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VELKOMMEN TIL
GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE

Gjermundshaugen FUS barnehage er en barnehage i FUS-gruppen. Dere kan lese mer 
om selskapet på: www.fus.bhg.no

Gjermundshaugen FUS barnehage har vært i drift siden august 2007.
Vi flyttet inn i nye lokaler i juli 2008, på Gjermundshaugen like ved Fjellstad byggefelt.

Vi er en avdelingsbarnehage med plass til ca. 70 barn, og vi har organisert oss inn i 
gruppene:

  Hjerterommet og Armkroken: 1 – 3 åringer
  Go`foten og Smilehålet: 3, 4 og 5 åringer

BARNET 
FØRST!
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Årsplanen skal synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid. Årsplanen har flere 
viktige funksjoner:

   Den skal være et arbeidsdokument for personalet, og et utgangspunkt for samar-
beidet med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår 
i barnehagen.

   Den skal gi informasjon om barnehagens innhold til eier, politikere, kommune, 
barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

   Den skal være et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.

Planen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med 
omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitets-
muligheter. Planen må sees i sammenheng med øvrige plandokumenter som er:

  Lov om barnehager
  Rammeplanen for barnehager
  FN`s barnekonvensjon

BARNEHAGELOVEN
§ 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. Barne-
hagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgi-
velse, 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 ferdig-
heter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egen-
verdi. 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.

INNLEDNING
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RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver gir personalet i barnehagen en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten.

https://www.udir.no/globalassets/ filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for- 
barnehagen- bokmal2017.pdf

FN’S BARNEKONVENSJON
Barnekonvensjonen vedtatt av FNs generalforsamling i 1989.
Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, 
sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, 
i alle situasjoner, overalt.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

OVERSIKT OVER ANDRE  
STYRINGSDOKUMENTER

  Vedtekter
  Serviceerklæring og etiske retningslinjer felles for FUS barnehagene
  Felles visjon og verdigrunnlag for FUS barnehagene
  Kvalitetsplan for barnehage Sveio kommune
  Forskrift om miljørettet helsevern
  Progresjonsplan for fagområdene iht. barnas alder.
  Måned/halvårs evaluering/vurdering

RAMMEPLANEN
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«SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE,  
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

Vår visjon skal vise igjen i hverdagen. I forbindelse med vår hovedsatsing på inklu-
derende barnehagemiljø og egenledelse i lek og læring skal vi gi barna i Gjermunds-
haugen FUS barnehage gode dager preget av vennskap, lek og glede.

Personalet skal jobbe etter FUS sine verdier; 

GLØDENDE - SKAPENDE  - TILSTEDEVÆRENDE

Det betyr at personalet er genuint opptatt av barnet, viser omsorg for barnet og tar 
barnets innspill på alvor.

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI GLØDENDE:
  Når vi ser gleden i situasjoner sammen med barna
   Når vi er med barna i deres undring og utfoldelse, og oppfordrer dem til videre 

utforsking
   Når vi sammen med barna er eventyrlystne og vi i fellesskap med barna får nye 

ideer til hva vi kan jobbe med

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI SKAPENDE:
   Når vi lærer oss nye ting, og jobber ut mot barna med det vi har lært (For 

eksempel CoS, Være sammen), og ser resultater av det vi jobber med
  Når vi jobber med vennerelasjoner – skaper vennskap
  Når vi bygger videre på barnas initiativ

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER  
VI TILSTEDEVÆRENDE:

  Når vi engasjerer oss i leken og er tilstede i “her og nå” situasjoner
  Når vi gir omsorg (ladestasjon/trygghetssirkelen)
  Når vi setter barns beste først

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS



7

FUS BARNEHAGENE HAR 4 HOVEDMÅL OG I  
GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barna har ett positivt selvbilde når de voksne:
   Gir barna mye ros for prososiale handlinger, og jobber kontinuerlig med sosial 

kompetanse i hverdagen.
   Støtter opp om barnas undring og (kreative) utfoldelse
  Støtter og veileder barna i/på alle områder i deres utvikling
  Er gode og trygge voksne i møte med alle barn

FUS barna er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse når de 
voksne:

  Er tilstede for alle barn
  Legger til rette og støtter i lek og aktiviteter både i små og store grupper
  Går foran som ett godt eksempel
  Har god kommunikasjon med hjemmet

FUS barna gleder seg til resten av livet, de vet at de har påvirkningsmulighet 
og innspillene deres teller når de voksne:

  Legger til rette for barns medvirkning i barnehagehverdagen
  Lytter til barna
  Tar tak i barnas innspill og viderefører disse i barnehagehverdagen
   Er trygge voksne som oppfordrer barna til å komme med innspill, og viser barna 

at de blir tatt på alvor når de ytrer seg

FUS barna har det gøy i barnehagen når de voksne:
  Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
  Legger til rette for lek, og er deltakende i lek med barna
  Gleder oss sammen med barna
  Tøyser, tuller og er eventyrlystne
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FAGLIG BAKGRUNN 
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål 
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 
tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barne- 
hagene. 

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens 
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det 
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også 
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene. 

ECERS-R er et verktøy for kvalitetsmåling i barnehagen. Den ser på 45 basisfunksjoner, fordelt 
på sju undergrupper i barnehagen. Den ser på helheten i kvalitetsbegrepet, definert som 
rammer, person / prosesser og resultat. Verktøyet gir muligheter til å kunne sammenligne 
barnehagens avdelinger og sammenligne barnehagen med andre barnehager. Sluttscoren for 

«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV  
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»

- Positivt og negativt 
  klima
- Sensitive voksne - 
  trygge barn 
- Barns perspektiv
  og medvirkning

- Gruppeledelse og 
veiledning

- Tilrettelegge for 
lek, læring og 

overganger
- Variasjon

- Begrepsutvikling forståelse
  og dybdelæring
- Tilbakemeldinger
- Egenledelse i lek og læring
- Språk

Læringsstøtte

Organisering og ledelseSosioemosjonell støtte
og veiledning

Observasjonsverktøyet, Classroom Assessment 
Scoring System, CLASS
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hver enkelt avdeling eller barnehage vil kunne gi et bilde av hvilken kvalitet barnehagen har 
på scoringstidspunktet.

I løpet av 2020 skal vi I Gjermundshaugen FUS barnehage i gang med kompetanseutviklingen 
og på sikt skal alle barnehager ha en CLASS ressurs person som støtte internt og som ekstern 
observatør.

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har 
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å 
forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- 
emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.
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Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barne-
gruppen.
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 
Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og 
språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Årsplanen 
skal vise progresjon I arbeidet med omsorg, lek, danning og læring. 
I forbindelse med FUS sin satsing på egenledelse i lek og læring, og gjennom kommu-
nens satsing på inkluderende barnehagemiljø og språk, vil vi fortsette å ha disse 
satsningsområdene som vårt hovedfokus i barnehageåret 2019/2020.

SLIK JOBBER VI MED OMSORG I GJERMUNDSHUAGEN FUS BARNE-
HAGE:

0-3 år:
   Barnets behov for omsorg blir oftest imøtekommet med fysisk nærhet som å 

sitte på fanget eller å få en klem
  Barnet får daglig mulighet for ro og hvile enten i vogn eller på avdelingen
   Barnet føler seg ivaretatt ved en konflikt uansett hvilken rolle barnet hadde i 

konflikten
  Barnet blir i rutinesituasjoner møtt med voksne tar seg tid til relasjonsbygging
  Barnet opplever omsorg fra de eldre barna. 

