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1. BAKKEDALEN FUS
BARNEHAGE 2018-2019
Bakkedalen FUS barnehage eies og drives av Trygge barnehager og FUS. FUS barnehagene er en
kjede som har over 175 barnehager i Norge. Barnehagen er organisert i tre avdelinger. Marihøna
og Humla er våre to avdelinger for barn fra 3-6 år, og Sommerfuglene er vår avdeling for barn fra
0-3 år.
Barnehagen har plass til ca 60 barn og det er opp til 13 ansatte.
FUS betyr først, og i Bakkedalen FUS barnehage er det alltid barna som kommer først. Hos oss
møter barna en kultur det er godt å være en del av, vi har engasjerte ansatte som gjør alt for å gi
barna en trygg, omsorgsfull og dynamisk hverdag.

ÅRSPLANEN
Årsplanen beskriver barnehagens mål og metoder i den daglige driften. Planen er med på å sikre
at vi har kontinuitet og kvalitet i vårt arbeid med barna. Årsplanen evalueres hvert barnehageår, og
vil ikke alltid være lik, vi redigerer og forandrer planen vår i samsvar med barnehagens endring og
utvikling.
Barnehagens årsplan har flere funksjoner. Den skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for barnehagens
personale, og styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Planen er et utgangspunkt for foreldrenes
mulighet til å kunne påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Foreldre skal ha mulighet til å medvirke
og vi ønsker innspill til kommende planer. Årsplanen gir også informasjon om barnehagens pedagogiske
arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter. Årsplanen
er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
Som et tillegg til årsplanen vil det lages månedsplaner på de ulike avdelingene. Her går vi mer
i detaljer på arbeidet. Arbeidet skal evalueres kontinuerlig, og planer kan justeres og endres
underveis til det beste for barna.

BARNEHAGENS PROSJEKTPLANER
I Bakkedalen FUS barnehage arbeider vi prosjektbasert, vi mener at når vi skal innfri Rammeplanens
krav i forhold til barns rett til medvirkning og deltagelse, er prosjektarbeid en god arbeidsform.
Her har vi store muligheter til å lage fleksible planer som gir rom for spontanitet.
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Når vi arbeider i prosjekt skapes det et nært samarbeid mellom barn og voksne. Personalet gir
barna grunnleggende kunnskap og støtter deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barna får
tid og mulighet til å undre seg, og dette kan sette i gang refleksjon hos barna. Prosjektarbeid krever
tid til å ta barnas innspill på alvor.

Vi lytter til innspill fra barna, det er deres barnehagehverdag!
A) VISJON:

«Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek og glede,
Hverdagsmagi og vennegaranti»
Visjonen er vår ledestjerne og den viser retningen vi vil at barnehagen vår skal oppnå – både nå og i
fremtiden. Vi strekker oss etter visjonen hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.

Vi tar vare på
barndommens egenverdi:

Vi fyller hverdagen med lek og
glede gjennom:
•
•
•
•
•
•

•
•

Å gi trygghet
Oppmerksomhet
Opplevelser
Tid og rom for lek
Å være delaktige voksne
Bygge og bevare vennskap

•
•

Hos oss kommer leken først!

Vi fyller dagene med hverdagsmagi gjennom:
•
•
•
•
•
•

Å være spontane
Engasjert
Lar barna utfolde seg i det
de er interessert i
Vi deler med hverandre
Inspirerer barna til lek
Vi sier JA

Vi tar vare på de små øyeblikkene!
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Vi gir tid og rom til lek
Vi undrer oss og
filosoferer sammen
med barna
Vi tar alle barn på alvor
Vi møter barna etter
deres forutsetninger

Vi gir rom for barns egen
kulturskaping!

Vi har vennegaranti:
•
•

•
•
•

Vi jobber kontinuerlig med sosial
kompetanse
Vi gir barna kompetansen de trenger
for å legge grunnlaget for gode
vennskap og opprettholde vennskap
Vi øver på å være en god venn
Vi er aktive i barns konfliktløsing
Vi skaper felles opplevelser

Hos oss skal alle barn og voksne
være del av et godt fellesskap!

B) BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER

Barnehageloven
Barnehagene i Norge styres etter barnehageloven. Barnehagelovens paragraf 1 omtaler
barnehagens formål og innhold. Den gir tydelige regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde.
Den fastsetter barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.
Rammeplanen for barnehager
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på innholdet og verdigrunnlaget i barnehageloven, FN`s
barnekonvensjon og andre konvensjoner Norge har sluttet seg til. Rammeplanen gir en forpliktende
ramme for barnehagens innhold, oppgaver og verdigrunnlag. I årsplanen skal det utarbeides en
progresjonsplan for barna innenfor hvert fagområde.
Barnehagens vedtekter
Barnehagen skal ha vedtekter som gir foresatte opplysninger som har betydning for deres forhold
til barnehagen. Vedtektene kan beskrives som en nærmere spesifikasjon av reglene i barnehagen i
forholdet mellom barnehagen og foresatte.
FUS serviceerklæring
Alle FUS barnehagene har en felles serviceerklæring med oversikt over hva foreldrene kan forvente
av barnehagen, og barnehagens forventninger til de foresatte. Dette blir kvalitetssikret gjennom
årlige brukerundersøkelser for både foresatte og ansatte.
Forskrifter om miljørettet helsevern
I Bakkedalen FUS barnehage arbeider vi kontinuerlig med miljørettet helsevern. Daglig leder har
hovedansvaret for at vi har rutiner for internkontroll i samarbeid med verneombud.
Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører,
og som dokumenterer at regelverk etterleves på en
systematisk måte.
Lov om barnehager sier at barnehagen skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring,
og være et utfordrende og trygt sted for
felleskap og vennskap.
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C) KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
Det forventes at personalet i Bakkedalen FUS barnehage holder seg faglig oppdatert og søker faglig
påfyll. Personalet skal være kjent med Rammeplanen, og bruke den aktivt i arbeidet i barnehagen.
De skal også ha elementær kunnskap om Lov om barnehager og ha kjennskap til de ulike
stortingsmeldingene som blir gitt ut.
Personalet skal være til inspirasjon for hverandre og samarbeide om planlegging, gjennomføring og
vurderinger, også på tvers av avdelingene.
Hele personalet er med på utarbeidelsen av årsplanen, det betyr også at den forplikter for alle
ansatte.

Kompetanseheving i Bakkedalen FUS barnehage består av blant annet:
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•

Jevnlige førstehjelpskurs

•

Veiledning av nyutdannede pedagoger

•

Egen opplæring av nyansatte

•

Brannvernkurs

•

HMS kurs for brannvernleder og daglig leder

•

Deltagelse på FUS skolen, kurstilbud for alle som jobber i FUS

•

Ulike kurs i samarbeid med kommunen

•

Andre faglige kurs som bidrar til å øke kompetansen til personalet

•

Refleksjon på personalmøter og planleggingsdager

2. BAKKEDALEN FUS BARNEHAGE
– PEDAGOGISK INNHOLD
A) VERDIER I BAKKEDALEN FUS BARNEHAGE:
Vi er glødende, skapende og tilstedeværende
voksne ved å være:
•

Fantasifulle

•

Imøtekommende

•

Interessert

•

Bruke rom og rekvisitter aktivt

•

Løsningsorienterte

•

Utforskende og undrende sammen med barna

•

Lekne og nysgjerrige

•

Åpne opp for innspill

•

Trygge og oppmerksomme

•

Lyttende med hele kroppen

GLØDENDE
SKAPENDE
E
D
N
E
R
Æ
V
E
D
E
T
S
L
TI
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OPPLEVELSER
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MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
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MATGLEDE

B) VÅRE 4 HOVEDMÅL

1. FUS barn har et positivt selvbilde
Vi skal bidra til at barna får et positivt selvbilde ved å:
•

Anerkjenne barnas følelser og meninger

•

Gi trøst – ta gråt på alvor

•

Gi alle barn en opplevelse av mestring

•

Respektere barnas grenser

•

Undre oss sammen med barna – det er ingen fasit

2. FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og
har vennekompetanse
Vi skal bidra til at barna er trygge og forskende, trives i lek
og har vennekompetanse ved å:
•

Møter barn og voksne med respekt

•

Viser toleranse for hverandre

•

Stille åpne spørsmål

•

Filosofere sammen med barna

•

La barn ha sin egen oppfatning

•

Være undrende

•

Samarbeide godt med hverandre i personalet

3. FUS barn gleder seg til resten av livet, da de
vet de har påvirkningsmuligheter og at innspillene
deres teller
Vi skal bidra til at barna gleder seg til resten av livet, vet at de
har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller ved å:
•

Gi barna valgmuligheter

•

La barna medvirke i egen hverdag

•

Gi barna erfaringer med å være en del av et demokrati

•

Si ja hvis vi ikke har en god grunn til å si nei
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4. FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
Barna skal se tilbake på tiden i barnehagen med glede og fryd fordi:
•

De har hatt gode erfaringer

•

De har opplevd fellesskap

•

De har fått prøve seg frem og opplevd mestring

•

De har opplevd å være en del av et demokrati

Hverdagsmagien hos oss skal sette spor, vi skal
ta vare på de små øyeblikkene.
C) OMSORG
Vi skal legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle tillit til personalet, seg selv og til
hverandre. Omsorg er en forutsetning for barnas trivsel og for at de skal føle seg trygge.
Vi viser omsorg ved å:
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•

Tilpasse hverdagen slik at alle barn får søvn og hvile, etter behov

•

Være deltagende i barnas lek

•

Møte barna med interesse, nærhet, varme og trygghet

•

Gi trøst

•

Anerkjenne barnas følelser

•

Være sensitive for barnets signaler

•

Legge til rette for et miljø hvor barnas egne omsorgshandlinger verdsettes

D) DANNING
En danningsprosess setter barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde
seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen.
Barnet skal oppleve å se seg selv som et verdifullt medlem av ett større fellesskap.
Slik arbeider vi med danning:
•

Barna får oppleve meningsfulle opplevelser og får delta i beslutningsprosesser

•

Barna skal bli møtt med anerkjennelse og respekt

•

Personalet skal hjelpe barna til å forstå at deres handlinger kan påvirke andre

•

Barna skal utvikle toleranse og forståelse for det som er annerledes

E) LEK
Hos oss kommer LEKEN først!
I leken foregår det viktige læringsprosesser, lek fremmer utvikling på alle områder: intellektuelt,
språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.
Gjennom lek utvikler barna sin identitet og selvfølelse, og barnas sosiale kompetanse blir grunnlagt.
I leken bearbeider barna opplevelser og følelser, og de lærer å se, og forstå dem, og sette det i en
sammenheng.
Vi tilrettelegger for rolleleken på denne måten:
•

Vi skaper tid og rom

•

Hverdagen skal være fleksibel

•

Leken skal forstyrres så lite som mulig

•

Tilrettelegger for allsidig lek for alle barn

•

Vi tilfører nye impulser til barna gjennom prosjektarbeid og hverdagsaktiviteter

•

Bruker lekene og utstyret til barnehagen på en kreativ måte

•

Reflekterer over hvilke typer materialer som kan styrke, inspirere og løfte rolleleken

