
1

2019-2021ÅRSPLAN

SANDVENBarnehagenavn



2

1. Innleiing 5

2. FUS verdigrunnlag, mål og satsingar 6
Visjon 6
Verdiar 6
Hovudmål 6
Leik og eigenleiing 6
Hjulet for eigenleiing  7
FUS SmartMat – for matglede  
og gode matvanar 8

3. Barnehagelova og rammeplan for barnehagen 
og andre styringsdokument 10
Årsplanen som reiskap og styringsdokument 10
Andre styringsdokument 10
Kompetanseplan for  
personalet og pedagogisk plattform  10
Fire grunnpilarar i vårt  
pedagogiske arbeid 10
Gjennom leik utviklar og opplever barnet 11
«Barnet først» 12
Visjon og generelle mål for personalet 12
Serviceerklæringa 12
Kontinuerlege prosessar 12
Arenaer for kompetanseutvikling 12
«Barnet først» og evaluering av  
tuning in to kids i norske barnehagar  14
Fagleg bakgrunn 14

INNHALD



3

4. Barnehagen sine mål og satsingar 16
Barnehagen sin profil 16
Satsingsområde for perioden 17
Barnehagen som kulturarena   18
Kunst i barnehagen  18
Tur og friluftsliv  20
Årsoversikt 22

5. Barnehagen sitt formål og innhald 23
Omsorg, læring og danning  23
Venskap og sosial kompetanse  24
Språk 25

6. Barn sin rett til medverknad 26
Barn sin medverknad 26
Prosjektarbeid 26

7. Barnehagen sitt verdigrunnlag 28
Likestilling og likeverd 28
Mangfald og gjensidig respekt  28
Berekraftig utvikling 28
Livsmeistring og helse  29

8. Fagområda i barnehagen 30
Kommunikasjon, språk og tekst 30
Kropp, rørsle, mat og helse 30
Kunst, kultur, og kreativitet 30
Natur, miljø og teknologi 32
Mengd, rom og form 32
Etikk, religion og filosofi 32
Nærmiljø og samfunn 32

9. Planlegging, dokumentasjon,  
refleksjon og vurdering 34
Modell for pedagogisk planlegging, 
dokumentasjon, refleksjon og vurdering 35

10. Samarbeid og overgangar 36
Overgangar og tilvenning 36
Samarbeid barnehage/heim 36
Skuleførebuing og  
overgang barnehage – skule 38
Andre samarbeidsinstansar 38
Støttesystem i barnehagane i Kvam 38



4



5

1. INNLEIING
Velkomen til Sandven FUS barnehage!

Sandven FUS barnehage er ein basebarnehage med to basar. Fjell er storbarnsbasen og Fjord 
er småbarnsbasen. Me har fleire pedagogiske leiarar på kvar base, og eigen kunstpedagog/
barnehagelærar på huset. Kvar pedagog har ansvar for ei gruppe barn. Fagarbeidarar og 
assistentar har arbeidsplassen sin på ein fast base.

Alle barn har ein primærkontakt i tillegg til ein pedagog. I tilvenningsfasen er det 
primærkontakten som tek i mot barnet og foreldra, viser dei rundt i barnehagen og knyter 
den næraste kontakten med barnet. Seinare har primærkontakten og pedagogen ansvar for 
observasjon av barnet, og skal sikra at barnet vert sett og følgd opp.

Me deler barna inn i mindre grupper kvar dag. Denne inndelinga skjer anten etter alder, 
behov, interesser eller etter ynskje frå barna – «Velg sjølv». Me jobbar for å gje barna ei 
barnehagetid med variert innhald, der me nyttar potensialet i bygget vårt, grillhytta, 
verkstaden, minibussen, faste turplassar og nærområdet. Me er opptekne av å vera på golvet 
med barna og tilgjengelege for å skapa gode relasjonar og opplevingar.
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VISJON
Saman gjev me barndomen verdi;
leik og glede, kvardagsmagi og venegaranti

Visjonen vår stakar ut retninga for det me ynskjer at organisasjonen skal oppnå – no og i 
framtida. Visjonen er det me strekk oss etter kvar dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.

VERDIAR
Glødande, skapande og tilstadeverande

Verdiane er kulturberande i organisasjonen vår. Verdiane fortel kva me står for, kva me trur på 
og kva som er viktig for oss. Dei er kjelde til motivasjon og inspirasjon i det daglege arbeidet 
i barnehagen på vegen til å realisera visjonen.

HOVUDMÅL
• FUS barn har eit positivt sjølvbilete
• FUS barn er trygge, utforskande, trivst i leik og har venekompetanse
• FUS barn gler seg til resten av livet og veit at dei har høve til å påverka og at innspela deira tel
• FUS barn har det kjekt i barnehagen

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLA
• Dei tilsette deltek på kompetanseutvikling gjennom FUS skulen
• Dei tilsette deltek på rettleiing
• Dei tilsette fylgjer retningslinjene til SmartMat

LEIK OG EIGENLEIING
Hos oss kjem leiken fyrst! Barnehagen skal gje leiken ein sentral plass, og skal vera ein arena 
for borna sin utvikling og læring, og for sosial og språkleg samhandling. Leiken er den viktigaste 
og mest naturlege læringsarenaen for born i barnehagealder. Me vil inspirera til og gje rom 
for ulike typar leik både inne og ute. Saman ynskjer me å oppleva glede, humor, spenning og 
engasjement i leiken. Me vil fremja eit inkluderande miljø der alle barn og vaksne kan delta i 
leik. Gjennom leiken blir barna i stand til å danna gode og sterke kjensleband til andre.

Målet vårt er at kvart barn skal bli den beste utgåva av seg sjølv. Derfor har leik, og spesielt 
rolleleiken ein sentral plass hos oss. Det er FUS-barnehagane sin pedagogiske plattform, 
som vert kalla eigenleiing i leik og læring. Eigenleiing og leik vert markert gjennom dei fire 
kundeløfta leikekompetanse, god kommunikasjon, venegaranti og eventyrlyst.

2. FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGAR
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Barn må nytta mange ferdigheiter for å kunne løysa daglegdagse utfordringar, og eigenleiing 
er avgjerande for å nytta eigen kompetanse så godt som mogleg. Leiken krev heile hjernen. 
Eigenleiing er evna til å kunne vera aktiv og sjølvstendig i ei oppgåve over tid, og er eit felles 
omgrep på funksjonane i hjernen som set i gang og styrer det meste me seier og gjer.

Nokre barn kan oppleva å ikkje meistre leiken. Då vil me vaksne ha eit ekstra fokus på desse 
barna, blant anna gjennom å nytta eigne leikegrupper. I leikegruppa er me vaksne med som 
støttande stillas og rettleiar borna til å meistre leiken for å heva sosial kompetanse og skapa 
nye venskap. Barn som leikar er eit teikn på trivnad.

HJULET FOR EIGENLEIING VISER KVA BARNET LÆRER I LEIK:
 

Igangsetting
- ta initiativ til sosialt 

samspel med andre barn, 
og koma i gong med leik 

og aktivitetar

Organisering
- halda orden 

på informasjon 
og aktiviteter

Arbeidshukommelse
- tenke og hugsa 

samstundes, driva fram 
oppgåver i logisk rekke

Fleksibilitet
- evna å takla overgangar, 

skiftå merksemd og 
veriera mellom 
ulike aktivitetar.Sjølvregulering

- regulera og kontrollera
eigne kjensler 
og handlinger

Sjølvmonitorerin g
- kjennskap til korleis eigne 

handlingar og fremferd 
skapar reaksjonar hos 

andre, og korleis 
andre sin åtferd 

påverkar ein 
sjølv.

Planlegging
- setta mål og laga 

effektv plan/strategi 
for å nå målet

a

a

a
a

a
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FUS SMARTMAT – FOR MATGLEDE OG GODE MATVANAR
Gjennom erfaring og forsking har FUS utvikla eit eige matkonsept. FUS SmartMat er basert 
på eit variert kosthald med gode, reine råvarer. Me er opptekne av kva byggeklossar kroppen 
treng for å sikra at hjernen og kroppen fungerer optimalt, slik at borna har nok energi til god 
leik og læring over tid.

FUS SmartMat skal fremja matglede hos barn. Gode opplevingar rundt måltida vil vera 
med på å bidra til matglede og gode matvanar for barna i FUS. Me skal ha trivelege 
måltid med god tid. Måltida er viktige sosiale og pedagogiske arenaer hos oss, der barna 
blir sett og høyrd, anerkjende, og får nok tid til å eta. I Sandven FUS barnehage ynskjer 
me å laga mat frå botnen av, og barna deltek aktivt i matlaginga både ute og inne. 
 
Gjennom FUS SmartMat…
• serverer me grønsaker så ofte me kan – både til brødmåltider og varmmåltider.
• serverer me rein fisk eller produkt med mest mogeleg fisk.
• vel me reint kjøtt eller produkt med høg kjøttprosent.
• me nyttar næringsrike kornsorter med mykje fullkorn.
• me nyttar plantefett som t.d. olivenolje og kokosolje, samt meierifett frå smør og ulike 

mjølkeprodukt.
• me drikk vatn når me er tyrste, og koser oss heller med mindre mengder av anna drikke.
• me nyttar naturlege søtstoff, dvs. at me nyttar naturlig søte ting som t.d. frukt, bær og 

honning.
• me serverer varme måltid og andre alternativ til brødmåltidet så ofte me kan, slik at barna 

får et meir variert kosthald og nok grønsaker.
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FUS
SMARTMAT
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ÅRSPLANEN SOM REISKAP OG STYRINGSDOKUMENT
Hensikta med årsplanen er å vera:
• ein arbeidsreiskap og eit styringsdokument for barnehagen sitt personale.
• eit utgangspunkt for foreldre og SU til å påverka innhaldet i barnehagen.
• grunnlag for kommunen sitt tilsyn med barnehagen.
• eit informasjonsdokument til eigar, politikarar, samarbeidspartnarar, foreldre, kommune og 

andre om det pedagogiske arbeidet i verksemda.

Andre styringsdokument
Lov om barnehagar, Rammeplan for barnehagar, FN sin barnekonvensjon, forskrifta for 
miljøretta helsevern, barnehagen sine vedtekter og planar, overordna retningslinjer frå FUS, 
serviceerklæring, etiske retningslinjer og kompetanseplan for personalet.

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET OG PEDAGOGISK PLATTFORM 
Sandven FUS barnehage har ei forskingsbasert tilnærming til det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen, og verdigrunnlaget til FUS-barnehagane ligg til grunn for den pedagogiske 
plattforma. Me skal vera glødande, skapande og tilstadeverande vaksne. 

Hos oss er læring gjennom leik, meistring og vennskap mykje meir enn berre ord. For at 
barnet ditt skal kjenna seg trygg og glad, og utvikla seg som barn og menneske, styrer dette 
alt me gjer.

Fire grunnpilarar i vårt pedagogiske arbeid:
GOD KOMMUNIKASJON:
Me er opptekne av å stilla opne spørsmål i samtale med barna. Opne spørsmål stimulerer 
kommunikasjon og språk, og inviterer til refleksjon, undring og fantasi.

VENEGARANTI:
Me legg til rette for at barna skal knyta venskap. Venskap er grunnleggande for eit utviklande 
og lærande miljø. Me har fokus på at kvart barn skal oppleva positiv anerkjenning i plenum.

EVENTYRLYST:
Eventyrlyst handlar om trang og ynskje om å oppleva det ukjende, og ha mot til å utforska nye 
stiar. Me jobbar for at barna skal få evna og mot til å by på seg sjølv.

3. BARNEHAGELOVA OG RAMMEPLAN FOR 
BARNEHAGEN OG ANDRE STYRINGSDOKUMENT
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LEIKEKOMPETANSE:
Leik og eigenleiing er en del av vår og FUS-barnehagane sin pedagogiske plattform. Gjennom 
denne satsinga ynskjer me å fremja born si evne til fleksibilitet og rolleprogresjon i leik. 
Utvikling av leikekompetanse styrker eigenleiing og sosiale ferdigheiter hos barna. Det er 
viktig å vera gode rollemodellar i møte med barna i og inn i leiken, og me vaksne må ha god 
kompetanse om leik og om leiken som læringsarena. 

I vårt pedagogiske arbeid skal me jobba for å:
• å oppleva glede
• bygga venskap
• vera profesjonelle og gode rollemodellar
• ha kompetanse om leik
• finna kvardagsmagi
• sjå det beste i kvart enkelt barn.

Gjennom leik utviklar og opplever barnet

turtaking

sosial 
kompetanse

språk

sjølvkjensle

motorikk

det 
kognitive

venskap og 
relasjonar

ei kjensle av å 
høyra til

sjølvregulering

ulike 
kjensler
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«Barnet først»
FUS-barnehagane har ei langvarig fagleg og forskingsbasert satsing dei kallar «Barnet først». 
Gjennom fokus på vaksenrolla og heva dei tilsette sin relasjonskompetanse skal kvaliteten i 
FUS-barnehagane styrkast. De kan lesa meir om denne satsinga på side 14.

Visjon og generelle mål for personalet
Sandven FUS barnehage sin visjon er å vera den beste barnehagen i Kvam.

Mål for personalet er at den enkelte tilsette skal setja seg sine eigne mål for eigenutvikling 
og freista å nå desse. Kvar tilsett skal tileigna seg og vidareutvikla fagleg kompetanse om 
barnehagen sine pedagogiske satsingar, profil og pedagogiske plattform.

Serviceerklæringa
Serviceerklæringa til FUS er eit viktig og nyttig dokument for både foreldre og tilsette. 
Serviceerklæringa finn de på MyKid.

Kontinuerlege prosessar
Sandven FUS barnehage tek innspel og tilbakemeldingar frå foreldre, SU, tilsette og andre på 
alvor. