ÅRSPLAN

2019
2020
1
Barnehagenavn
Alvehetta

INNHOLDSFORTEGNELSE
Innledning........................................................ 5
Barnehageloven og
Rammeplanen for barnehager......................... 6
• Barnehageloven........................................... 6
• § 1.Formål.................................................... 6
• Rammeplanen for barnehager...................... 7
• FN`s barnekonvensjon ................................ 7
• Oversikt over øvrige
styringsdokumenter..................................... 7
Verdigrunnlag, mål og satsninger i FUS........... 9
• Verdier........................................................ 10
• FUS sine 4 hovedmål...................................11
Smartmat........................................................ 12
Egenledelse i lek og læring............................. 13
Lek. Barnehagens satsningsområde
og overordna mål........................................... 14
• Overordnet mål.......................................... 15
Barnehagens formål og innhold...................... 16
• Omsorg og trygghet................................... 16
• Lek.............................................................. 16
• Læring........................................................ 16
• Danning...................................................... 17
• Vennskap og felleskap................................ 17
• Kommunikasjon og språk............................ 17

2

Barns medvirkning.................................. 18
• § 3. Barns rett til medvirkning............ 18
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnehagens verdigrunnlag.............. 19
Demokrati........................................... 19
Mangfold og gjensidig respekt........... 19
Likestilling.......................................... 19
Inkludering og likeverd....................... 20
Bærekraftig utvikling.......................... 20
Livsmestring og helse......................... 21
Omsorgssvikt, vold og seksuelle
overgrep............................................. 23

Barnehagens fagområder........................ 24
• Kommunikasjon, språk og tekst.......... 24
• Kunst, kultur og kreativitet................. 26
• Natur, Miljø og teknologi.................... 27
• Antall, rom og form............................ 28
• Etikk, Religion og filosofi.................... 28
• Nærmiljø og samfunn.........................30
• De voksne sin rolle i det
pedagogiske arbeidet.......................... 31
Planlegging, handling,
observasjon og refleksjon...................... 32
• Planlegging,
dokumentasjon, vurdering ................. 32
• Planlegging og handling...................... 32
• Observasjon og refleksjon.................. 32
• Dokumentasjon................................... 32

Barnehagen som kulturarena.................. 34
• Barnehagens tradisjoner og
lokale kulturbegivenheter...................34
Samarbeid............................................... 36
Samarbeid og overganger....................... 37
• Foreldreråd og samarbeidsutvalg....... 37
• § 4.Foreldreråd og
samarbeidsutvalg................................ 37
• Tilknytting ..........................................38
• Overgang mellom avdelinger .............38
• Overgang barnehage og skole............39
Kompetanseplan for personalet..............40
Prosjekt.................................................. 41
Informasjon............................................ 42
• Medisinering og sykdom.................... 42
• Bursdagsfeiring i barnehagen............. 42
• Åpningstider.......................................43
• Planleggingsdager ..............................43

3

4

INNLEDNING
Alvehetta FUS barnehage eies av Trygge Barnehager AS og driftes av FUS AS. Vi åpnet i nytt
bygg 20.04.2016 på Nidelvåsen og har plass til 62 barn fordelt på 3 avdelinger. Bjørnungene
holder til nede på avdelingen som er tilpasset våre minste barn 0-2 år. Revungene er en
mellomgruppe for 2-3 år, og har avdeling oppe ved siden av Ekornbarna, som er tilpasset
4-6 år. Barn er ulike, og modning og utvikling er viktige faktorer vi ser på når avgjørelser om
avdelingsvalg skal tas. Dette gjøres i samarbeid med foresatte.
Barnehagen ligger nær skog, vann, butikk, Asdal og Strømmen skole, Bjorbekktunet og bare
en liten busstur fra sentrum. Det går bussforbindelser forbi oss hver dag.
Vi jobber for å skape en best mulig lek- og læringsarena for alle barn, og et trygt miljø det
er godt å være en del av, og som man kan få lov til å være seg selv. Dette krever at vi ser og
hører hvert enkelt barn, og på den måten får dette integrert i planene våre. Foreldre og barn
skal møtes med respekt, anerkjennelse og de skal føle seg trygge og ivaretatt av til enhver tid
profesjonelle medarbeidere. Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmet da dette er en viktig
forutsetning for barns trivsel i barnehagen.
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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,
foresatte og kollegaer.
Årsplanen er en pedagogisk plan som fungerer som et nyttig arbeidsredskap for de ansatte,
samt informasjon til foreldre, eiere, tilsynsmyndighet og andre samarbeidspartnere.
Årsplanen er et forpliktende, pedagogisk dokument, som er med på å sikre kvaliteten og
progresjonen i arbeidet med barna. Årsplanen må sees i sammenheng med de andre
styringsdokumentene som barnehagen jobber ut ifra som vi sier noe om i de neste punktene.
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BARNEHAGELOVEN OG
RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER
Barnehageloven
Barnehageloven handler om bestemmelser som gjelder godkjenning av drift, barnehageeier,
kommunen og fylkesmannens ansvar og bestemmelser i forhold til bemanning. Den sier klart
hva som forventes av barnehagen, deriblant opplysningsplikt til barnevernstjenesten § 22, og
til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 21.

§ 1.Formål
” 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 humanistisk 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 trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering”
Loven finner du på: www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
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Rammeplanen for barnehager
Rammeplanen for barnehager er hjemlet i barnehagelovens § 2. Den tar for seg barnehagens
innhold og oppgaver, og sier noe om barnehagens funksjon som samfunnsmandat. Rammeplanen
gir barnehagen en forpliktende ramme for det pedagogiske innholdet angående planlegging,
gjennomføring og vurdering av vår virksomhet. Rammeplanen har 7 fagområder, og skal
gjenspeile seg i barnehagens periodeplaner og hverdagsaktiviteter og progresjonsplaner.

FN`s barnekonvensjon
FNs barnekonvensjon er en avtale som har til hensikt å beskytte barns rettigheter. Den ble
vedtatt av FN`s 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.
Vi i barnehagen må hjelpe alle våre barn og påse at disse rettighetene ivaretas.

Oversikt over øvrige styringsdokumenter
Årsplanen må sees i sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen
jobber ut ifra som:
Barnehagens vedtekter
www.fus.no/alvehetta
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Det stilles en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn.
Formålet er å bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.
Samt forebygge skade og sykdom.
Serviceerklæring
Alle FUS barnehagene har en felles serviceerklæring de skal jobbe med i forhold til samarbeid
hjem/barnehage. Dette er for å tydeliggjøre våre forventninger til foreldre/foresatte, men
også for å være tydelige med hva foreldre/foresatte kan forvente av sin barnehage.
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Etiske retningslinjer for personalet.
Etiske retningslinjer er en avtale som er utarbeidet av FUS og er gjeldende for alle ansatte
(faste, midlertidige og vikarer). Dette dokumentet er utarbeidet for å sikre kvaliteten innad i
personalet og tilbudet vårt til barn og foreldre.
Arendal kommune
Arendal kommune har fokus på kvalitetssikring av det pedagogiske innholdet i alle barnehagene
i kommunen da dette ligger under deres ansvar. De har utarbeidet et kvalitetsdokument som
alle kommunale og ikke kommunale barnehager skal rette seg etter.
Langsiktig kompetanseplan for personalet
Barnehagen har utarbeidet en kompetanseplan for personalet for å skape en lærende
organisasjon slik at kvaliteten vi tilbyr blir best mulig og følger utviklingen til fagområdet.