Vi er deltagende i barnas lek ved å:
•

Være den som hjelper leken videre når den stopper opp

•

Gi barna nye impulser som bidrar til å videreutvikle leken

•

Være nysgjerrig sammen med barna

•

Bidra til å finne løsninger

•

Reflektere over observasjoner man gjør av barnas lek
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F) LÆRING
Læringsmiljøet i barnehage skal være inspirerende, motiverende og basert på barnas egne
interesser og alder. Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og
med miljøet, og er nært sammenvevd med omsorg, danning og lek. Hos oss ser vi på leken som
det viktigste grunnlaget for barns læring og allsidige utvikling.
Vi legger til rette for læring ved å:
•

Legge til rette for og skape tid og rom for lek

•

Gi barna påvirkningsmuligheter

•

Undre oss over alt som foregår rundt oss sammen med barna

•

Gi rom for barnas undring, fantasi og initiativ.

•

Ta barns lek på alvor

•

Lage tid og rom til å utforske

•

Lage tid og rom for samtale, mellom barn, og mellom barn og voksen

G) BARNS MEDVIRKNING
Barnehageloven lovfester barns rett til medvirkning.
Barna skal få ta aktiv del i barnehagens planlegging og vurdering. Dette skal være nært knyttet
opp mot barnets alder og modenhet, alle barn har rett til å utrykke sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet.
Vi legger vi til rette for barns medvirkning ved å:
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•

Ha fleksible planer for dagsrytme

•

Lage rom for barnas lek

•

La barna få ta egne valg

•

Være lydhøre for hva barna ønsker

•

Planlegge aktiviteter rundt barnas interesser

•

Møte barna med anerkjennelse og respekt

•

Være bevisst på bruken av «nei»

•

Ha barnesamtaler

•

Ha intervju av femårsgruppa

H) KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
For å utvikle et rikt språk er det nødvendig å samtale om
opplevelser, følelser og tanker. Barnas kroppsspråk er
like viktig som det verbale språket i utviklingen av et godt
muntlig språk.
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og
vennskap, og gir barn mulighet til å uttrykke egne tanker og
følelser.
I arbeid med barns språkutvikling i
Bakkedalen FUS barnehage skal personalet:
•

Lese for barna

•

Se på bilder

•

Undre seg sammen med barna

•

Leke med spill, sang, rim og regler

•

Benevne handlinger og ting

•

Bruke konkreter

•

Gi tid og rom for rollelek

•

Ha lekegrupper

•

Snakke rolig og tydelig

•

Ha fokus på gjentagelse

I) LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal
fremme barnas psykiske og fysiske helse.
Å jobbe med livsmestring og helse i barnehagen er viktig
for å forebygge mobbing og diskriminering. Hos oss skal alle
barn oppleve tilhørighet i et positivt fellesskap, preget av
anerkjennende og støttende relasjoner.
Hvordan jobber vi i Bakkedalen FUS barnehage for å
forebygge mobbing?
•

Vi støtter opp om vennskap mellom barna

•

Tilstedeværende voksne som observerer og deltar i
barnas lek

•

Barna får erfaringer med å forhandle og bli enige seg
imellom
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•

Vi har fokus på hvordan fungere sammen i gruppe

•

Barns medvirkning – barna får erfaringer med at deres ytringer og behov blir tatt hensyn til

•

Alle barn er unike, og de blir satt pris på og respektert for den de er

•

Barna får kjennskap til ulike kulturer, tradisjoner, religioner og livssyn

•

Vi snakker om at man kan bli lei seg, og at ord og handlinger kan påvirke andre

J) LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
 lle barn, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, språk, religion og livssyn,
A
skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i
barnehagen.
For å arbeide med likestilling og likeverd i Bakkedalen FUS barnehage skal vi:
•

Gi jenter og gutter like muligheter

•

Oppmuntre barna til å delta i alle aktivitetene i barnehagen

•

Ha materiell og utstyr til allsidig lek tilgjengelig

•

Gi barna en begynnende forståelse for at det finnes forskjellige familieformer

•

Være nysgjerrige på hverandres likheter og ulikheter

•

Være gode rollemodeller og vise nestekjærlighet og toleranse for hverandre

•

Være bevisst vår påvirkning

•

Ha en bevisst og reflektert holdning til kjønnsroller

K) BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
I Norge er befolkningen preget av kulturelt, språklig og religiøst mangfold, dette er en berikende
styrke for fellesskapet i barnehagen. Barnas egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på
tvers av kulturer. Barnas møte med ulike tradisjoner og kulturer legger grunnlaget for respektfull
samhandling mellom ulike etniske grupper.
Personalet i Bakkedalen FUS
barnehage skal formidle
tradisjoner som skaper
tilhørighet gjennom sang og
musikk, litteratur og kreativ
virksomhet.
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I Bakkedalen FUS barnehage har vi disse
markeringene:
•

Id al adha: «Den store festen» (Islam)

•

FN-dagen

•

Divali: Lysfest (Hinduismen)

•

Lucia

•

Julelunsj for barna og Nissefest

•

Samefolkets dag

•

Karneval

•

Holi: Fargefest (Hinduismen)

•

Påskelunsj for barna

•

Vesak: Blomsterfest (Buddismen)

•

Grunnlovsmarkering

•

Oslo tur for førskolebarna

•

Avslutningsfest for førskolebarna

•

Sommeravslutning

•

Id al Fitr: «Den lille festen» (Islam)

Rammeplanen, 2017, sier at barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.
Nestekjærlighet og solidaritet står sterkt i vår kultur. I barnehagen er det viktig at vi bidrar til at
barna utvikler solidaritet med andre barn.

For å arbeide med, og synliggjøre mangfoldet i Bakkedalen FUS barnehage skal vi:
•

Bruke konkreter, bilder, musikk og kunst

•

Ha mat med smaker fra forskjellige deler av verden

•

Ha alle flaggene som er representert i barnegruppen fremme

•

Lage ordlister i samarbeid med hjemmene med enkle ord på morsmål

•

Markere høytider som er representert i barnegruppen og nærmiljøet

•

La barna delta, skape og fornye sin egen kultur

•

Ta barnas undring, spørsmål og tro på alvor

•

Fremme barnas nysgjerrighet, og undring over likheter og forskjeller

•

Bruke barns lek og kulturskaping til å fremme kommunikasjon på tvers av kulturer

•

Være gode rollemodeller
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L) BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I Bakkedalen FUS barnehage tar vi vare på naturen og hverandre ved å være nysgjerrige og
forskende i skogen og i nærmiljøet sammen med barna.
Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme holdninger, verdier og praksis for et mer
bærekraftig samfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på livet på jorden vår. Barna skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
(Rammeplanen, 2017)
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3. VÅRE SATSNINGSOMRÅDER
A) EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser dagligdagse utfordringer. Barna skal kunne
starte opp, planlegge, og organisere egen atferd. De må kunne regulere egne følelser i ulike
situasjoner og være fleksible nok til å teste ut ulike løsninger når det kreves noe nytt av dem.
Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen vår som setter
i gang, styrer og regulerer atferden vår. Barn er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere
enn på noe annet stadium i livet.

EGENLEDELSESHJULET:

PLANLEGGING

SELVMONITORERING

ORGANISERING

ARBEIDSHUKOMMELSE

SELVREGULERING

FLEKSIBILITET

IGANGSETTING

Alle elementene i egenledelseshjulet påvirker hverandre.
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Planlegging:
Barna skal kunne sette seg mål og lage en god plan for å nå målet.
Organisering:
Barna skal kunne holde orden på informasjon og aktiviteter som skjer i leken.
Arbeidshukommelse:
Barna skal utvikle evnen til å tenke og huske samtidig. De skal drive leken videre i en logisk
rekkefølge.
Igangsetting:
Barna skal utvikle evnen til å ta initiativ til sosialt samspill med andre barn, og komme i gang
med lek og aktiviteter.
Fleksibilitet:
Barna skal utvikle evnen til å takle overganger, skifte oppmerksomhet og variere mellom ulike
aktiviteter.
Selvregulering:
Barna skal utvikle evnen til å kunne regulere og kontrollere egne følelser og handlinger.
Selvmonitorering:
Barna skal utvikle en bevissthet om hvordan egne handlinger og oppførsel skaper reaksjoner
hos andre, og hvordan andres adferd påvirker en selv.

Barn lærer i samhandling med omgivelsene. Når barn blir sett og støttet på hvert utviklingstrinn,
utvikles det ulike mentale verktøy som setter barnet i stand til å bli mer sosial, selvstendig og
kreativt. Personalet skal bidra til en positiv utvikling av egenledelsesfunksjonen hos barn, blant
annet gjennom å legge til rette for lek, og da særlig rollelek.
Oppdagelsen av en maursti blir dobbelt så spennende og lærerik når barna deler den med andre.
På tur og i naturen får barna effektivt utviklet egenledelsen. For å dele små oppdagelser må barnet
lære å gi rom til andre.
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B) NATUR OG MILJØ
MÅL:
Alle barn skal få delta i aktiviteter som kan bidra til at de, i samspill med andre barn og
voksne, opplever glede, mestring og undring i møte med naturen.
1-2 ÅRINGEN SKAL:
•

Få bruke hele sanseapparatet i møte med naturen

•

Få erfaringer ute i all slags vær

•

Oppleve undring over de ulike årstidene

•

Få være med å lage mat på bål

•

Oppleve motorisk mestring

•

Få begynnende kjennskap til dyr og innsekter i nærmiljøet

3-5 ÅRINGEN SKAL:
•

Få en begynnende forståelse for prinsipper innen bærekraftig utvikling

•

Få erfaring med å spikke, tenne bål og bruke tau

•

Få en begynnende forståelse for naturens kretsløp

•

Få kjennskap til ulike dyr, fugler og planter i nærområdet

•

Oppleve undring og eksperimentering med elementene jord, luft, ild og vann

I arbeid med natur, miljø og teknologi skal personalet:
•

Være gode rollemodeller, det skal være gøy å

•

være ute

•

Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, og lage

•

egne forklaringer på det vi undrer oss over i naturen

•

Undre oss over eksempler på vekst, aldring og død ute i
naturen

•

La barna prøve selv

•

Legge til rette for gode opplevelser ute i naturen og
nærmiljøet

•

Filosofere sammen med barna
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C) MATGLEDE – FUS SMARTMAT
MÅL:
•

Vi har god tid til hyggelige måltider

•

Måltidene hos oss har en pedagogisk funksjon

FUS Smart mat er en satsning som handler om sunn mat og gode matvaner som fremmer matglede
hos barna. Det handler om mer enn maten vi spiser, barna skal motiveres gjennom deltagelse i
matlaging og måltider til å spise sunn mat.
Barna skal bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv, sette grenser for egen
kropp og respekteres andres grenser.
Rammeplanen, 2017, sier at
«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne
helsevaner.»
I Bakkedalen FUS barnehage jobber vi med FUS Smart mat ved å:
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•

Ha god tid til måltidene

•

Fokus på at måltidet skal være hyggelige

•

Ha tid til gode samtaler

•

La barna klare selv

4. FAGOMRÅDENE
De 7 fagområdene:
•

Kommunikasjon, språk og tekst

•

Kropp, bevegelse, mat og helse

•

Kunst, kultur og kreativitet

•

Natur, miljø og teknologi

•

Antall, rom og form

•

Etikk, religion og filosofi

•

Nærmiljø og samfunn

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.
Fagområdene opptrer sjelden isolert, og flere
fagområder vil ofte være representert i et
prosjektarbeid eller i ulike aktiviteter.
Det er viktig at personalet har ett bevisst forhold
til dette, og reflekterer rundt hvordan man kan
synliggjøre og dokumentere dette.
Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder,
interesser og andre forutsetninger. Arbeidsmåter, utstyr
og organisering blir lagt til rette med tanke på barnas
ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte
utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.
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PROGRESJONSPLAN FOR BARNA
I ARBEID MED FAGOMRÅDENE
I progresjonsplanen skal det komme frem hvordan vi arbeider med de syv fagområdene. Progresjon
i barnehagen innebærer at alle barn skal oppleve fremgang ved å lære og utvikle seg.
Vi skal legge til rette for progresjon gjennom valg av blant annet leker, utforming av fysisk miljø og
pedagogisk innhold.
Rammeplanen 2017 sier:
«Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter»

A) KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Kommunikasjon, språk
og tekst:

Oppleve glede ved fortelling, sang,
rytme og kommunikasjon.

Møte symboler, bokstaver og siffer
i daglig sammenhenger.

Dramatisere fortellinger.

Oppleve å bli tatt på alvor, med
både kroppslige og verbale uttrykk.

Få erfaringer som bygger opp deres
begrepsforståelse og ordforråd.

Bli kjent med bøker, sang, tekst,
rim, dikt og regler.

Få et positivt forhold til ulike
fortellinger, tekst, sang, dikt, rim
og regler.

Være en del av et språkstimulerende miljø.

Få erfaring med å bruke språk som
redskap for å løse konflikter
Bli kjent med ulike kommunikasjonsformer og leke med tekst.
Oppleve å delta aktivt i samtale.

Personalet skal:

Personalet skal:

Personalet skal:

Synge, fortelle og ha bevegelsesleker sammen med barna.

La barna være med å forme innholdet i samlingsstund.

Gi barna kjennskap til og leke med
bokstaver.

Se og lytte til barna.

Filosofere og undre oss sammen
med barna.

Sette ord på tanker og følelser i lek og
hverdagssituasjoner.

Bruke bøker og bilder i samling og
hverdagssituasjoner.

Støtte barna når de øver på å telle,
sortere, stave, skrive og lese.

Veilede barna i å løse konflikter
ved hjelp av ord og samtale.

Ha høytlesing for barna

Ha bøker tilgjengelig.
Vise glede og tilstedeværelse ved
høytlesing.
Ikke snakke over hodet på barna.
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Få erfaring med digitale verktøy.

Få erfaring med å gjenfortelle handlinger og episoder.

Leke med rim, regler, gåter og vitser.

B) KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Kropp, bevegelse, mat
og helse

Oppleve ro rundt måltidene.

Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Oppleve hva sunn mat gjør med kroppen.

Oppfordres til å utvikle sin kroppsbeherskelse, og grov-/fin motorikk,
gjennom variert fysisk aktivitet.

Erfare selvstendig trening på hygiene.

Få tilstrekkelig med hvile.

Oppleve mestring i påkledningssituasjoner.

Inspireres til å prøve variert mat.
Få tilstrekkelig med hvile.
Få positive erfaringer med utemiljø
til ulike årstider.
Få positive opplevelser knyttet til
egen kropp, mestring og bevegelse.

Utvikle glede over å ferdes i naturen.

Oppleve glede ved å være del av et
fellesskap.

Inspireres til et sunt og variert
kosthold.
Tilegne seg gode vaner og holdninger til hygiene.

Få erfaring med førstehjelp.

Oppleve turer i nærmiljøet.
Oppleve at det er greit å bli sliten.
Utvikle respekt for egne grenser.
Bruke naturen til undring og utfordring.

Personalet skal:

Personalet skal:

Personalet skal:

Tilrettelegge for trygg og utfordrende kroppslig lek.

Være aktiv i uteleken.

Snakke om de positive effektene av
sunn mat.

Ha gode holdninger som bidrar til
et sunt og variert kosthold.
Tilrettelegge for ro rundt måltidene.
Organisere dagen slik at barna får
en god veksling mellom aktivitet,
måltider, ro og hvile.
Være støttende og oppmuntrende.

Tilrettelegge for roligere perioder i
løpet av dagen.
Gå på turer, tilpasset barnas alder
og fysiske forutsetninger, i nærmiljøet.

Oppfordre barna til å tørke seg selv
etter dobesøk.
Veilede barna slik at de etter hvert
klarer påkledningen selv.

Oppfordre barna til å smake på
all mat.

Påse at barn som er slitne får en pause
fra lek/aktivitet.

Sitte sammen med barna under
måltidene.

Samtale med barna om grenser både
for en selv og grenser ved bruk av
naturen.

Faste rutiner for håndvask.

C) KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Kunst, kultur og
kreativitet

Oppleve utforskningslyst og nysgjerrighet rundt å skape og eksperimentere.

Glede seg over å lage noe selv,
få et eierforhold til dette og være
stolt av det de selv produserer.

Få erfare ulike håndverkstradisjoner
som å strikke, veve og spikke.

Få et mangfold av muligheter for
sansing og opplevelse.

Være sammen om kulturelle
opplevelser og oppleve glede ved å
skape noe felles.

Ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede.
Ha daglig tilgang til bøker, bilder og
instrumenter.
Få positive erfaringer med musikk,
dans og formingsaktiviteter.

