
Pegasus: 3. desember
Sirius 4. desember
Hercules 5. desember
Lucia med foreldre 13. desember kl. 08.00.
Julelunsj for barna 13.12.

Januar

• Planleggingsdag 02. januar
• Pysjfest i barnehagen 17. januar

Februar

• Foreldremøte for foreldre med førskolebarn 04.02
• Samefolkets dag 6. februar
• Karneval 21. februar

Mars

•
•
•
•

Vinteraktivitetsdag 05.03
Barnehagedagen 2020
Foreldremøte i uke 13
Frist for å registrere påskeferie i Mykid: 18. mars

April

•
•
•
•
•

Påskefrokost kl 08.00-09.30
Pegasus 31.03
Sirius 01.04
Hercules 02.04
FUS dagen 30. april

Mai

•
•
•
•
•
•
•

Dugnad 6. mai
Overnatting for førskolebarna 7 til 8 mai
Brannvernsuke uke 19.
Fotografering?
Planleggingsdag 22. mai
Foreldremøte for helt nye foreldre
Sommeravslutning: 28. mai kl. 17.00-19.00

Juni

• Barnes kulturdag på Stenberg- dato kommer

Juli

• Ferieavvikling

Planleggingsdag 03.09- Barnehagen er stengt.
Brannvern uke 38
Foreldremøte 9. sept kl. 18.00-20.00
Tur til vitensenteret for førskolebarn uke 39
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NOTATER:
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Kontaktinfo:
Polaris FUS barnehage AS
Karsrudlia 3
2835 Raufoss
Hjemmeside: www.fus/polaris.no
Jeanette Tengesdal
Daglig leder
90938398/61190055
dl.polaris@bhg.no
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Barnehagenavn
Polaris