8

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER I FUS
Verdigrunnlaget til FUS består av felles visjon og verdier. Dette jobber vi for å oppnå hver dag.
Alle skal glede seg til å komme i barnehagen. Vår jobb er å skape en god og trygg hverdag som
små og store ønsker å være en del av. Vi har derfor høye forventninger og krav til personalet.
Vi ønsker at alle som kommer til oss vil få en følelse av at her er det godt å være.
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Visjonen ønsker vi å oppnå gjennom vårt daglige arbeid i barnehagen. Det er noe vi jevnlig
evaluerer og sørger for at ligger til grunn for vårt arbeid.
Hvordan jobber vi i Alvehetta FUS barnehage med visjonen.
V
 i ønsker at barn og ansatte skal føle glede over å kunne være sammen, og skape gode
og magiske stunder som danner et godt grunnlag for vennskap, trygghet og glede.
Dette skal gjenspeiles i våre planer og arbeidsmetoder.
De ansatte skal ha kunnskap om barnas venner og interesser.
D
 e ansatte skal se hver enkelt barns sterke og positive sider. Dette skal de si høyt og ofte
til barnet for å styrke selvfølelsen og selvbildet, og på den måten vise barnet at vi ser
«deg».
V
 ennegaranti er et viktig mål for oss. En venn er som venter på deg, som deler med
deg, som finner på gøye ting, som skaper gode relasjoner, som kan være uenige for så å
komme frem til gode løsninger, som kan trøste, tåle at du viser ulike utrykk og følelser,
som kan dele hemmeligheter og som kan gjøre deg godt. En venn kan være et barn eller
en voksen. Vi ønsker ikke at et barn skal oppleve følelsen av å ikke høre til eller at noen
ikke liker deg. Og det skal vi jobbe for å nå.
V
 i skal være gode, rause og tålmodige voksne som hjelper barn med å bli den beste
versjonen av seg selv.
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Verdier
Glødende - skapende - tilstedeværende
Barnehagens verdier beskriver hvordan vi ønsker å framstå, hvordan vi ønsker å bli omtalt,
og hvordan vi opplever den interne kulturen. Verdier beskrives som atferd og understøtter
barnehagens prinsipper, etikk og kultur.
Vi i Alvehetta FUS barnehage har sett på ordene og kommet frem til hva de betyr for oss.
Vi er glødende når vi:
Får barna til å trives sammen med oss.
Sørger for at hver og en kan utvikle det som betyr noe for den enkelte.
Når vi hjelper barn å mestre
Når vi tar barn på alvor
Gjør hverandre gode.
Viser arbeidsglede og engasjement.
Har humor, leker og byr på oss selv.
Vi er skapende når vi:
Gir barna hverdagsmagi.
Når vi lar barn medvirke
Når vi er spontane.
Er løsningsorienterte.
Gir hverandre glede.
Er nysgjerrige og lekende.
Er kreative og fantasifulle.
Gir hverandre handlingsrom.
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Vi er tilstedeværende når vi:
Er her og nå med kropp og sinn.
Lytter og gir oss tid til å være i her og nå med barnet.
Undrer oss sammen med hverandre.
Legger til rette for vennskap og gode relasjoner.
Gir barna omsorg, trygghet og kjærlighet.
Oppmuntrer, viser tålmodighet, motiverer og inspirerer.
Alt arbeid i barnehagene er forankret i våre tre verdier:

FUS sine 4 hovedmål
Hovedmål for FUS – barnehagene:
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 at de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller
FUS – barn har det gøy i barnehagen

BARNET
FØRST!
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SMARTMAT
I FUS barnehagene tilbyr vi Smartmat. Fokuset vårt er at maten vi serverer inneholder mye
næringsstoffer og er gode byggeklosser til barn i utvikling. Maten skal være mest mulig
hjemmelaget og vi foretrekker matvarer uten for mye sukker, fett, salt og e- stoffer. Men vi
tenker likevel at det er viktigst med variert kosthold som byr på mange gode smaks og syns
opplevelser. Litt av alt går fint. Vi ønsker også å gi barna mulighet til å delta i matlagingen og
få godt kjennskap til ulike matvarer, hvordan de smaker og hva vi kan gjøre med dem.
Retningslinjene
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Hos oss serverer vi 2 måltider hver dag. Barna tar kun med egen frokost dersom det er ønskelig.
Vi baker brød 4 dager i uken og har da smøremåltider med diverse pålegg og grønnsaker, hvor
barna er delaktige selv. Varmmat har vi minimum 1 dag i uken, som vi lager mest mulig fra
bunnen og hvor barna har mulighet til å delta. På ettermiddagene serverer vi knekkebrød/
brød/grøt/havregryn ol sammen med frukt og/eller grønnsaker. Vi ønsker at våre måltider
skal fremme matglede, gi gode smaksopplevelser, stimulere til god utvikling og læring, rett
næring og gode samtaler.
Små barn som ikke spiser vanlig kost enda, får da mat tilpasset sine behov etter avtale med
foresatte.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
FUS har «Egenledelse i lek og læring» som metode i alle FUS barnehagene og er derfor
vårt satsningsområde. Vi blir veiledet av Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen.
Hele personalet får kompetanseheving innen dette for å sikre kontinuitet og kvalitet.
Egenledelse er «hjernens dirigent». Vi deler egenledelse inn i syv deler, som vist i
egenledelseshjulet.
Evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner
i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for
å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter
så godt som mulig.
Rollelek (fantasilek, «late som» lek) er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen.
«Rollelek stimulerer forestillingskraften hos barn, og den er en viktig forutsetning for
kreativitet, fantasi og muligheten til å ta andres perspektiver. Dette er avgjørende ferdigheter
ved utvikling av vennskap, sosial deltakelse og ved konfliktløsning»
«Rolleleken krever de ferdigheter som de fleste voksne buker til enhver tid, i egne aktiviteter
og i samhandling med andre»
Sørensen og Godtfredsen mfl.
Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap,
forebygge mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk.
Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen.
Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert
barn skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos oss i FUS.
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LEK. BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE
OG OVERORDNA MÅL
Alvehetta FUS barnehage har lek, trivsel og voksenrollen som sine satsningsområder. Lek er
barnets viktigste aktivitet. Derfor er det nettopp det vi har i tankene våre når vi legger planer
for hva vi skal gjøre i barnehagen, og hvilke metoder vi ønsker å bruke som formidling. Vi vet
hvorfor leken er så viktig for barn, og prioriterer derfor å gi mye tid og rom for lek gjennom hele
barnehagehverdagen. Lek, språk, sosial kompetanse og vennekompetanse henger sammen,
og er det viktigste vi kan lære dem mens de er i barnehagen.
I leken lærer de språk, kommunikasjon, konfliktløsning, planlegging, strategi planlegging,
delegere, motta beskjeder, gi beskjeder, fantasere, utfordre seg selv, hevde seg selv, ta hensyn,
vente på tur, være tydelig om egne behov og ønsker, lytte, samarbeide, trøste, vise omsorg,
inntre i ulike roller, ta initiativ, skape gode vennskapsbånd m.m. Det er gjennom leken barnet
bearbeider og lærer mer om det de opplever i hverdagen. Lek skaper trivsel, og har behov for de
riktige voksenrollene rundt seg. Dermed syns vi disse satsningsområdene er naturlige for oss.
Leken endrer seg i takt med barns utvikling og alder. Det er personalets jobb å skape gode
fysiske miljøer som inspirere til den gode leken og som gir utfordringer og utvikling.
Vi ønsker å stimulere barns fantasi, nysgjerrighet og utforskertrang, samt tilrettelegge for lek
gjennom både observasjon av barns egne interesser, temaarbeid og tilstedeværende voksne,
og på den måten innrede det fysiske rommet på mest hensiktsmessige måte. Bruke rommet
som den tredje pedagog.
Barns medvirkning er viktig i disse prosessene.
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Overordnet mål
Barn i Alvehetta FUS barnehage har leke- og vennekompetanse.
Resultatmål
Alle barn skal ha noen å leke med.
Alle barna skal oppleve mestringsglede.
Personalet skal gi rom for lek, og skape interessante lekemiljøer.
Tiltak
Tilrettelegge for den gode leken.
Gi tid til lek
Jobbe med empati og sosial kompetanse gjennom opplegg og i det daglige.
Skape et trygt felleskap.
G
 i barna det verktøyet de trenger for å komme inn i lek, kunne være der over en gitt
periode og avansere lekekompetansen sin.
V
 i fanger opp og følger opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller som
ødelegger for andres lek.
Personalet støtter og veileder barna i lek.
Personalet er tilgjengelige og er gode rollemodeller
P
 ersonalet skal ha kompetanse om lek, barns utvikling i lek, tilrettelegging for lek og
utforming av det fysiske rommet. Tilpasse utfordringer til ferdighetsnivået til den enkelte.
Personalet skal tilby barna ulike erfaringer som de kan ta med seg inn i leken.
Personale som deltar i leken.
Lekeutvalget skal variere, tilpasses og være inspirerende.
Progresjonsplanen for leken er å kunne gi hvert barn den støtten og veiledningen som trengs
for å kunne utvikle leken i takt med barnets generelle utvikling.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Omsorg og trygghet
«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet
og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring»
(Rammeplanen 2017)
Omsorg og trygghet er viktig for barn i barnehagen. Det må vi sikre dem gjennom å møte
barnet med kjærlighet, respekt, forståelse, medfølelse og anerkjennelse. Det er å ivareta alle
grunnleggende behov som mat, bleier/toalett, hygiene, søvn, barns sikkerhet og trygghet.
Det er da viktig med positive, tilstedeværende, lydhøre, engasjerte og rause voksne som er
glad i jobben sin og som ønsker å gi alt for at barnet skal bli møtt der det er.
Alle barn skal føle seg velkommen og ventet. Vi har primærkontakter til alle barna i
oppstartsfasen for å skape en ekstra god og trygg ramme for barn og foresatte. Og vi har
samme pedagog som følger barnet gjennom barnehagetiden for å gjøre også overganger
innad i barnehagen trygge, og på den måten sikre et godt samarbeid.