3-6 år:
   Barnets behov for omsorg blir regelmessig imøtekommet med fysisk nærhet 

som å sitte på fanget eller å få en klem, men også gjennom å snakke med de 
ansatte med fokus på følelser og relasjon.

  Barnet får daglig mulighet for ro og hvile hvis de ytrer behov for det.
   Barnet føler seg ivaretatt ved en konflikt uansett hvilken rolle barnet hadde i 

konflikten.
  Barnet blir roset og fremsnakket av de voksne.
   Barnet opplever støtte og oppmuntring fra voksne til å vise omsorg for andre, 

og selv kunne ta imot omsorg. 

 OMSORG, DANNING, LEK, LÆRING,  
SOSIALKOMPETANSE OG  
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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Vi i Gjermundshaugen har stort fokus på tilknytning, og våren 2018 hadde hele  
personalet 12 timer med COS veiledning sammen med en av kommunens  
spesialpedagoger.

EN KORT PRESENTASJON AV TRYGGHETSIRKELEN  
(CIRCLE OF SECURITY)
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Den øverste delen av sirkelen illustrerer barnets utforskingsbehov, og hvordan den 
voksne på best mulig måte kan bistå barnet på denne delen av sirkelen. Den nederste 
delen av sirkelen illustrer barnets tilknytningsbehov og hvordan vi bør møte barnet når 
de har behov for å lade seg eller «å fylle koppen». Hvis vi klarer å forstå hvor barnet er 
på sirkelen, vil det også bli lettere å imøtekomme barnets behov, som igjen vil resultere 
i trygge barn og skape gode relasjoner mellom barn og voksne.

De voksne skal være større, sterkere, klokere og god i møte med barna. Med andre ord 
skal de voksne ta kontrollen, være emosjonelt sterkere enn barna samtidig som de har 
en godhet i alt de gjør.

I Gjermundshaugen FUS barnehage jobber vi slik for å bli en god tilknyttingsperson:
  Jeg som voksen gir fysisk og emosjonell omsorg
  Jeg som voksen er sammen med barnet
  Jeg som voksen er tilgjengelig for barnet
  Jeg som voksen toner meg inn på barnet
  Jeg som voksen i sørger for kontinuitet og forutsigbarhet i barnets liv
  Jeg som voksen er glad i barnet
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SOSIAL KOMPETANSE - INKLUDERING, VENNSKAP  
OG FELLESSKAP
 
Vi jobber for at alle voksne i barnehagen skal være autoritativ i møte med barna. Å 
være autoritativ handler om å være en tydelig, grensesettende og varm voksen. I 
hverdagen innebærer dette at vi er tilgjengelig både fysisk og mentalt for barnet. Vi 
er voksne som ser, lytter til og samhandler med barnet. Vi gir rom for kreativitet og 
utfoldelse ,samtidig som vi setter krav til barna gjennom grenser og normer i hver-
dagen.
Autoritative voksne vil virke inn på flere områder i barnehagehverdagen. De voksne 
i barnehagen er rollemodeller for barna. Dersom barna opplever varme og tydelige 
voksne, vil de også være varme og tydelige mot hverandre. Dette vil igjen skape et 
inkluderende miljø, hvor barn blir akseptert og får venner. Dersom barna blir møtt 
av varme voksne som viser omsorg for dem, vil de også vise omsorg for hverandre.
Vi mener at dette igjen fører til mindre mobbing og utestenging i barnehagen. Være 
Sammen vil være et godt verktøy i forhold til å være et konkret tiltak mot mobbing. 
Forskning viser at det å jobbe med inkludering, sosial kompetanse og aggresjons-
mestring i barnehagen gir stor gevinst kontra å starte med dette arbeidet på skolen.
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Slik jobber vi i Gjermundshaugen FUS barnehage for å fremme vennskap, 
forebygge utestengelse, krenking og mobbing:

  Vi deler inn mindre grupper.
  Vi er tilstede med barna.
  Vi har fokus på gode felles opplevelser som er samlende.
  Vi har fokus på relasjon voksen-barn og barn-barn.
  Vi har samlinger som har fokus på vennskap, mobbing og utestenging. 
   Vi bruker ulike pedagogisk materiell til samling: Nelly og Hamza, Regn-

bueløven, Løveloven, sanger, samtalebilder og temabøker tilpasset ulike 
aldrer som blir brukt til alle alderstrinn. 

SLIK JOBBER VI MED DANNING I GJERMUNDSHUAGEN FUS 
BARNEHAGE:
0-3 år:

   Barnet har medbestemmelse ved at de voksne ser hvert enkelt barns 
behov og meninger ved bruk av kroppsspråk, engasjement og delta-
kelse i fellesskapet.

   Barnet deltar i aktiviteter som støtter barnets sosialkompetanse, og 
danner et fellesskap gjennom sang, navne – og danse leker.

   Barnet føler seg verdifullt gjennom at de ansatte stadig gir barnet 
anerkjennelse og positiv tilbakemelding.

   Barnet blir anerkjent ved at de voksne verbalt og fysisk tar barnets 
perspektiv når det utforsker.

  Barnet får støtte til å forstå felles verdier og normer. 

3-6 år:
   Barnet har medbestemmelse ved at de voksne støtter hvert enkelt 

barns innspill, engasjement og deltakelse i fellesskapet.
   Barnet har medvirkning ved å være aktivt med i planleggingsprosesser 

i hverdagen.
   Barnet blir oppmuntret til å si sin mening om barnehagen gjennom for 

eksempel barneintervju.
  Barnet får delta i utforskende samtaler som utfordrer deres tenkning.
   Barnet får støtte av de voksne til å utvikle toleranse, fremheve mang-

fold og ha respekt for hverandre.
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EGENLEDELSE I LEK  
OG LÆRING

«I leken blir barnet et hode høyere 
enn seg selv»
Lev Vygotsky

Samtlige FUS-barnehager holder på med 
kompetansehevings-prosjektet  
”Egenledelse i lek og læring”. Prosjektet 
har som mål å sette i gang endringspro-
sesser, og et endret syn på viktigheten 
av å ha fokus på lek i barnehagen.

Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen 
som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Ved å trene på de ulike egenle-
delsesferdighetene vil barna bli rustet til å sette i gang tankeprosesser selv, som fører 
til økt forståelse i ulike situasjoner de måtte komme opp i.

Egenledelse handler mye om de voksnes deltakelse og støtte i barns lek og samhand-
ling, og hvordan dette kan bidra til å utvikle barns evne til økt lekekompetanse. De 
voksne er veiledere for barna slik at de skal lære seg å klare selv og få økt mestrings-
følelse, både i lek og sosialt samspill med andre.

Med GLØDENDE, SKAPENDE & TILSTEDEVÆRENDE voksne klarer vi å øke lekekom-
petansen til barna, som igjen fører til økt læring og egenledelse.

Egenledelse er viktig fordi at hvert barn er født med evnen til å leke, men barna 
sine evner til å utvikle leken kommer ikke av seg selv. Det krever at:

  Barn blir lekt med.
  At de lærer å forstå lekesignaler.
  At de lærer å skille mellom på liksom og på ordentlig.
  At de lærer hvordan vi gjør det når vi «later som.»
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SLIK JOBBER VI MED LEK OG LÆRING I GJERMUNDSHUAGEN FUS 
BARNEHAGE

LEK: 

0-3 år:
   Barnet opplever voksne som aktivt tilrettelegger, inspirerer til, veileder og 

deltar i lek både inne og ute.
   Barna blir delt inn i mindre grupper etter alder og modenhet for å få til gode 

lekesituasjoner.
   Barnet erfarer begynnende rollelek, parallellek og begynnende sosial lek med 

de ansatte som støtte.
   Barnet opplever eventyr, sang, lesing og sanseleker der vi bruker konkreter for 

å visualisere ord, for å bidra til økt forståelse, for å bekrefte forståelse og som 
et redskap for å holde på barns oppmerksomhet.

   Barnet blir introdusert til aktiviteter som utvikler finmotoriske og grovmotoriske 
ferdigheter. 

3-6 år:
   Barnet opplever voksne som aktivt tilrettelegger, inspirerer til, veileder og 

deltar i lek både inne og ute.
   Barnet opplever voksne som er med å fordyper seg i konstruksjonslek, ved at 

de sammen planlegger og utvikler leken for eksempel gjennom bruk av arbeids-
tegninger og dialog.

   Barnet opplever ansatte som legger til rette slik at de erfarer lek der det sosiale 
aspektet spiller en viktig rolle.

   Barnet erfarer avansert rollelek, der barnet gjør erfaringer om hvordan rollefi-
guren tenker og føler, med støtte fra de ansatte.

   Barnet opplever aktiviteter som utvikler finmotoriske og grovmotoriske ferdig-
heter som blyantgrep, klippe, å hoppe, klatre og hinke
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Dette kjennetegner leken
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LÆRING 

0-3 år:
   Barnet får grunnlag for læring gjennom direkte erfaringer, ulike opplevelser, 

sansing og mestring.
   Barnet opplever støtte fra de voksne i sin utforskning.
  Barnet bruker bøker og digitale kilder for å finne kunnskap.
  Barnet får grunnleggende erfaring om naturen gjennom turer i nærmiljøet.
   Barnets erfaringer kommer til uttrykk estetisk gjennom bilder, forming, musikk 

drama eller tekst. 

3-6 år:
  Barnet arbeider med prosjekter for å finne kunnskap.
  Barnet skal bruke samtaler med andre til å finne kunnskap.
  Barnet skal bruke digitale kilder for å finne kunnskap.
   Barnet får formell erfaring om naturen gjennom å systematisere inntrykk fra 

turaktiviteter.
   Barnets erfaringer kommer til uttrykk estetisk gjennom bilder, forming, musikk 

drama eller tekst.Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, 
synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennom-
føring av temaer og prosjekter (Rammeplan for barnehager, 2017)

Egenledelse er viktig fordi at hvert barn er født med evnen til å leke, men barna 
sine evner til å utvikle leken kommer ikke av seg selv. Det krever at:

  Barn blir lekt med
  At de lærer å forstå lekesignaler
  At de lærer å skille mellom på liksom og på ordentlig
  At de lærer hvordan vi gjør det når vi «later som»
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KAN DU LØVELOVEN?
Jeg skal være meg, Men gi plass til andre, Slik at de blir  seg,

Bry meg om en annen, Hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet  bedre For barn i alle land!

 

Ser du en som plages?
Det er ikke bra!

Alle må stå sammen Om å si i fra!
Alle barn på jorden Har den samme rett Til å være trygge Og til å være sett.



20

Vi i barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes 
av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom hverdagssamtalen og lek skal barna 
støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Alle barns kommu-
nikasjonsuttrykk og språk skal bli anerkjent og verdsatt, også tegnspråk. I barne-
hagehverdagen skal alle barn få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 
språkutvikling. (Rammeplanen for barnehagen 2017 s. 23)

For barnehagebarna er språk avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale rela-
sjoner. Tidlig innsats er et viktig stikkord i arbeidet med språk. Språkgrunnlaget som 
legges i barnehagetida er viktig for senere lesing, skriving og læring. 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK I BARNEHAGEN
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SLIK GJØR VI DET I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE:

1 – 3 åringene:
  Gjøre bøkene tilgjengelige: Kasse eller hylle
  Bruke konkreter
  Henge opp leselogg
  Være bevisst på hvordan vi leser
  Legge merke til barnas interesser
  Bruke språkposer
  Knytte sang opp mot bøkene
  Fortsette med leselogg, slik at vi kan kartlegge og tilrettelegge
  Lese i små grupper (to stk + voksen)
  Lage leseposer, bruke konkreter, lime bøker på veggen

3 – 5 åringene:
  Regelmessige planlagte lesestunder
  Legge til rette for spontane lesestunder
  Språkposer og konkreter
  Stille forberedt til lesestund
  Lese ute
  Bruke tid til overs til lesing
  Ta med snakkepakken på tur
  Vi lærer barna å ha gode holdninger til bøker og oppdaterer bokhyllene jevnlig.

Link til Språk-, lese – og skriveplan for Sveio:  
https://www.sveio.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=57&FilId=776
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I barnehageloven står det ”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”. I Gjermundshaugen FUS barne-
hage har vi satt oss et mål om at den voksne skal fremme barnas rett til medvirkning.

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen 
hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva 
som skal skje og hvordan det skal gjøres.

Barns medvirkning handler om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de 
evner å se bak og tolke barns intensjon.

Det er barnas møte med de voksne og barnehagens organisering som blir avgjørende 
for om det blir medvirkning eller ikke. De voksne skal ikke være ”påfyllere” av kunn-
skap, men tilretteleggere for læring og fellesskap.

BARNS MEDVIRKNING
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DETTE BETYR MEDVIRKNING PÅ DE FORSKJELLIGE  
AVDELINGENE:

1 – 3 åringene:
   De minste barna omgir seg med voksne som ser og forstår deres måte å uttrykke 

seg på.
   Leker/utstyr/møbler er plassert på barnas nivå. For eksempel er det små bord 

og stoler som er tilpasset barna. Barna velger selv hvor de vil sitte ved måltidet
   I sangs stund med en voksen blir barna invitert med. Erfaringsmessig når den 

voksne begynner å synge kommer det flere barn og setter seg sammen med den 
voksne

   De voksne er på gulvet sammen med barna hele tiden. De voksne observerer og 
engasjerer seg i leken sammen med barna

   Barna får komme med egne ideer og forslag, og oppmuntres til å uttrykke tanker 
og meninger. De voksne tar barnas utspill i leken og spiller videre på det

   I planlegging, observasjon og vurdering tar de voksne hensyn til hva barna trives 
med, og vektlegger det i videre planer

3 – 5 åringene
   Innenfor hver avdeling blir det tatt hensyn til barnas ønsker og interesser. Dette 

gjøres i form av observasjoner, samtaler med barn og vurderinger.
   Barna får komme med egne ideer og forslag, og oppmuntres til å uttrykke tanker 

og meninger. De voksne må være aktive og ta tak i dette.
   Ved prosjekter som barna har valgt, er det viktig at barna er med på å skape 

manuset og regien.
   Samtaler med barna enten det er i gruppa eller enkeltvis er med på å vurdere 

hverdagen.
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Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette 
og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange 
måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og 
synliggjøre verdien av fellesskap.

Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjer-
righet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn 
føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi 
i fellesskapet.

Vi i Gjermundshaugen ønsker vi å formidle til barna i barnehagen hvordan dagliglivet 
til barn i andre land langt fra oss er. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasje-
ment for andre kulturer som er annerledes enn vår gjennom møte med jevnaldrende, 
og gjennom det å bygge toleranse, omsorg og empati. Derfor har vi valgt FORUTs 
barneaksjon da de ikke fokuserer på nød og elendighet, men presenterer barn med 
ressurser, evner og ambisjoner. Vi tror at barn har en iboende trang til å hjelpe andre, 
og at det å gjennomføre en praktisk solidaritetshandling for barn som ikke har samme 
muligheter som dem selv, medfører viktig læring og opplevelse av handling til beste 
for medmennesker.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Når vi arbeider med likestilling og likeverd, har vi et ansvar for å utvikle verdier 
sammen med barna, som synliggjør maktstrategier mellom barna over tid. Hva som 
er makt i relasjonene mellom barna, må barna selv være med på å definere samtidig 
som vi har felles verdier i forhold til hvordan vi skal være mot hverandre (Ramme-
planen).

Personalet I Gjermundshaugen har gode holdninger i forhold til likestilling. Vi er 
bevisst på at vi ikke definerer jente/gutteting og aktiviteter i barnehagen, og vi mener 
at likestilling går på tvers av alder og kjønn.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
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Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller, derfor tilbyr vi I Gjermundshaugen FUS Barnehage alle 
måltidene I barnehagen. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Her bruker vi i Gjermundshaugen 
FUS barnehage konkreter og fortellinger fra «Nelly og Hamza» og «være sammen» i 
arbeidet med forebygging av mobbing og krenkelser.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider 
ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, hånd-
tere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til 
ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegel-
sesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet 
på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme 
verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftige samfunn.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunn-
leggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 
Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

 

LIVSMESTRING OG HELSE
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Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle 
etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta 
vare på omgivelsene og naturen. I Gjermundshaugen FUS barnehage kilde-
sorterer vi papir, mat, plast og glass/metall. Når vi er på tur tar vi gjerne 
med oss pose for å plukke søppel. Vi er også med å rydde sammen med hele 
Norge.
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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 får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)

Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper 
sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med 
voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner. Barn 
fortolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt 
av. Barns egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer.  
Barn må få muligheter til å uttrykke seg gjennom mange «språk» og kombinere 
disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. I vårt mediesamfunn 
mottar barn mange inntrykk. De må få hjelp til å bearbeide sine inntrykk og å reflek-
tere over og sortere informasjon.

Vi i Gjermundshaugen jobber aktivt med formidling av tradisjoner, bøker, litteratur, 
sang, musikk og skapende virksomhet. Det viktigste personalet kan bidra med er en 
anerkjennende holdning til barnet som et kulturvesen som gjennom kropp, sanser 
og følelser møter sin omverden. De voksne er lyttende og viser evne til å reflektere 
sammen med barn i dialogen som oppstår i møte med kunst og spesielt bøker.
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FAGOMRÅDENE 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.
Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv 
være avsender av et budskap. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å 
forstå begreper.

Mål Tiltak

1 år • Bli kjent med bøker, sanger, rim og 
regler. Språkstimulering gjennom 
hverdagssituasjoner

• Vi bruker bevisst enkle sanger med gjentagelse, 
rim og bevegelse, både i samlingsstund og 
spontant.

• Vi leser enkle pekebøker og bøker med lite 
tekst. Vi visualiserer gjennom bruk av bilder 
og tegn til tale (ask). Vi utnytter stelle og 
garderobesituasjoner, tar oss tid til å samtale med 
barnet.

2 år • Øke språkkunnskapen hos barna slik at 
de kan; Få et større ordforråd

• Uttrykke behov verbalt Håndtere 
konflikter verbalt

• Bruke snakkepakken, ha bøker lett tilgjengelig, 
bruke konkreter ved lesing og sang. Bruke ASK 
aktivt (tegn til tale og bildestøtte).

• De voksne bruker språket aktivt og setter ord på 
følelser og meninger for barna når de ikke klarer 
det selv.

3-6 år • Språkaktiviteter er en kilde til glede for 
barna.

• Språkaktiviteter gir barna gode 
opplevelser.

• Barna opplever språklæring.

• Barna blir lest høyt for.

• Sang, rim og regler brukes.

• ASK: Alternativ og supplerende kommunikasjon 
som merking av rom og utstyr blir brukt for å 
tydeliggjøre og systematisere barnas hverdag.

• Den gode samtalen: De voksne tar seg god tid til å 
snakke med det enkelte barnet.
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NOTATER:
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NOTATER:
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes 
i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn 
kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og 
fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i beve-
gelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forut-
setninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet om egne og andres grenser.

Mål Tiltak

1 år • La barna oppleve glede ved 
sansemotorisk og kroppslig lek, mestring 
og fellesskap.

• La barna lære å kjenne kroppen sin ved 
å bevege seg og bruke kroppen aktivt.

• Tilrettelegge det fysiske rommet for kroppslig lek. 
Sangleker med bevegelse

• Bruke utearealet aktivt Gå i ulendt terreng

2 år • Introdusere førstehjelpsdukken ¨Henry¨ 
(pedagogisk materiell om førstehjelp)

• Barna skal oppleve kroppslig mestring ut 
fra deres utgangspunkt

• Få gode matopplevelser med et variert 
kosthold

• Barna skal få gode naturopplevelser og 
ivareta barnas interesser

• Ha samlinger med ¨Henry¨

• Bruke barnehagens inne- og uteområde til 
motorisk lek, samt gå turer i ulendt terreng

• Gir barna små porsjoner, smaksprøver på all mat 
og samtidig ha respekt for at alle ikke liker alt.

• Dele opp i smågrupper når vi spiser, for å skape 
god stemning og gode samtaler rundt bordet.

• Gå turer, og ta med mat slik at vi kan være 
ute lengre Aktive og observante voksne som 
utforsker naturen sammen med barna

3-6 år • Barna har kunnskap om hygiene

• Barnet føler seg hjemme i naturen, og 
setter like stor pris på å leke ute som 
inne.

• Barna har gode matopplevelser.

• Barna kan sette ord på det som er inni 
og utenpå kroppen.

• -Barna har mulighet til å trekke seg 
tilbake og slappe av når dette trengs.v

• Barna lærer gode rutiner for håndvask, 
toalettbesøk og behandling av mat.

• Vi går tur i ulendt terreng.

• Vi spiser på tur.

• Vi fokuserer på harmoni og god samtale under 
måltidet.

• -Barnet får kunnskap om kroppen, også knyttet til 
sin egen grensesetting

• Hvilestund
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å være sammen 
om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles bidrar til samhørighet. 
Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaringer med kunst 
og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimen-
tering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Mål Tiltak

1 år • La barna bli kjent med 
ulike formingsmaterialer og 
formingsteknikker. La barna få oppleve 
sang, musikk og dans i frilek og 
tilrettelagt aktiviteter.

• Ha tegnesaker, maling og materialer lett 
tilgjengelig. Bruke samlingsstund til musikk og 
dans.