Bearbeide sine inntrykk gjennom
kreativitet og kunst.
Motiveres for å finne sine egne
uttrykksformer.

Få erfaring med estetiske fenomener i
møte med natur og ulike uttrykksmåter.
Oppleve glede over å tilegne seg
kunnskap om ulike formingsteknikker.
Ta i bruk sin fantasi, kreativitet og
skaperglede.
Få utfolde seg i musikk og dans.

Personalet skal:

Personalet skal:

Personalet skal:

Motivere barna til å uttrykke seg
og gi dem mulighet for å finne sine
egne uttrykksformer.

La barna leke og forme med ulikt
materiell.

Ha et kreativt forhold til musikk og
tekst.

Legge til rette for rollelek med
utkledningstøy og annet materiell
som stimulerer barnas kreativitet.

La barna skape egne sanger, tekster og
fortellinger.

Sørge for at barna har daglig tilgang til bøker, bilder, instrumenter
og materiale som stimulerer til
skaperglede.
Gi barna tilstrekkelig rom for utforskning, sansing, kreativ tenkning
og undring.

Gi barna erfaringer med saks og
lim.

Introdusere barna for et rikelig utvalg
sanger, tekster og fortellinger.

Gi barna erfaring med ulike instrumenter.
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D) NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Natur, miljø og teknologi

Få mulighet til å undre seg over de
ulike årstidene.

Bli kjent med ulike dyr, planter,
årstider og vær.

Få studere hva som vokser og gror i de
ulike årstidene.

Glede seg over hva naturen har
å tilby.

Få en begynnende forståelse for
samspillet i naturen.

Oppleve glede ved å være ute i all
slags vær.

Bli kjent med ulike dyr, årstider
og vær.

Undre seg over fenomener i naturen.

Lære navn på ulike fugler, planter og
dyr.

Få positive møter med naturen og
nærmiljøet.

Erfare hvordan teknikk kan brukes i
leken og i hverdagslivet.

Få kunnskap om innsekter, dyreliv og
planteliv.

Oppleve voksne som tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet,
interesser og forutsetninger.

Utvikle en begynnende innsikt i
miljøvern.

Personalet skal:

Personalet skal:

Personalet skal:

Gi barna gode og positive natur- og
uteopplevelser.

Gjøre barna oppmerksom på
naturens mangfold og tilrettelegge
for førstehåndserfaringer.

Ha forstørrelsesglass, luper, kniver og
pinsetter tilgjengelig.

Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger.
Stimulere til undring over naturens
mangfoldighet (årstider, dyr og
vær).

Snakke om naturens samspill under
matlaging.
Være med-undrende framfor å
komme med svar.
Ha materiale for konstruksjonslek
tilgjengelig.

Tilpasse aktivitetene etter været.
Ha oppslagsverk om fugler, planter og
dyr tilgjengelig.
Ta initiativ til å grave i jorden, undersøke og studere naturen rundt oss.

Ta med barna på rusken aksjon og
alltid rydde etter seg på tur.

E) ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Etikk, religion og filosofi

Glede seg til en ny dag i
Bakkedalen FUS barnehage.

Utvikle toleranse og interesse for
hverandre, og respekt for hverandres bakgrunn.

Oppleve spenning ved å møte ulike
religioner og livssyn gjennom ulike
høytidsmarkeringer.

Være stolte av å vise omsorg for
hverandre, dele og vente på tur.

Få erfaring med å vise nysgjerrighet,
respekt og toleranse for ulike religioner
og livssyn.

Føle seg velkommen, oppleve
trygghet og omsorg.
Oppmuntres til å vise omsorg.
Oppleve å bli tatt på alvor.
Bli møtt med respekt.

Hjelpe og gi trøst.
Få kunnskap om høytider og tradisjoner i ulike religioner og kulturer.

Oppleve å få ytre sin mening og bli
hørt.

Få kjennskap til høytider og tradisjoner i ulike religioner og kulturer.

Oppleve at deres tro, spørsmål og
undring blir tatt på alvor og møtt
med toleranse og respekt.

Personalet skal:

Personalet skal:

Personalet skal:

Møte barn og voksne med tillit,
respekt og omsorg.

Gi barna kjennskap til ulike høytider og tradisjoner.

Gi barna kunnskap om ulike religioner
og tradisjoner.

Ta barnas initiativ, tro, interesser,
spørsmål og undring på alvor.

Arbeide målrettet med sosial
kompetanse.

Gi barna kjennskap til at det finnes
kirker, templer, moskeer, synagoger o.l.

Hjelpe barna i konfliktsituasjoner
og finne gode løsninger sammen.

Hjelpe barna med å løse konflikter.

Vise barna viktigheten av å inkludere
alle.

Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler.
Hjelpe barna å sette ord på følelser.
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Oppleve å ha et godt selvbilde.

Høre på og respektere hva andre
mener.

Ha fokus på nestekjærlighet og toleranse.

F) NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Nærmiljø og samfunn

Ha medvirkning i alt som berører
sitt liv i barnehagen.

Oppleve at det tas like mye hensyn
til gutter og jenter.

Oppleve lokale steder i nærmiljøet som
biblioteket, butikken, skolen o.l.

Oppleve at egen deltagelse påvirker fellesskapet.

Erfare at deres valg og handlinger
kan påvirke situasjoner både for
dem selv og for andre.

Oppleve at gutter og jenter får like
muligheter.

Bli møtt med tillit og nysgjerrighet.
Oppleve voksne som mener at
barna er verdifulle og viktige for
fellesskapet.
Være en del av et inkluderende
miljø.
Personalet skal:
Arbeide for at alle barn får erfare
at de er verdifulle og viktige for
fellesskapet.
Gi barna erfaringer med at deres
valg og handlinger påvirker situasjonen både for dem selv og andre.
Bidra til et inkluderende fellesskap.

Ha medvirkning i alt som berører
sitt liv i barnehagen.
Oppmuntres til å bli nysgjerrig på
sitt nærmiljø og få være med og
utforske det.

Personalet skal:
Gi gutter og jenter like muligheter.

Oppleve at de kan påvirke egen hverdag.
Få en gryende forståelse av seg selv i
et større samfunnsperspektiv.

Personalet skal:
Gå på turer i lokalmiljøet.

Oppmuntre alle barn til å delta
på forskjellige aktiviteter i barnehagen.

Gi barna kjennskap til steder i lokalmiljøet som biblioteket, butikken, cafeer,
lekeplasser, skogen osv.

Gjennomføre faste turer i nærmiljøet.

La barna få oppleve å reise med tog
og buss.

Være nysgjerrige og undre oss
sammen med barna.

G) ANTALL, ROM OG FORM
Fagområde:

1-2 åringen skal:

2-4 åringen skal:

4-6 åringen skal:

Antall, rom og form

Utforske og ha tilgang til leker med
form og mønstre.

Få kjennskap til før-matematiske
begreper som: over, under, foran,
rundt, gjennom etc.

Lære ulike begreper som liten/stor,
over/under osv.

Oppleve voksne som er bevisst
egen begrepsbruk.
Oppdage og skape ulike former og
mønstre.
Møte voksne som er lyttende og
oppmerksomme.
Møte tall og symboler i daglige
sammenhenger.

Personalet skal:
Være oppmerksom og bevisst over
sin egen begrepsbruk.
Sørge for at barna har tilgang til
leker med form og mønstre som gir
erfaringer med sortering og sammenligning.
Undre seg sammen med barna
over likheter/ulikheter, størrelser
og antall.

Erfare, utforske og leke med form,
antall og mønstre.
Undre seg over likheter og ulikheter i møte med størrelse, antall
og form.
Skape ulike former og mønstre.

Få erfaring med å sortere
Få erfaring med å måle og veie.
Oppleve å bruke matematikk i hverdagen.
Oppleve glede ved å utforske tall,
bokstaver, former og systemer.

Ha tilgang til leker som gir erfaring
med størrelser, antall, rom og form.
Personalet skal:

Personalet skal:

Gjøre barna oppmerksomme på
ulike geometriske former i hverdagen.

Spille spill sammen med barna.

Øve på å telle ved å leke med rim,
regler, eventyr og sang.
Snakke om ukedager, dato, år, i går,
i dag, i morgen osv.
Dekke bordet sammen med barna.

Forske og undre seg sammen med
barna.
La barna være med å måle, blande,
røre.
Legge til rette for konstruksjonslek.
Leke med tall og regne sammen med
barna.
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5. P
 LANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barns
medvirkning og rom for spontanitet skal vektlegges.

A) PLANLEGGING
Planlegging i barnehagen skal alltid gjøres med utgangspunkt i våre overordnede mål som er gitt i
barnehageloven og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen pålegger alle
barnehager å utarbeide en årsplan som skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen skal sikre
barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem.
Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen skal følge opp, dokumentere og vurdere
barnehagelovens bestemmelser om barnehagens innhold.
I tillegg til årsplanen utarbeides det i Bakkedalen FUS barnehage månedsplaner på hver
avdeling. Gjennom personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og avdelingsmøter planlegges
barnehageåret og de ulike aktivitetene.
Foreldre og barns medvirkning skal komme til syne i planene. Foreldrene kan medvirke gjennom
deltagelse på foreldremøter, foreldresamtaler, og med å komme med innspill i hverdagen. Barnas
medvirkning skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Personalet skal følge opp
alle barns ulike uttrykk og behov.

B) DOKUMENTASJON
Dokumentasjon i barnehagen skal være med på å åpne opp for en kritisk og reflekterende praksis.
Dette er et viktig grunnlag for at barnehagen skal være i utvikling. Dokumentasjonen skal gi
informasjon om hva barn opplever i barnehagen.
Vi har et stort etisk ansvar når barnas lek, læring og arbeid skal dokumenteres, det er viktig at vi er
bevisst på hvem vi dokumenterer for og at barna får medvirke.
I Bakkedalen FUS barnehage vurderer og dokumenterer vi arbeidet vårt fordi vi ønsker:
• Å videreføre det som er bra og for å kunne se hva vi må endre eller jobbe mer med
• Å øke kompetansen til personalet
• Å oppnå en felles forståelse av mål
• Å styrke det vi er gode på
• Å sørge for at barnas rett til medvirkning blir ivaretatt
• Å sørge for at foreldrenes medvirkning blir ivaretatt
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Hele personalgruppen er med på vurderingene. Dette foregår i hovedsak på avdelingsmøter,
personalmøter, planleggingsdager og pedagogmøter.
Personalgruppen arbeider også med praksisfortellinger og etisk refleksjon for å styrke kompetansen
til hver enkelt ansatt og personalgruppen som et team.

C) VURDERING
Den viktigste forutsetningen for barns utvikling og læring er kvaliteten som ligger i samspillet
mellom menneskene i barnehagen. For å sikre denne kvaliteten og for at barnehagen skal være i
kontinuerlig utvikling er det viktig at vi vurderer arbeidet vi gjør.
Denne vurderingen skal legge grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen, med barn og
med foreldre.
I vurderingsgrunnlaget skal barns synspunkter og erfaringer inngå og foreldreråd og
samarbeidsutvalg skal ha mulighet til innflytelse på vurderingsprosessen.
Gjennom dokumentasjon vil barnas læring og personalets arbeid gjøres synlig, og vi får evaluert og
vurdert arbeidet vårt. Vi ser på hva som har gått bra og hva som kan gjøres bedre.
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6. OVERGANGER
A) NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Mål:
Personalet skal være en trygg base for barnet og bidra til at barnet får en trygg og god tilknytning
til de voksne som er på avdelingen.
I Bakkedalen FUS barnehage skal personalet:
•

Gi barna tid og rom for å kunne utforske i sitt eget tempo

•

Være anerkjennende i kroppsspråket

•

Alltid sitte i barnas høyde

•

Gi nærhet, omsorg, trøst og trygghet

•

Være til stede i leken og støtte og oppmuntre

•

Ta hensyn til hvert enkelt barns behov for mat, søvn og hvile

•

Ha et tett samarbeid med barnets hjem

•

Ha fokus på at barn og voksne er gode mot hverandre

•

Ta vennskap på alvor

•

Legge til rette for samspillet i her og nå situasjoner

Ettåringer har behov for voksne som er varme, gir trygghet og gir barnet omsorg. Personalet skal
være en trygg base for barnet som det kan utforske omgivelsene ut ifra.
For at overgangen hjem – barnehage skal bli så trygg som mulig har vi:
•

Foreldremøte for nye foreldre

•

Primærkontakt som har ansvar for barnets første tid i barnehagen.

•

Barnet får spise, sove og leke så likt tidene det er vant til hjemmefra som mulig.

•

Tilvenningssamtale med pedagogisk leder en av de første dagene.

B) OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Personalet skal sørge for at det oppleves trygt å bytte avdeling innad i barnehagen. Foreldre og
barn skal få tid til å bli kjent og venne seg til nye omgivelser, nye barn og nye voksne. Vi er en
liten barnehage og jobber for at alle skal kjenne alle. Det skal være hyggelig å komme på besøk til
hverandre, spise frokost hos hverandre og vi leker sammen ute.
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Vi har vennskapsgrupper på tvers av avdelingene hele våren slik at barna har blitt kjent med de
barna som er på avdelingen fra før og blitt kjent med personalet. Det skal være et kjent miljø for
barna når de bytter avdeling.

C) OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. I barnehagen legger
vi til rette for at barna får ta avskjed med barnehagen på en god måte, at de gleder seg til å starte
på skolen, og opplever at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.
Barna skal kunne ta vare på seg selv og andre, de skal utvikle empati og omsorg for hverandre og
være en god venn.
Barn med venner og vennekompetanse innehar en trygghet i forhold til relasjoner med andre. De
eier strategier for å skaffe seg nye venner, og har en stadig sosial utvikling. Dette bidrar ofte til at
de møter skolen og læringsarbeidet på en positiv måte med nysgjerrighet og lærelyst.
Mål for førskolegruppa:
•

Barna har tro på seg selv

•

Barna kjenner egne grenser

•

Barna håndterer egne følelser og ber om hjelp ved behov

For å jobbe mot disse målene skal personalet:
•

Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet

•

Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler

•

Tilrettelegge for meningsfylte opplevelser

•

Støtte barnas positive selvforståelse
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7. SAMARBEID
Samarbeid mellom hjem og barnehage
Barnehagen skal være et sted hvor hele
familien føler seg velkommen. Foresatte,
barn og ansatte skal sammen lage gode
møter mellom mennesker.
Kontakten mellom personalet og de foresatte
er viktig for barnets trivsel i barnehagen.
For barnehagen er de foresatte en viktig
ressurs og vi setter pris på innspill fra dere.

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget
Foreldrerådet og SU er viktige organer i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet
består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme felles interesser, og bidra til å skape et godt
samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.
Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldregruppen og representanter fra
personalgruppen. Det skal være like mange representanter fra hver gruppe. Daglig leder er eiers
representant i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende
og samordnende organ.
Utvalget bestemmer selv hvor ofte de skal møtes og skal blant annet behandle eventuelle innspill
fra foreldregruppen. Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget tas med i videre arbeid og planlegging
internt i barnehagen.
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Ullensaker kommune

Barnevernet

Bakkedalen FUS barnehage er en del av
Ullensaker kommunes barnehagetilbud.
Vi deltar i samordnet opptak med kommunen
og er medvirkende i utviklingsprosjekter for
Ullensaker kommune.

De sikrer at barn som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Alle
ansatte i barnehagen er gjennom Lov om
barnehager § 22 pålagt opplysningsplikt, uten
hinder av taushetsplikten, ovenfor barnevernet
når det foreligger bekymring for et barns
omsorgssituasjon.

Helsestasjonen
For å trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen
har helsestasjonen ansvar for å drive generelt
forebyggende og helsefremmende arbeid.
For barnehagen kan helsestasjonen være en
samarbeidspartner for å tilrettelegge tilbudet til
barn med spesielle behov eller en rådgivende
instans når det gjelder barns helse og utvikling.

Utdanningsinstitusjoner
Barnehageeiere har plikt til å stille barnehagen
til disposisjon for øvingsopplæring for studenter
som tar barnehagelærerutdannelse. Daglig
leder og pedagogisk leder har plikt til å veilede
studenter.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste. Her kan både
foreldre og barnehage søke råd. De er med på
å veilede, og kurse barnehager og foresatte.
Henvisning til PPT vil alltid foregå i samarbeid
med barnets foresatte.

Barnehagen kan også samarbeide med
høgskoler og universiteter om utviklingsarbeid,
etterutdanning og kompetanseutvikling.
Barnehagen er godkjent lærebedrift og tar imot
lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
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