Lek
«Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement
gjennom lek- alene og sammen med andre» 
(Rammeplanen 2017)
Lek er kilde til barns utvikling, og vi skal gi de gode lekemiljøer som bidrar til utvikling av
lekekompetanse. Personalet skal være delaktige og innta ulike roller etter hvordan behovet
er. Det er derfor en forventning at personalet har den riktige kompetansen og driven til
å gjennomføre dette på en god måte. Lek skal være lystbetont i et miljø med en positiv
atmosfære.

Læring
«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til
grunn for deres læringsprosesser»
(Rammeplanen 2017)
Trygge barn, er lærevillige barn. Det er derfor personalets oppgave å oppnå dette ved å
legge til rette det fysiske miljøet, være nysgjerrige og lekne, lytte, være støttende, positiv og
tålmodig. Være der for hver enkelt og se hva hver enkelt trenger for å kunne utvikle seg og
oppleve mestring. Læring skjer i alt vi gjør i barnehagehverdagen.
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Danning
«Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for
fellesskapet»
(Rammeplanen 2017)
Danning er å ha et bevisst og aktivt forhold til omgivelsene og reflektere over det en gjør
i samspill med andre. Barn er i en dannelsesprosess der de må få utfordringer, kunnskap,
ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og ta gode etiske valg. Danning er en kontinuerlig
prosess gjennom hele livet. Grensesetting og veiledning er viktig å lære barn i en slik prosess,
og personalet og foresatte må gå foran som gode forbilder.

Vennskap og felleskap
«Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 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» 
(Rammeplanen 2017)
I barnehagen skal barna tilegne seg lekekompetanse og sosial kompetanse som er
grunnleggende egenskaper for å kunne delta i et felleskap. Barna skal oppleve tilhørighet
og være betydningsfull. Personalet må derfor bidra til at dette virkeliggjøres, og vi trenger
foresattes samarbeid i prosessen.
Vennskap er en stor del av temaene som vi har i alle alderstrinn. Vi vet at vennskap gir økt
trivsel og økt positivt selvbilde.
Å være en del av et felleskap krever forståelse for at man er forskjellige og ønsker forskjellig.
Det er viktig å lære at man må gi og ta litt. Det er viktig at foresatte også er bevisst dette når
de har barn i barnehage.

Kommunikasjon og språk
«Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og
skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsutrykk
og språk»
(Rammeplanen 2017)
Kommunikasjon og språk er noe vi er bevisst på i vår barnehage. Vi skal ikke snakke over
hodet på barna, og vi skal være bevisst vårt kroppsspråk og tonefall som ofte sier mer enn
ord. Vi skal være gode rollemodeller og vise vår kompetanse om språkutvikling gjennom vårt
daglige arbeid i barnehagen.
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BARNS MEDVIRKNING
§ 3. Barns rett til medvirkning
” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet»
Barn skal 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.”
Vi som jobber i Alvehetta FUS barnehage skal ha stort fokus på å gi barna mulighet for
medvirkning.
Barn skal bli sett og hørt. De voksne skal lytte, men også sette grenser og ikke gi barna valg
som kan være til skade for dem selv eller andre. Valgene må være reelle.
Vi voksne må være flinke til å observere barns interesser uavhengig om barnet har verbalt
språk. Alle barn «snakker» tydelig gjennom sitt kroppsspråk, og det er vår jobb å lære alle
barna å kjenne slik at de føler seg ivaretatt og betydningsfulle.
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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. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap
skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning
til å ytre seg, bli hørt og delta»(Rammeplanen,2017)
Demokrati er en viktig del av et fellesskap, og i tillegg til en forståelse av hvor viktig det er
for barn å få ytre seg, bli hørt og få delta, er at de lærer at denne rettigheten også gjelder de
andre. At de selv må lytte, tolerer og inkludere.

Mangfold og gjensidig respekt
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, vedsette og fremme
mangfold og gjensidig respekt»
(Rammeplanen, 2017)
I barnehagen vår setter vi pris på mangfold og fremhever de positive sidene ved det å være
forskjellige, enten det gjelder kultur og etnisitet eller personlighetstrekk. Barn hos oss skal
oppleve å bli behandlet med samme respekt som vi ville vist voksne. På den måten mener vi
barn lærer å vise respekt tilbake og toleranse for mangfoldet.

Likestilling
«Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke diskriminering og
bidra til at barn møter og skapet et likestilt samfunn».
«Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle
aktiviteter i barnehagen»
«Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og
fremme likeverd og likestilling». 
(Rammeplanen 2017)
I Alvehetta FUS barnehage skal vi jobbe aktivt med å gi gutter og jenter
like muligheter gjennom:
Tilrettelegging av det fysiske miljøet.
Holdningsskapende arbeid ved å være gode rollemodeller.
Fokus på hva hver enkelt har lyst til å gjøre uten å tenke kjønnsmønster.
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Ta barn på alvor. Være en voksen som barn ønsker å dele sine tanker og ideer med.

Inkludering og likeverd
Inkludering og likeverd er et fundament i barnehagens verdigrunnlag. Dette er et
holdningsskapende arbeid som er i en kontinuerlig prosess. Vi forankrer vårt holdningsarbeid
i etiske retningslinjer utarbeidet av FUS.
Alle barn skal finne sin plass i et inkluderende miljø. Miljøet må tilpasse seg barnet og ikke
motsatt. Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn får oppleve seg selv og hele
gruppen som betydningsfulle personer for fellesskapet. Dette ønsker vi å oppnå gjennom vår
pedagogiske hverdag i barnehagen.
Dette ønsker vi å oppnå ved og:
Jobbe aktivt for at alle barn er inkludert i lek med andre.
At alle barn opplever mestring og ha tro på seg selv.
Se og lytte til hvert enkelt barn. Ta barn på alvor.
Legge til rette for å forstå hverandre ved å lære enkle ord på alle sitt morsmål.
Snakke om hva som gjør oss forskjellige og hvorfor det er så bra.
Gi rom for barns kulturforskjeller.

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» 
(Rammeplanen)
Mål:
I Alvehetta FUS barnehage ønsker vi å sette igang en begynnende forståelse for bærekraftig
utvikling.
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Tiltak:
U
 tvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne ta ansvar for natur, kultur og
respekt for livet.
S
 amtale med barna hva vi i vår barnehage kan gjøre sammen for å bevare naturen.
O
 pplyse foresatte hva de kan gjøre for å bevare naturen, som for eksempel mer digitale
beskjeder.
Ø
 ke bevisstheten om at det vi velger å gjøre kan påvirke andre. Hjelpe andre som
trenger hjelp. Hvert år samler vi sammen leker, bøker ol som vi gir til Krisesenteret til
jul. Barna der får da noe de kan ha mer bruk for enn barna hos oss.
Ø
 ke forståelsen for gjenbruk, gi videre, ta vare på.
K
 ildesortering og gjenbruk.
Dyrke grønnsaker, og plukke bær vi har i barnehagens hage. Ha redskaper som ikke bruker
bensin/diesel.

Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller» 
(Rammeplanen 2017)
Barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse. Vi skal bidra til at barn trives, har
livsglede, opplever mestring, vennskap og tilhørighet i et fellesskap. Gjennom lek, relasjoner,
turer, mat og omsorg legger vi til rette for at barns fysiske helse skal ivaretas og styrkes.
Barnehagen skal være en trygg arena der barnet skal få være seg selv, lære seg selv å kjenne,
og ha tro på seg selv. Barna skal tørre å sette egne grenser og stå opp for sine egne meninger
og vise selvhevdelse på en god måte. Barn som viser at de ikke har det greit gjennom ulik
atferd, skal bli møtt av et personale som bryr seg om å finne ut hva som skjer og hvordan barnet
kan få den hjelpen som trengs der og da. At barnet har det vanskelig og ikke er vanskelig.
Et personale med faglig kunnskap, som kan sette igang og følge opp de riktige tiltakene. I
en slik prosess er det viktig at foresatte stoler på at vi ser og at vi handler. Vi har rutiner for
hvordan vi jobber for å hjelpe barn og deres foresatte dersom vi gjennom barnets atferd ser
at noe er ekstra tøft, og at en slik atferd kan påvirke andre barn rundt seg. Begge sider av en
sak skal vi møte med respekt og forståelse, og sammen komme frem til gode løsninger. Det er
sjelden et problem ikke kan la seg løse i et godt samarbeid.
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Barn hos oss skal oppleve gode, varme, forståelsesfulle og anerkjennende ansatte som bryr
seg om hver enkelt. Barna skal oppleve ansatte som gir positive og konkrete tilbakemeldinger,
være tydelige og grensesettende, men på en måte som ikke skremmer barna. Barna skal ikke

oppleve av personalet brøler, kjefter, truer, straffer ikke, og vi overser ikke. Det skal være
lov å gjøre feil, og den voksne skal veilede, støtte, snakke med, trøste, og vise kjærlighet og
omsorg. Vi vet at barn skal prøve og feile, oppleve motgang, oppleve å stå uten en lekekamerat
m. m, Men ikke alene. De skal oppleve trygghet og støtte av en ansatt som kan lære dem lure
metoder for å gjøre dette håndterbart. Gjennom å gjøre dette mener vi at vi vil få barn som
er glad i seg selv og bedre rustet til å takle motgang og vanskelige/utfordrende opplevelser
gjennom oppveksten.
Barn som opplever mobbing eller krenkelser skal oppleve å bli tatt på alvor.
Personalet skal ta tak i saken raskt og får stoppet det. Vi har egne rutiner og handlingsplaner
vi følger.
Mobbing er et tema vi til enhver tid skal ha fokus på å forebygge og evt ordne opp i.
Personalet skal vite hva mobbing er i barnehagen. Hvordan vi jobber forebyggende, hvordan
vi hjelper og støtter de barna som blir mobbet eller mobber. Hvordan personalet som
rollemodeller må fremstå i sammen med og rundt barna, og hvordan vi snakker med barn om
mobbing og egne grenser. Og ikke minst hvordan vi snakker og samarbeider med foreldrene
som har barn som både mobber eller blir mobbet. Våre metoder vil vurderes og evt. justeres
for å få bedre resultater. Vi trenger at foreldrene hjelper oss og er gode rollemodeller også
utenfor barnehagen.
Rammeplan for barnehager sier:
«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn
som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.
Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge
grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets
beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1.
Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet»
For å tydeliggjøre Rammeplanens krav til personalet, har vi utarbeidet en adferds-ramme.
Denne rammen viser hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd hos personalet men
også generelt for alle som er i et fellesskap. Alle ansatte har eansvar for å sikre at barna skal
ha det trygt og godt med de riktige voksne rundt seg. Dersom noen ser ikke-akseptabel adferd
skal de minne om denne rammen. Er atferden alvorlig nok eller ikke endres etter advarsler, vil
dette kunne medføre reaksjoner for ansettelsesforholdet. Barnas trygghet står først.
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Omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Barnehagen skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for seksuelt overgrep,
fysisk eller psykisk vold, eller omsorgssvikt. Vi plikter å ta tak i dette og har egne rutiner og
retningslinjer vi følger, samt Barnehageloven § 22. Vi har hatt kompetanseheving om hvordan
vi snakke med barn om følelser, grenser, gode og vonde hemmeligheter, hva som er lov,
hvem som har ansvaret når vonde ting har skjedd mot et barn, normalisere ord på kroppen
og handlinger, for å styrke barns kunnskap om dette. Dette vil gi dem muligheten til å kunne
tidligere forstå at det de opplever faktisk ikke er lov, og at det er bra å si det til en voksen som
vil hjelpe barnet. At det alltid er den voksne sitt ansvar og ikke barnets.
Vi ønsker alltid at foreldrene skal få mulighet til å være den beste forelder de kan være for
sitt barn. Av og til ser vi et behov for veiledning og vil tilby vår kompetanse slik at ny praksis
kan prøves ut. Vi håper at foresatte kan se dette som en mulighet og ikke en begrensning, og
at hensikten er god. Vi ønsker også å opplyse om at der finnes mange gode lavterskeltilbud i
Arendal kommune, som mange har hatt god nytte av å delta på. Dette er tilbud vi kan foreslå
i enkelte situasjoner. Vi ønsker å ha et godt samarbeid og en god dialog, for vi vet at det er til
det beste for barna.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen for barnehager stiller konkrete krav til barnehagens pedagogiske arbeid og
personalets rolle for å sikre lik kvalitet. Dette er skissert i bla 7 fagområder.
Det er mye barna skal lære i løpet av sin tid i barnehagen. Vi vet også at barn er ulike
og modnes og utvikles i ulikt tempo, og er klare for nye utfordringer til ulike tidspunkter.
Derfor er vår progresjonsplan delt inn i 3 trinn og ikke etter alder. Denne progresjonsplanen
bruker hver avdeling i sine periodeplaner og gjennomfører ved hjelp av ulike metoder. Det vi
ønsker er at barna lærer mest mulig gjennom lekbasert tenkning og gjennomføring.