2 år • La barna skape musikk

• Bli kjent med samisk kultur

• Bruke ulike formingsmaterialer og 
formingsteknikker

• Bruke instrumenter i sangstunder. De voksne 
er med å utfolde seg musikalsk sammen med 
barna, ved å delta aktivt i barnas kreative 
prosess.

• Markere samefolkets dag - 6.februar

• Legge til rette for ulike formingsaktiviteter, ved 
å sirkulere hvilke formingsmateriell vi til en 
hver tid har tilgjengelig

3-6 år • Bidra til at barna får ta i bruk fantasi, 
kreativ tenkning og skaperglede 
gjennom ulike formingsaktiviteter.

• Bli kjent med sanger og eventyr

• Få kjennskap til samisk kulturarv

• Barna får erfaringer med bokstaver.

• Bruke samlingene til sang og lesing

• Bruke gruppetid til forskjellige 
formingsaktiviteter hvor vi lager kunst ut fra 
eventyr/sanger

• Markere samefolkets dag

• La barna bli kjent med, kjenne lukte se og 
sanse forskjellig formingsmateriell.

• Vi voksne må være lydhøre og 
oppmerksomme på barnas ulike kulturelle og 
kunstneriske uttrykk.

• Vi lager bokstavkunst med fokus på egen 
forbokstav og eget navn.

55
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får 
erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og 
få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at 
barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til 
naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Mål Tiltak

1 år • Oppleve at det er positivt å være ute. 
Utforske naturen sammen med barna, 
bli kjent med naturelementer som 
gress, sand, stein,

• asfalt, snø osv.

• Bli kjent med årstidene.

• Være ute i allslags vær, med gode og riktige klær.

• Bruke sansene til å oppleve planter og dyr (ta på, 
føle, se, smake, lukte og høre).

2 år • Gå i dybden på det barna interesserer 
seg for

• Bli kjent med dyr i nærområdet
• Introdusere barna for kildesortering

• Bruke bøker og internett for å finne fakta, som en 
utvidelse av undringsprosessen.

• Være oppmerksom på dyrelivet rundt oss, ved å 
aktivt lytte og se etter dyr og dyrespor når vi er 
ute i barnehagen eller på tur.

• Ha kildesorteringsdunker med bilder tilgjengelig 
på avdelingen, slik at barna selv kan sortere 
søppel.

3 – 6 år • Barna opplever glede ved å ferdes ute 
i naturen året rundt

• Barna får grunnleggende innsikt om 
natur og miljøvern

• Barna har grunnleggende kunnskap om 
bruk av nettbrett og PC.

• Barna bruker teknologi til å lære om 
ulike emner.

• Barna går tur i skog og mark.

• Vi snakker om hvorfor miljøvern er viktig.

• Barna lærer om kildesortering.

• Barna plukker søppel på noen av turene

• Barna lærer om årstidene og været

• De voksne legger til rette og bruke naturen som 
arena for lek, undring, utforsking og læring.

• Barna får erfaring med å lage konstruksjoner av 
ulike naturmaterialer

• Sammen med voksne, finner barna informasjon 
på Internett.
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ANTALL, ROM OG FORM

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form og er på jakt etter 
sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna 
sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen 
utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Mål Tiltak

1 år • La barna få støtte til den førmatematiske 
forståelsen. La barna utvikle god 
romfølelse.

• Være bevisst på vårt eget språk og hvilke 
begrep vi bruker. Beskrive det vi ser, f.eks. 
om en leke er under, over, bak, ved siden 
osv.

• Vi lager små rom, bruke f.eks. kasser eller 
esker som barna kan krype inn i.

2 år • Tallrekken 1-10

• Geometriske former Orientere seg

• Vi bruker tallrekken aktivt, ved å telle 
hverdagslige ting som for eksempel leker, 
fingrer, barn, kopper og tallerkener osv.

• Utforske ved å lete etter og tegne 
geometriske former. Bruke preposisjoner 
som under, over, bak, foran osv aktivt i 
hverdagen.

3 - 6 • Gi barna forståelse for grunnleggende 
matematiske begreper.

• Erfare ulike typer størrelser og former.

• Gi barna gleden av å utforske og leke med 
tall og form. Barna får erfaringer med å løse 
praktiske matematiske utfordringer.

• Benevne ulike størrelser og former Lære å 
orientere seg i natur og nærmiljø

• Bruke ulike former i lek og 
formingsaktiviteter Legge til rette ved bruk 
av spill, musikk, digitale verktøy, bøker osv.

• Barna gjennomfører praktiske oppgaver 
som geometriorientering, baking og måling 
av høyde og

• vekt.
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«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

BARNET 
FØRST!
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, 
og preger våre verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske 
normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er represen-
tert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den 
kristne kulturarven.

Mål Tiltak

1 år • La barna bli møtt med respekt når de 
uttrykker følelser verbalt og nonverbalt.

• Markere høytider og tradisjoner.

• Forstå og se det enkelte barn.

• Bruke forming til å lage pynt til høytider. 
Baking til jul.

2 år • Inkludering av alle

• Vise empati for hverandre

• Bli kjent med ulike kulturer som er 
representert i barnehagen/avdelingen

• Dele barna i smågrupper daglig slik at de får mer 
ro og vi får bedre mulighet til å se/støtte hvert 
enkelt barn i lek.

• Støtte barna i konflikter og lek gjennom 
dagen, og anerkjenne når barna er gode mot 
hverandre.

• Sikre at alle voksne er godt kjent med, og jobber 
etter COS modellen og «være sammen»

• Ha en internasjonal uke og markere kristne 
høytider

3 – 6 år • Utvikle toleranse og respekt for hverandre, 
La barna bli kjent med ulike kulturer 
som er representert i barnehagen, 
og grunnleggende verdier i den norske 
kulturarv.

• Barna setter ord på følelser. Sammen 
med en voksen kan de se om tankene er 
fremmende eller hemmende for egen 
aktivitet.

• Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre. Samtale om rett og galt, og 
viktigheten av å respektere og passe på hverandre

•   Gi barna kjennskap til, og markere merkedager,   

•   høytider og tradisjoner.

• Undre oss sammen med barna.

• Vi har samlinger med temaet – bruker 
fortellinger og konkreter fra være sammen 
og Nelly og Hamza.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjer-
righet. Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokal-
samfunnet, natur, kunst og kultur, tradisjoner og levesett.

• Mål • Tiltak

• 1 år • La barna bli trygge på de voksne og de 
andre barna i barnegruppen.

• La barna føle tilhørighet til en større 
gruppe. La barna bli kjent med 
barnehagens område.

• Bruke god til på tilvenning.

• Bruke navn i sanger, feks i samlingsstund. 
Henge opp bilder.

• Introdusere nærmiljøet gjennom ulike turer.

• 2 år • Bruke nærområdet og ha fokus på 
trafikkopplæring når vi går på tur

• Ta vare på barnehagens tradisjoner fra år 
til år.

• Gå på turer til:

• Skogen

• Lekeplassen med barnehagen

• Fjellstad, Sveio sentrum/biblioteket 
og,Krossleite Når vi er på turer ser vi alltid 
om det kommer bil (venstre, høyre også 
venstre igjen)

• Gjennomføre barnehagens tradisjoner hvert 
år. (Se under tradisjoner)

• 3 – 6 år • Bli kjent i nærmiljøet og lære å orientere 
seg og ferdes trygt.