Kommunikasjon, språk og tekst.
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utrykke sine følelser,
tanker, meninger og erfaringer. Barna skal få bruke språket til å skape relasjoner og øve på
sosial kompetanse. Barna skal møte ulike uttrykksformer og litteratur. Personalet skal skape
varierte språkmiljøer, samtale, oppmuntre og inkludere alle.
1 trinn:
Lytte til bøker og eventyr med bilder/konkreter. Konkretisere tema ved å henge opp bilder og
sette frem figurer. Bruke sang, rim og regler til tema, samt bevegelsessanger. Bruke gjentagelse
da dette skaper trygghet, gjenkjennelse og mestring. Barna skal kunne motta og tolke et
budskap, og klare å gjøre seg forstått. Gi utrykk for egne behov.
2 trinn:
Lytte til bøker og eventyr. Delta og lytte i samlingsstund. Begynne og utforske bokstaver og
leke med språket. Rim og regler, sang og drama. Bruke snakkepakken og språkkofferter med
konkreter. Leke skrive, samtalebilder, større ordforråd og gjenfortelle. Rollespill. Bruke språk
for å tydeliggjøre meninger, behov og følelser.
3 trinn:
Rim og regler, rollespill, brettspill, filosofering, lytte til høytlesning, se i kunnskapsbøker,
skrive navnet sitt, leke litt, media og IKT. Bruke språk i relasjon med andre og utøve god sosial
kompetanse.
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Felles for alle:
Vi skal jobbe med kommunikasjon, språk og tekst gjennom blant annet tilstedeværende voksne
som bruker det verbale og non- verbale språket aktivt gjennom samtale, eventyr, rim, regler,
musikk, og det fysiske rom. Tilpasse individuelt til hvert enkelt barn sitt mestringsnivå.
Vi skal bruke bilder og aktivitetstavle som språklige hjelpemidler. Aktivitetstavlen gjelder
hovedsakelig på de største avdelingene, som viser barna hva som skal skje og evt valg de kan ta.

Kropp, bevegelse mat og helse.

«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse» 
(Rammeplanen 2017)
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barna lære å bruke ulike sanser,
oppleve ulike utfordringer og mestringsopplevelser, lære å forstå sammenheng mellom kost
og helse, og ikke minst bli kjent med egne behov og egne grenser.
Vi skal lære de om menneskekroppen, hvordan kroppen fungerer, tørre å teste ut nye ting i
trygge rammer og omgivelser ute og inne. Vi tenker det er viktig at barna ikke beskyttes mot
alt, men får mulighet til å kjenne på alle typer følelser som blant annet ubehag, sorg, sinne,
glede, tristhet slik at de kan lære å håndtere denne følelsen på en god måte, slik at man står
sterkere i møte med livet. For at dette skal kunne gjøres riktig er det en viktig oppgave for
personalet å følge opp og være tilstede på en god, trygg måte, og bidra med gode verktøy og
metoder tilpasset hvert enkelt barn.
1. trinn:
Sang og bevegelsesleker, turer, dans, hermegåsa, mestre å gå og holde balanse.
Spise selvstendig, Smake på ulike type mat. Kjenne og forstå egne behov.
2. trinn:
Rollelek, kims lek, bevegelsesleker, hinderløype, finmotoriske aktiviteter, hvilestund
konstruksjonsleker. Kjenne og forstå egne behov og grenser. dekke bord, sansestimulering.
3.trinn:
Matlaging, svømming/bading, rollelek. Mestre ulendt terreng, ha fysisk utholdenhet.
Kunnskap om ulik type mat og hvor det kommer fra. delta i matlaging. Kjenne og forstå
egne behov og grenser. Kunne stå opp for seg og håndtere motgang på en god måte.
Kunne respektere andres grenser og behov.
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Felles for alle:
Barn lærer gjennom kroppen, derfor skal vi jobbe med kroppen på utsiden og innsiden.
Gjennom blant annet fysiske aktiviteter, lek, tur-dager, sansestimulering og fokus på sundt
kosthold og hygiene, vil vi legge grunnlaget for å gi barna en god motorisk utvikling og et
felleskap de trives å være en del av.

Kunst, kultur og kreativitet
«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får
være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.»

(Rammeplanen 2017)
1 trinn:
Utkledning, dans og musikk, dekorasjon, kjennskap til farger, og ulike formingsteknikker,
utforske ulike uttrykksformer.
2. trinn:
Lære om primære og sekundære farger, klippe, lime, musikk. Ta i bruk fantasi. Interesse for
3 trinn:
Teater, dramatisering, naturkunst, klippe, lime, fargelære, lære om matematiske former, ta
bilder og printe ut.
Felles for alle:
Barnehagen vil gi barna forskjellige inntrykk og impulser som er med på å utvikle deres
kreativitet, fantasi og persepsjon. Videre skal barnehagen legge til rette for at barna får varierte
opplevelser med forskjellige materialer, og gleden av å skape sine egne estetiske utrykk.
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Natur, Miljø og teknologi.
«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring»
(Rammeplanen 2017)
Barnehagen skal gi mulighet for opplevelser og erfaringer i naturen, lære om viktigheten av å
ta vare på naturen og mangfoldet. Vi skal lære de hvordan teknologi og naturvitenskap hører
sammen, og det å være nysgjerrige og utforske.
1 trinn:
Lære kjennetegn ved ulike årstider og vær. Sang og dramatisering, eventyr, bøker,
oppdagelsesturer. Utforske og filosofere, undre seg sammen med barna. Samle og sortere
naturmateriell til estetiske utrykk.
2.trinn:
Lære kjennetegn ved ulike årstider og vær, lære om dyr, planter, insekter, lyder. Utforske
naturen, lære om trekkfugler, eksperimenter, turer i nærmiljøet, se på farger i naturen og lage
maleri av dem, plukke bær. Miljøvern, søppelsortering.
3.trinn:
Naturbingo, så frø, eksperimenter, kjennskap til ulike blomster, insekter og dyr, nasjonalblomst
og fugl. Eksperimenter og få kunnskap med teknologi og naturfenomener.
Felles for alle:
Barnehagen ønsker å lære barna om naturens mangfold og gi dem forståelse for dyr, planter,
landskap, årstider og vær. Vi har flott natur rundt oss, og vi skal være mye på tur og utforske
og undre oss sammen med barna. Det er viktig å lære hvordan best mulig ta vare på naturen.
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Antall, rom og form.
«Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for
problemløsning» 
(Rammeplanen 2017)
Barna skal utsettes for matematiske begreper, digitale verktøy, naturmateriale osv som vil
inspirere til læring og interesse for matematikk.
1. trinn:
Lære å telle til ti og noen matematiske begreper. Erfare ulike typer størrelser, former og mål,
gjennom å sortere og sammenligne. Leke med former og størrelser og mønster. Spill/lotto.
Bruke eventyr, fortellinger, sanger i samlinger og på tur.
2. trinn
Former-trekant, firkant og sirkel, tur, lek, samtale, telle konkreter, kategorisere, lage
sansebokser, kle seg selv, mønster og talljakt ute på tur.
3.trinn
Matlaging, klippe, jobbe med mønster, lokalisering, brettspill, sammenligne, kjenne til tall og
bokstaver, telling og litt matte
Felles for alle:
Barnehagen skal la barna oppleve, utforske og leke med former, tall og måleenheter.
Dette fagområdet er en stor del av hverdagen. Barn teller, sorterer, plasserer, lokaliserer,
sammenligner, veier, måler. De voksnes oppgave er å tilrettelegge for dette, samt opprettholde
barns nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger.

Etikk, Religion og filosofi.
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle utrykk har egenverdi. Barnehagen skal
skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og
levesett» 
(Rammeplanen 2017)
Barnehagen skal sørge for at barna forstår og har respekt for at det å være ulike er spennende
og interessant. Og få en forståelse for grunnleggende verdier og normer man trenger for å
delta i fellesskapet.
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1.trinn:
Øve på sosial kompetanse og hvordan bli sosialt handlingsdyktige individer (vennekompetanse,
lekekoder, samhandling, turtaking, samarbeid m. m) Lære litt om kristen tro og tradisjoner på
barnetilpasset måte til jul og påske. Filosofi, finne konstruktive løsninger for konfliktløsning.
Ta barns spørsmål på alvor. Lære å være gode mot hverandre.
2.trinn:
Øve på sosial kompetanse og hvordan bli sosialt handlingsdyktige individer (vennekompetanse,
lekekoder, samhandling, turtaking, samarbeid m. m) Lære om forskjeller og likheter, være
gode mot hverandre, ulike religiøse tradisjoner, samisk uke.
3 trinn:
Øve på sosial kompetanse og hvordan bli sosialt handlingsdyktige individer (vennekompetanse,
lekekoder, samhandling, turtaking, samarbeid m. m). Dramatisering, lage spørsmål, finne svar,
filosoferingsgruppe, samisk uke, religiøse tradisjoner, toleranse.
Felles for alle:
Barnehagen tar barns medvirkning på alvor og legger opp til at barna skal få bidra i sin
egen hverdag i barnehagen. Barna skal også få innblikk i forskjellige kulturer og religioner.
Barna skal lære om normer og regler i samfunnet. Vi skal ta oss tid til å svare på barns
spørsmål.
Vi har gjerne deltatt på julegudstjeneste i Bjorbekk kirke hvor vi blir invitert til å delta i et
rollespill for å vise historien bak julen. Det er ikke forkynnende, men en fortelling. Dette er
opp til foreldrene om de ønsker at deres barn skal delta på. Det er viktig for oss at foreldre
vet at vi ikke legger opp til at en religion er bedre enn en annen. Vi mener at kunnskap skaper
toleranse.
Vi ønsker at barna skal forstå at det gir glede å gi og hjelpe barn som trenger det. Vi har derfor
de siste årene samlet inn leker/bøker, som gjerne er deres egne, som er fine og hele, men
som ikke brukes lenger. Dette er helt frivillig. Disse gavene har den eldste gruppen levert på
Tyholmen Hotell under juletreet der, som hentes av Krisesenteret i Arendal. På denne måten
kan vi bidra og hjelpe noen barn i nærmiljøet, til å få en liten oppmuntring i en ellers vanskelig
hverdag.
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Nærmiljø og samfunn
«Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere
og få begynnende kunnskap til menneskerettighetene»
(Rammeplanen 2017)
Barnehagen skal utforske, oppleve og gi erfaringer om eget nærmiljø, samfunn og verden.
Vi skal lære litt om samene som Norges urfolk.
1.trinn:
Fokus på barns medvirkning, utforske området rundt barnehagen, og aktiviteter i nærmiljøet.
Ta like mye hensyn til gutter og jenter.
2.trinn:
Turer i nærmiljøet. lære om kulturelle likheter og forskjeller. Kunnskap om mobbing. kunne
velge leker uavhengig av kjønn. bibliotekturer, likestilling, slektskap/identitet. Medvirke. FN
dagen. Samefolkets dag markeres.
3.trinn:
Besøke skole og SFO. Besøke yrkesgrupper i nærmiljøet; baker, frisør, skole, butikk, bonde,
lege, bussjåfør, eldresenter. Kunnskap om vennskap, inkludering, konflikthåndtering og
mobbing.
Felles for alle:
Barnehagen skal legge opp til at alle barn skal oppleve medvirkning og medbestemmelse
i egen hverdag i barnehagen. Vi skal også utforske nærområdet tilpasset alder. Barnas
ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil gi oss kunnskap om ulike samfunn.
Barnehagen skal bidra til at barna får utvidet sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller
og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme.
Alle barna skal få kunnskap om at deres valg og handlinger kan påvirke dem selv og andre.
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Resultatmål evalueres ut ifra barns alder, forutsetninger og utvikling.
Vi jobber for å oppnå at:
Barnet viser glede og trivsel
Barnet kan leke over tid
Barnet lar seg rive med i leken
Barnet inviteres inn i lek
Barnet har nok kompetanse til å komme inn i lek med andre.
Barnet kan starte selvstendig lek.
Barnet har minst en lekekamerat.
Barnet har godt selvbilde og er trygge på seg selv.
Barnet har variert kunnskap ut fra målene til de 7 fagområdene.

De voksne sin rolle i det pedagogiske arbeidet
Alle voksen i barnehagen er de viktigste pedagogiske verktøyene vi har. Det er de som møter
barna der de er. Det er derfor viktig å ha gode voksne.
Hos oss møter barna:
V
 oksne som er imøtekommende, positive, motiverende og gode rollemodeller
Voksne som veileder.
V
 oksne som viser trygghet og omsorg. Er lyttende og anerkjennende i sin
kommunikasjon med barna.
Voksne som holder seg faglig oppdatert
Voksne som er trygge i sin rolle og er tydelige, konsekvente, grensettende, men rause..
V
 oksne som er engasjerte og lekende. Er løsningsorienterte og fleksible. Har mye humor
og ler sammen med barna
H
 andle om å være tilstedeværende voksne som ser og hører og kan veilede før det blir
et negativt mønster. Være nysgjerrige på årsaken bak.
Rose ønsket atferd
V
 ise respekt for barn og voksne. Snakker til andre på samme måte man ønsker selv å bli
snakket til. Vise forståelse for at man har ulikt syn og oppfatninger på ting.
I tillegg bruker vi:
S
 nakkepakken, psykologisk førstehjelp, Steg for Steg, Bablarna, vennskapsbøker,
kompetanseheving innen traumebevisst omsorg, periodeplaner, samtaler og prosjektarbeid.
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PLANLEGGING, HANDLING,
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
Planlegging, dokumentasjon, vurdering
Vi tar bruk Mykid dette barnehage året. Alt av info til foreldre om planer, dokumentasjon og
viktig info vil bli tilgjengelig her.

Planlegging og handling
Periodeplan
Det lages periodeplaner som reflekterer og evaluerer forrige periode ved hjelp av
progresjonsplanen i årsplanen, og informeres om temaer og div info om hva som skal skje i
kommende periode. Hensikten med dette er å vise foreldrene hva vi har jobbet med, hvordan
dette henger sammen med krav til kvalitet, hva vi kommer til å jobbe med gjeldende måneder
og andre viktige beskjeder, slik at de er oppdatert på hva barnet deres skal lære.
Dette dokumentet vil bli lagt ut på Mykid under hver enkelt avdeling.

Observasjon og refleksjon
Vi skal levere et godt barnehagetilbud. Vi evaluerer og reflekterer over egen praksis for å kunne
sikre progresjon og gode resultater for barna. Vi har dette som fast innslag på personalmøter/
avdelingsmøter/ledermøter.
I enkelte tilfeller kan det være en fint å bruke kartleggingsskjemaer som «TRAS» eller
«Alle med» for å sikre en god individuell plan til beste for barnets utvikling. Dersom barnet /
barnehagen, har behov for en ekstern vurdering vil det skje i samråd med foresatte.
Vi gjennomfører 2 foreldresamtaler i året, der vi legger opp til gode samtaler om barnets
utvikling og trivsel i barnehage og hjem. Har foresatte eller barnehagen behov for samtaler
utover dette, vil det settes av tid til. Barnets beste er hovedfokus.

Dokumentasjon
Det er viktig at vi dokumenterer det vi jobber med. Fra store prosjekter til hverdagslige
gullkorn og aktiviteter. God dokumentasjon bidrar til at alle barn har mulighet til å snakke med
sine foreldre hva de opplever i barnehagen uavhengig av barnets verbale språk. Barn opplever
mestring og stolthet over egenlagde kunstverk som vises frem med respekt, og glede over
å bidra sammen i grupper. Det viser også hvor viktig det er for oss med kvalitet i alt vi gjør
gjennom vårt arbeid med barna.
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Dokumentasjon for foreldre vil hovedsakelig være i periodeplanen, Mykid og evt som utstilling.
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
” Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn skal få oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.”

(Barnehageloven §2)
Vi jobber daglig med kulturformidling gjennom samlinger, temaarbeid, utflukter i nærmiljø,
kjennskap til ulike religioner, og deres tradisjoner knyttet til ulike årstider og høytider.
Gjennom å lytte til barna og gi dem medvirkning i egen hverdag, opplever de glede ved å
skape og forme et sosialt og kulturelt fellesskap i barnehagen. Gleden ved å mestre forsterkes,
lysten til å bidra forstørres og selvtilliten spirer.

Barnehagens tradisjoner og lokale kulturbegivenheter
Vi markerer bla FUS-, Barnehage - og FN dagen, jul, Samefolkets dag, påske, og 17.mai.
Vi har ikke utvidet kristen formålsparagraf, men ønsker å formidle kunnskap om norsk historie
og kulturarv på en barnevennlig måte. Det er ingen forkynning. Dersom vi har barn med annen
religiøs tilhørighet som vi er bevisst på, markere vi deres høytid. Dette er fordi vi mener
kunnskap bidrar til toleranse.
Vi arrangerer julebord for barna, Lucia markering på ettermiddagen for nærmeste familie med
enkel servering av lussekatter. Påskelunsj på ettermiddagen for nærmeste familie avdelingsvis
og på ulike dager av praktiske årsaker. Og sommerfest på ettermiddagen med hyggelig
underholdning, hvor førskolebarna er i fokus, og SU bidrar med kaker/frukt.
Førskolebarna har ulike aktiviteter å glede seg til, da dette året skal være ekstra stas. Vi har
nå begynt med Rosaruss og det var en suksess så det fortsetter vi med. Vi kjøper da inn luer,
for det skal ikke være en materiell kostnad for foresatte. Til sist er det en avslutningskveld i
barnehagen som de er med og lager selv.
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Vi tilbyr svømmeundervisning for våre førskolebarn.
Dersom den kulturelle bæremeis har gøye show i løpet av året kan det hende de dukker opp
her også.
Vi deltar på Arendal vinterfestival, og Arendalsuken. Vi besøker byen for å delta på ulike
arrangementer gjennom året, dersom det lar seg gjøre.
Hver vår drar Revungene og Ekornbarna på tur til bondegården på Nedenes.
Det er viktig for barn å bli kjent med ulike begivenheter i sitt nærmiljø.
Vi ønsker å delta på ulike arrangementer som vi inviteres til fra ulike aktører, besøke biblioteket,
vitensenteret og Kuben. Benytte kollektiv transport ( jf. trygg trafikk sine retningslinjer), og
besøke nærliggende skole og SFO som barn hos oss skal gå på.

BARNET
FØRST!
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SAMARBEID
Alvehetta FUS barnehage er en del av et nærmiljø, en barnehagekjede og vi samarbeider
med ulike instanser for å kunne gi best mulig tilbud til våre kunder. De mest sentrale
samarbeidspartnere er:
Eier av Trygge barnehager, Eli Sævareid/eierstyret vårt.
Trygge barnehager og FUS administrasjonen.
Arendal kommune v/barnehageenheten
Foreldre
Foreldrerådet
Samarbeidsutvalget.
Oppvekstteam
Pedagogisk – og spesialpedagogisk fagteam
Helsestasjon
Barnevernstjenesten
Pedagogisk psykologisk tjeneste
Tolketjenesten
Andre kommunale og private barnehager i Arendal kommune.
Skole/SFO
Andre instanser ved behov.
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SAMARBEID OG OVERGANGER
Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Det er viktig for barnehagen med et godt foreldresamarbeid. Dette krever en bevissthet over
kommunikasjon og foreldres medvirkning i barnas hverdag. Vi har hovedansvaret for det
pedagogiske opplegget, men vi prøver så godt vi kan å imøtekomme foreldres ønsker dersom
dette er til gode for alles barn og er praktisk mulig å gjennomføre.

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
” For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.”
” Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et
godt barnehagemiljø”
” Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere
representanter enn hver av de andre gruppene.” (Barnehageloven)
For oss som jobber i barnehagen er det viktig at foresatte gir konkrete tilbakemeldinger dersom
det er noe de lurer på eller opplever, som de trenger svar på. Dersom det er noe som trengs
å endres, så er det viktig at det er en konkret hendelse, med navnet på den det gjelder og
den som gir tilbakemeldingen. Dette fører gjerne til et godt samarbeid, og endringsprosessen
kan settes fortere i gang. Det er viktig å huske på at i saker som omhandler andres barn, er vi
bunden av taushetsplikten vår.
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Tilknytting
Tilknytning er en viktig prosess som vi mener tar den tiden den tar. Ingen barn er like og man
kan ikke sette et visst antall dager som fasitsvar. Sammen med foreldrene ser vi hva barnet
deres trenger for å bli trygg nok med oss i barnehagen uten dem. Vi ber foreldrene være
tålmodige og se på muligheter for kortere dager den første tiden, evt om de har mulighet til
å besøke oss før oppstart, bruke feriedager ol. I velkomstbrevet får foreldrene info om dette
sammen med navnet på en primærkontakt som venter på de den første dagen, og som de
forholder seg til i den første perioden. Foresatte og pedagog vil ha en oppstarts samtale raskt
etter start. Her deles info og man har mulighet til å ta opp saker som vil være barnet til gode.
Dette mener vi skaper trygghet og er starten på et godt samarbeid. Barna skal få en god start
hos oss.
Nye foreldre vil før sommeren, få tilbud om å komme på en besøksdag og til et foreldremøte
med daglig leder og pedagog på Bjørnungene.

Overgang mellom avdelinger
Vi jobber for at barn som skal bytte avdeling opplever minst mulig stress og utrygghet.
Vi starter derfor tidlig med å besøke hverandre sammen med egne voksne, og øke hyppigheten
ettersom det nærmer seg. Vi kjenner barna og gir de en myk overgang tilpasset hver enkelt.
Som en del av denne prosessen vil vi overføre en voksen med til ny avdeling slik at de har
noen de kjenner godt og er trygge på. Det skal oppleves godt og gøy å bytte.
Med individuell tilpasning mener vi at vi ser an barnets utvikling, og avgjør i samråd med
foresatte om et barn bør vente litt eller evt bytte tidligere.
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Overgang barnehage og skole
Vi har utarbeidet en handlingsplan for å sikre at overgang barnehage og skole skal bli en
positiv og trygg opplevelse.
Barnehagen ønsker å gjøre barna best mulig forberedt til skolehverdag. Dvs. at i tillegg til
språk ønsker vi at alle barn skal øve på selvstendighet, sosial kompetanse, vennekompetanse,
konfliktløsning, konsentrasjon, selvhevdelse, og kjennskap til bruk at data, tall og bokstaver, se
sammenhenger for å nevne noe. Dette er også en av årsakene til at vi tilbyr svømmeundervisning
for førskolebarna. Det er en styrke for barnet med alt de opplever som trygt og som gir de
mestringsfølelse. Dette bidrar også til et godt samhold i gruppen og gir rom for å teste ut
grenser i et annet miljø enn det vi daglig omgås.
Barnehagen vil også ta initiativ til å gi nødvendig informasjon (overføringsskjema) til barnets
skole, samt å delta på de arrangementene som barnehagen inviteres til å delta på i skolens
regi.
Vi jobber alltid for å få til noen treff sammen med de nærliggende barnehagene gjennom
førskoletiden, samt å legge opp til flere besøk på skolen før skolestart. Dette prøver vi på
uansett hvor skolen til barnet ligger. Asdal skole er veldig flinke til å invitere oss, og da
prioriterer vi ofte å få dette til.
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KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
” Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagene være i endring og utvikling.
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og
utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets
kompetanse.” 		
(Rammeplanen)
Personalet er barnehagens viktigste ressurs, og det er derfor viktig å ha fokus på kontinuerlig
forbedring og utvikling. Barnehagen har utarbeidet en kompetanseplan for personalet for å
sikre kompetanseheving på alle ledd.
Årets fokus vil være å jobbe med implementering av kompetanseheving vi har hatt om
livsmestring og helse, pluss traumebevisst tilnærming for barn som har opplevd omsorgssvikt,
vold eller seksuelle overgrep. I tillegg begynner vi med relasjonskompetanse med Jan
Spurkeland. Det er viktig for barnehagen at hele personalgruppen får samme kunnskapen så
hele personalgruppen deltar.
Alle FUS barnehagene har et felles pågående arbeid om «Barns egenledelse i lek og læring»,
samt nye fokusområder som vi vil bli en del av når første pulje er ferdig som «Barnet først»,
TIK og CLASS. FUS har i tillegg egne kurs for daglige ledere og øvrig bemanning, samt egen
veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
Alvehetta FUS barnehage deltar årlig på livredningskurs og har førstehjelpskurs annen hvert
år slik loven krever.
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PROSJEKT
Vi skal jobbe med ulike prosjekter i løpet av året som vil komme frem i periodeplaner. Temaer vil
komme til underveis basert på observasjon av barns interesser og behov. Felles for prosjektene
er at de har til hensikt å skape arenaer for å utfordre utforskertrang og nysgjerrigheten, øke
språkforståelse, og matematisk tenkning og forståelse på en barnehagevennlig måte, altså
gjennom lek.
Ett fastsatt prosjekt vil være knyttet til fjorårets kompetanseheving og de verktøyene vi har
fått, og handle om «kroppen min og mine grenser». Dette vil informeres om på foreldremøte
på høsten.
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INFORMASJON
Vi bruker Mykid som kommunikasjonsverktøy. Dette er en App som foreldre laster ned og må
fylle inn info som barnehagen trenger. Dette erstatter facebooksiden som foreldre har brukt
tidligere. Vi kommer til å fortsette med åpen facebookside og instagram i forbindelse med
markedsføring, samt en egen hjemmeside www.fus.no/alvehetta

Medisinering og sykdom
Syke barn har det best hjemme. Vi følger hovedsakelig retningslinjene til norsk folkehelse.
Det vi ser først på er barnets allmenntilstand. Feber, oppkast/diare ol er grunner for at barna
skal være hjemme. Ved omgangssyke/oppkast/diare har vi 48 timers regel for å hindre i størst
mulig grad at smitten vedvarer. Ved feber over flere dager anbefaler sterkt at barnet får en
feberfri dag hjemme for å hente seg opp ny energi og bygge opp immunforsvaret. Det er noe
annet å være hjemme enn i barnehagen når man er på vei til å bli frisk. Det kan spare foreldre
for flere sykedager på sikt.
Medisinering i barnehagen er noe vi ønsker i minst mulig grad. Årsaken er at det er et
stort ansvar og mye å huske på for de ansatte, i tillegg til alt som skal gjøres i løpet av en
barnehagedag med mange enkeltindivider. Det er også et spørsmål om sikkerhet i forbindelse
med oppbevaring av medisiner og at feil kan gjøres. Foresatte oppfordres derfor til å alltid
be om medisin som kan gis når barnet er hjemme, altså før og etter barnehagedagen. Unntak
finnes ved alvorlige sykdommer og kroniske lidelser. Da skal foresatte og barnehage fylle ut
et medisineringsskjema, samt fremlegge en bekreftelse fra lege. Det er viktig å presisere at
barnets fastlege må stå for opplæring av ansatte ved enkelte tilfeller.

Bursdagsfeiring i barnehagen.
Bursdagen til et barn er en dag som skal markeres på ordentlig vis. Da henger flagget og svaier
og bursdagsbarnet er synlig på en fin plakat ved inngangsdøren. Bursdagsbarnet er i fokus og
vi prøver å gjøre dagen så minneverdig vi kan gjennom hele dagen. Dette er en viktig dag for
barnet og den skal feires skikkeligJ Foreldrene tar ikke med seg noe til denne dagen.
Inkludering er et viktig stikkord i en slik sammenheng. Det betyr at skal barnet feires må hele
aldersgruppen inviteres, enten alle, eller alle av samme kjønn. Det er fryktelig vondt å bli utelatt
på en slik dag, og er foresattes ansvar. Ikke la barnet få ta dette valget. Vi anbefaler nøkternhet
for gavestørrelse, og håper ingen tenker at man må gjøre vanvittig bursdagsfeiringen til en
stor og kostbar ting for at en bursdag skal bli god nok. Barn koser seg med selv de enkle ting
så lenge de får være i fokus.
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Åpningstider
Mandag til fredag kl 06.45-17.00.
Vi stenger julaften og nyttårsaften, kl 12 onsdag før skjærtorsdag.
Sommerstengt to uker i juli. I år vil det være ukene 29 og 30.
V
 i sender gjerne ut påmelding til påske, sommer og jul for å kunne planlegge
voksentettheten riktig i forhold til reelt behov. Denne hjelpen er vi kjempe glade for.

Planleggingsdager
Vi har 5 dager vi bruker til planlegging hvert barnehageår.
20. og 23. september 2019
4.november 2019
2. januar 2020
22.mai 2020
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Kontaktinfo:
Daglig leder
Siri Fyhn Lilleødegård
Tlf: 416 28 930
E-post: dl.alvehetta@bhg.no
Besøksadresse
Nidelvåsen 60
4824 Arendal
Tlf: 416 28 930
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Barnehagenavn
Alvehetta