• Utvikle gryende tillit til deltakelse i 
samfunnet La barna bli kjent med at 
samene er Norges urbefolkning

• Førskolebarna får erfaring med skolen. 
Barna bruker kulturtilbudet i nærmiljøet.

• Barna får mulighet til å påvirke hverdagen 
sin i

• barnehagen.

• Gå turer hvor barna blir introdusert for 
personer og steder i nærmiljøet for å skape 
tilhørighet.

• La barna medvirke i egen hverdag Gjøre 
barna kjent med samisk kultur.

• Vi går på skolebesøk med de barna som 
hører til Sveio skole.

• Vi går tur til biblioteket.

• Vi gjennomfører barneintervjuer
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BARNET 
FØRST!
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Vi har en felles satsning sammen med de andre FUS barnehagene. Basert på kunn-
skap og informasjon fra Berit Nordstrand og Helsedirektoratet «Bra mat i barnehagen 
– råd, tips og oppskrifter» sikrer vi oss den kompetansen vi behøver for å servere 
barna sunn og næringsrik mat.

SmartMat er de beste byggeklossene for utvikling av egenledelsen i lek og læring. 
Det er helt grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over 
tid at de får i seg næringsrik og nok mat.

Det sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt. Prosjektet skal bidra til at barna 
får mat som inneholder byggeklosser for kropp og hjerne. Barna får servert alle målti-
dene i barnehagen vår. Vi er så heldig at vi har egen kjøkkenassistent hver dag som 
serverer varm lunch fire dager i uken, og nybakte rundstykker en dag i uka. Har 
gruppa di turdag blir det servert varm mat på tur. Vi tilbyr frukt eller grønnsaker til 
alle måltidene. Vi er opptatt av at barna skal få servert sunn og næringsrik mat som 
inneholder nok av gode «byggeklosser» hver dag i barnehagen. Vi ønsker at barna 
skal oppleve matglede ved å smake ulike smaker og innimellom være med på tilbe-
redning av maten.

Vi har laget ukes menyer som blir delt på mykid.

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

SMARTMAT
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PLANLEGGING
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de 
viktigste for- utsetningene for barns utvikling og læring. Derfor er vurdering av det 
vi gjør i barnehagen en viktig forutsetning for god planlegging og utvikling av barne-
hagens innhold. Gjennom observa- sjoner og fortløpende vurderinger kan vi sikre 
barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling i barnehagen. Vi vurderer 
samspillet barna mellom, mellom barn og personal, mellom personal og foresatte, 
og mellom barnehagens ansatte. Det er barnehagens styrer som har et overordnet 
ansvar for at vurderingen foregår i forståelse med foreldre og personalgruppen.

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. 
Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen 
som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehage-
loven og rammeplanen.
For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedago-
giske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen».
Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 37.

VURDERING
Målet med vurdering er å sikre at alle barna får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
ram- meplanen. Vi vurderer hvor vi befinner oss i forhold til målene vi har satt oss. Vi 
vurderer de erfaringene vi har gjort og opplevelsene barna har fått, i lys av de målset-
tingene vi har satt for arbeidet. Vi vurderer vår egen innsats i arbeidet med barn og 
ser dette i sammenheng med barnehagens uttrykte verdier. Både barnas, foreldrenes 
og personalets synspunkter bør kom- me fram i denne vurderingen. Dokumentasjon 
skal danne grunnlaget for vurderingsarbeidet.

 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON  
OG VURDERING
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SLIK GJØR VI:
   Evaluerer prosjektarbeid og periodeplaner ved bruk av periodeplan/evaluerings-

skjema
  Vurderer på leder-, avdelings-, personal-, og foreldremøter.
  Vurdering av prosessorientert arbeid med hverdagsaktiviteter etter behov
  Gjennomfører brukerundersøkelse for foreldre
  Gjennomfører foreldresamtaler
  Gjennomfører medarbeiderundersøkelse for ansatte
  Gjennomfører barnesamtaler med de eldste barna

DOKUMENTASJON
Målet med dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som gjøres i barnehagen.

Det er barnehagens styrer som har et overordnet ansvar for at den pedagogisk virk-
somheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Det er de pedagogiske 
ledernes ansvar å vurdere det faglige innholdet i barnehagen. De pedagogiske lederne 
vurderer også det enkelte barnets trivsel og utvikling. Dokumentasjon handler om å 
synliggjøre praksis.

Gjennom dokumentasjon på basene, i form av foto og dokumentasjonstekster, synlig-
gjør vi vår praksis og de pedagogiske prosesser. Vi kan se barns ulike måter å utforske 
omverdenen, og få kunnskap om de læreprosesser barnet er i. Vi kan få mulighet til 
å forstå noe om hvordan barna tenker, lærer, lever og uttrykker seg. Barna ser og 
snakker om bildene. Deres verbale språk, hukommelse og refleksjonsevne stimu-
leres.

Personalet i Gjermundshaugen får gjennom dette arbeidet økt sin bevissthet om 
arbeidet med barna, og får et grunnlag for å utvikle seg selv og det pedagogiske 
arbeidet.



58

Dokumentasjon blir også et vurderingsverktøy for personalet, foreldre og barna. 
Det danner også utgangspunkt for drøftinger av nye planer og utvikling av  
virksomheten og gir nyttig informasjon til dere foreldre/foresatte, eiere og andre  
samarbeidspartnere.

SLIK GJØR VI:
  Har god kommunikasjon med foreldrene gjennom mykid med tekst og bilder
  Forteller foreldrene om hvordan barnet har hatt det i barnehagen ved henting
  Bruker kartleggingsverktøy ved enkelte anledninger
   Vi dokumenterer prosessen i arbeidet vårt med tankekart, bilder, praksisfortel-

linger, utstillinger og observasjoner.
   Hver uke har vi pedagogmøter og avdelingsmøter. Tilbakemeldinger fra aktivi-

teter og ulike observasjoner blir drøftet og lagt til grunn for videre arbeid
   Tilbakemeldinger fra barna. Tilbakemelding er også observasjoner og kropps-

språk hos de minste
  Formelle og uformelle samtaler med foreldre/foresatte
  Planleggingsdager og personalmøter
  Veiledningsmøter for assistenter og fagarbeidere.

Vi vurderer fordi:
   For å alltid være i utvikling og for å sikre barnegruppens og det enkelte barnets 

utvikling.
  For å sikre kvaliteten i barnehagen.
  For å sikre at vi følger oppsatte mål.
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For at barn og foreldre skal få et mest 
mulig helhetlig tilbud til beste for barna 
oppvekst og utvikling, forutsetter det et 
samarbeid mellom ulike instanser som 
arbeider med barn. Barnehagene i Sveio 
skal starte med bedre tverrfaglig innsats 
høsten 2018 – også kjent som stafett-
loggen. Dette gjør vi i samarbeid med 
instanser som PPT, logoped, helsestasjon 
og barnevern.

Dersom et barn har behov for hjelp, støtte 
eller oppmerksomhet i korte eller lengre  
perioder, kan vi i samarbeid med forel-
drene opprettet en stafettlogg på barnet. En stafettlogg er en elektronisk loggbok 
som blir opprettet med foreldrenes samtykke. I loggen setter vi opp tiltak som 
barnehagen og hjemmet har ansvar å overholde. Tiltakene vil knyttes til utviklings-
områder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en periode, eller over tid. Vi 
forplikter oss på jevnlige loggmøter for å vurdere tiltakene underveis.

Pedagogisk leder har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet i overgangen fra 
barnehagen til skolen dersom den ikke avsluttes. Ved å beholde loggen i overganger 
sikrer vi god informasjonsflyt. Foreldre vil til enhver tid være oppdatert på det som 
er skrevet i loggen, og det er kun barnets foreldre og de personene som foreldrene 
gir tillatelse til som har lesetilgang til stafettloggen.
Der det er behov for samarbeid med flere instanser kan stafettloggen koordinere 
dette. Stafettloggen slutter når foreldre sammen med øvrige samarbeidsparter ser at 
barnet trives og tiltakene har gitt ønsket effekt. Foreldre kan til enhver tid avslutte 
loggen.

Den elektroniske loggen ligger på internett. For å få tilgang til en logg kreves det 
bank-id for pålogging.
https://sveio.betreinnsats.no/

Andre samarbeidsinstanser:

  PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)
  Barnevern
  Helsestasjon
  Høgskolen på Vestlandet

SAMARBEID
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DISSE METODENE BRUKER VI I GJERMUNDSHAUGEN  
FUS BARNEHAGE:

   Undringssamtalen: En samtale som tas når foreldre eller barnehagen ansatte 
undrer seg over barnets utfordringer eller endring i adferd.

   Bekymringssamtalen: når foreldre og barnehagen er bekymret for barnets utvik-
ling eller adferd, og de blir enige om å søke hjelp utenfra. Hvis det er mistanke 
om seksuelle overgrep eller vold i hjemmet melder vi vår bekymring direkte til 
barnevernet.

   Konsultasjonsteam: Når vi er bekymret for barnets utvikling eller adferd melder vi 
i samarbeid med foreldrene opp til Sveio kommune sitt konsultasjonsteam. Her 
er PPT og barnehagefaglig rådgiver med sammen med barnehagen og foreldrene 
for å få veiledning og drøfte veien videre.

   Foreldrerådet: foreldrerådet består av alle barnehagens foreldre og har som 
oppgave å sikre et samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Rådet skal arbeide 
med å ivareta barnas og foreldrenes interesser.

   Samarbeidsutvalget SU: består av to representanter fra foreldre og to repre-
sentanter fra personalet, samt daglig leder. Samarbeidsutvalgets oppgave er å 
se til at barnehagen blir drevet innenfor de gitte rammene. Barnehagens årsplan 
behandles her og SU skal være et samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og 
personalet.

   Medvirkning: Barnehagen er personalets arbeidsplass. Barn og foreldre er 
brukere. Dette kan medføre ulike interesser. Foreldre har anledning til å invol-
vere seg og ytre sine interesser. Dette kan dreie seg om gode ideer, ros og ris, 
praktiske ferdigheter og lignende. I tillegg til dette har foreldrene store medvir-
kningsmuligheter i hverdagen. Alle som er innom barnehagen i løpet av en dag, 
påvirker miljøet og barnas hverdag.

   Foreldres medvirkning handler ikke bare om å være med å bestemme hva som 
skal gjøres og hvordan barnehagen skal se ut, men i like stor grad hva man gjør 
og sier, og hvordan man forholder seg til andre barn og voksne når man leverer 
eller henter barn. Med trygge, hyggelige voksne blir også barnehagehverdagen 
tryggere.
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Daglig kontakt: Det er i den daglige kontakten mellom barnehage og hjem at den 
mest verdifulle kontakten og informasjonen ligger. Her er det viktig at hjem og barne-
hage utveksler informasjon som har betydning for barnets ve og vel både hjemme og 
i barnehagen. De ansatte har taushetsplikt.

Foreldresamtaler: Alle foreldre/foresatte vil få tilbud om to foreldresamtaler i året, 
høst og vår. Ut over dette avholdes det kun samtaler ved spesielle behov. Skulle 
foreldre/foresatte ønske samtale utover hva barnehagen tar initiativ til tar dere 
kontakt med avdelingsleder eller daglig leder.

Foreldremøter: Det avholdes to foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren. 
Det sendes ut innkalling med saksliste når den tid kommer. Foreldremøte for nye 
foreldre med generell info om barnehagen og FUS avholdes i juni.

Serviceerklæringen blir delt ut til nye foreldre, og ligger på mykid.

Sommerfest: Tidlig i juni arrangeres sommerfest for barnehagens barn, foreldre og 
ansatte. Dette er det personalet som har ansvaret for.
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TILVENNING AV NYE BARN/OVERGANG FRA LITEN TIL STOR AVDELING: 
Vi ønsker å gjøre overgangene i barnehagen så gode som mulig for alle barna. Derfor 
vil enhver tilvenningsprosess variere noe, alt etter det enkelte barns behov. Men, vi 
tar utgangspunkt i at tilvenningen med foreldre tilstede går over minst tre dager. De 
første to dagene ønsker vi at foreldrene skal være tilstede sammen med barnet hele 
tiden de er der. Den tredje dagen pleier vi som regel å oppfordre foreldre til å gå fra 
barnet en liten stund, dersom barnet virker klar for det. Vi oppfordrer også til å la 
barna få korte dager (4 - 5 t) i alle fall den første uken. 

I forkant av tilvenningsperioden, våren før oppstart, inviterer vi også foreldre og barn 
på besøksdager i barnehagen. Vi håper med dette å legge grunnlag for en enda tryg-
gere tilvenning, i omgivelser som barna allerede har blitt introdusert for. 

Samtidig som vi har de nye barna på besøk, sender vi de største barna på avdelingen 
på besøk til stor avdeling. Dette for å gjøre overgangen fra liten til stor avdeling 
tryggest mulig. I tillegg får de som skal flytte avdeling mulighet til å bli kjent til både 
barn og voksne ved utetid og ved starten og slutten av dagen (da vi er sammen hele 
barnehagen på morgenen og på ettermiddagen). 
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Alle barna som går siste året i barnehagen, er med i førskolegruppa. På førskolen får 
barna en smakebit av de fagene de kommer til å møte i 1. klasse. Det legges også stor 
vekt på sosial kompetanse og selvstendighetstrening dette siste året. Se link til Sveio 
kommunes plan; overgang barnehage skole på MyKid.

På førskolegruppa skal vi jobbe med dette:
  Å være en del av et sosialt fellesskap
  Å trene på å vente på tur
  Å videreutvikle begrepsforståelsen
  Å ta i bruk kreativitet, fantasi og skaperglede
  Å videreutvikle språkforståelsen
  Å leke med bokstaver, tall, former og størrelser
  Å utvikle god finmotorikk og blyantgrep

Vi skal blant annet arbeide med følgende aktiviteter:
  Farger og former
  Førmatematiske begreper (over, under bak, foran, etc.)
  Størrelse (sortere og sammenligne)
  Antall og rom, tall 1-10
  Bokstaver og å skrive sitt eget navn

Barnehagen sokner til Sveio skole, derfor har vi kun valgt å gå på besøksdager der 
for de barna som skal gå der. Barn som sokner til andre skoler, må foreldre selv ta 
ansvar for besøksdager. Vi har også tradisjon på avslutningstur med førskolegruppa.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
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Det kreves kunnskaper for å utvikle et variert og stimulerende miljø i barnehagen, og 
for å kunne veilede og støtte det enkelte barn. Vi skal være med på å skape et godt 
og læringsrikt oppvekstmiljø hvor Gjermundshaugen FUS barnehage er et sted man 
har lyst til å være, både for barn og personal.

Vi ønsker hele tiden å få mer kunnskap om barn og barns utvikling, og holde oss 
oppdatert på nyere forskning. I sammenheng med våre satsningsområder har vi 
denne planen for kompetanseheving for barnehageåret 2020 - 2021:

  FUS prosjektet; egenledelse i lek og læring
   Minikurs med work shop I regi av barnevernet -  samtaler med barn om vanske-

lige temaer og følelser
  Planleggingsdager
  Avdelingsmøter -og personalmøter med fagtema
  Eksterne kurs i regi av FOS.
   En av pedagogene tar videreutdanning i «barns språkutvikling og språklæring i 

barnehagen»
  Implementering av Circle Of Security
  Veiledning av personalet og videre arbeid med språkløypepakkene
  Veiledning av personalet og videre arbeid med inkluderende barnehagemiljø

 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET  
2020 - 2021

BARNET 
FØRST!
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ALTERNATIV SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Vi bruker bildestøtte som gir barna mulighet til å uttrykke ønsker, behov og følelser 
nonverbalt. Samtidig blir bildene en støtte til innlæring av nye ord når vi voksne 
bruker språket aktivt ved bruk av bildene. Vi bruker bilder ved behov i forbindelse 
med påkledning, måltid, vær, leker, følelser ol. Vi har brukt det samme bildepro-
grammet på hele huset, slik at det skal oppleves oversiktlig og gjenkjennelig for 
barna uansett hvilken avdeling de befinner seg på. Ved å bruke bildestøtte i hver-
dagen gjør vi derfor språkmiljøet bedre for alle barn.

 ETT INNBLIKK I HVA ELLERS VI  
JOBBER MED
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FRILUFTSUKA
Vi i Gjermundshaugen FUS barnehage har en ute uke på høsten og en på våren. Her 
vil vi ha aktiviteter som er tilpasset årstiden. I rammeplanen står det at barnehagen 
skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer 
evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Det skal være 
med å fremme glede hos barna og at de skal få erfaring med friluftsliv året rundt. 
Ute uka skal bidra til utforsking, opplevelser og erfaringer i barnehagens nærmiljø. 
Det sies at det oftest er en helt annen lek ute enn innendørs, da uteleken er mer grov 
motorisk og barn bruker større del av kroppen.

BJØRNIS
Vi i Gjermundshaugen FUS barnehage har også fokus på brannsikkerhet, førstehjelp 
for barn. I løpet av året vil barna møte både Henry og Bjørnis. 

Hils på Bjørnis! Han jobber som brannbamse i brann og redningstjenesten. Hans 
oppgaver er å hjelpe barn som trenger omsorg og trygghet etter brann og ulykker, 
vekke barnas interesse for brannsikkerhet og lære dem å forebygge brann. For de 
som ønsker det går det an å følge Bjørnis på sosiale medier som Instagram og Face-
book (Brannbamsen Bjørnis). 
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Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer 
hånden sin og får skrubbsår på kneet. Ved å bruke dukken lærer barn hva vi kan gjøre 
for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi ringer når uhellet er ute.

Henry-settet inneholder en Henry-dukke og illustrerte plansjer av Henrys uhell. Disse 
bruker vi i samlingsstund når voksne og barn drøfter hva som har skjedd med Henry. 
På denne måten kan personalet i barnehagen legge inn førstehjelp som en del av det 
pedagogiske opplegget i barnehagen.

https://www.rodekors.no/tilbudene/forstehjelp/henry---forstehjelp-for-barnehage-
barn/
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Nelly og Hamza er en pedagogisk bokserie laget for begrepsinnlæring og språkut-
vikling hos barn. Bokserien består av 21 spennende fortellinger spesielt utviklet for 
barn i barnehagen. Fortellingenes temaer er forankret i fagområdene i Rammeplan 
for barnehager. 

Nelly og Hamsa er to levende og fantasifulle barnehagebarn som opplever litt av hvert 
både i barnehagen og hjemme. Sammen og hver for seg utforsker de ulike følelser, 
former, tall og farger, og de erfarer hvor spennende det kan være å gjøre grimaser. 
Vi i Gjermundshaugen FUS barnehage vil bruke disse bøkene i samlingsstunder med 
flere barn, og for høytlesing i mindre grupper. Bøkene har store, fargerike tegninger 
som også kan fungere som enkeltvise samtalebilder. Spørsmål underveis i teksten 
inviterer barna til samtaler om egne opplevelser og tanker.  

Tema i bøkene er: Følelser, former og tall, farger og munnmotorikk. 
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   Nissefest: Barna og personalet kler seg ut som nisser. Vi spiser grøt, og kanskje 
kommer julenissen?

   Lucia: De eldste barna i barnehagen kler seg ut og går i Luciatog på omsorgs-
senteret. På ettermiddagen er foreldre og søsken velkommen til kos ute I barne-
hagen.

   Karneval: Barn og voksne kler seg ut. Vi slår katta i sekken og setter hale på 
grisen.

   Påskeeggjakt: Påskeharen legger ut kokte egg i barnehagen. Barna har med seg 
korger som de sanker eggene i. Etterpå spiser vi en god lunsj.

   Sommerfest: Barnehagen arrangerer sommerfest for barn og foreldre. Vi griller 
og koser oss i lag ute. Barna står for underholdningen.

TRADISJONER I BARNEHAGEN
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NOTATER:
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NOTATER:
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August • Velkommen til nytt barnehageår 
• Planleggingsdag 17.august

September • Friluftsuke uke 36

• Brannvernuke uke 38

Oktober • Skolens høstferie uke 41 
• Internasjonaluke uke 43          
• FN - dagen 24.10.

November • Planleggingsdag 13.november

Desember • Lucia 13. desember

• Nissefest for barna 18. desember

Januar • Førstehjelpsuke med Henry uke 3

• Planleggingsdag 29. januar

Februar • Samefolkets dag 6. februar

• Karneval 14. februar Skolens vinterferie uke 9

Mars • Planleggingsdag 15. mars 

April • Påskelunsj for barna: Eggejakt med påskeharen 26.mars.
• Vennskapsuke uke 17 og FUS - dagen 30. april

Mai • Friluftsuke
• Planleggingsdag 14.mai

Juni • Sommerfest

Juli • God sommer!

HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!

ÅRSHJUL 2020-2021
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ALLE HOLDER HENDER
HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST



GjermundshaugenBarnehagenavn

Barnehages kontaktinfo

 Gjermundshaugen FUS barnehage  

Tjernagelvegen 47, 5550 Sveio
Tlf: 53 74 12 57

https://www.facebook.com/ 
gjermundshaugenbhg/

www.fus.no/gjermundshaugen  
Gjermundshaugen-FUS-barne-

hage-999094346903708

Årsplan er godkjent av SU kontaktene.

Daglig leder:
dl.gjermundshaugen@bhg.no 

tlf: 913 77 367

Armkroken:
tlf: 952 51 576

Hjerterommet: 
tlf:952 51 577

Smilehålet:
tlf:952 51 579

Go`foten:
tlf: 952 51 578


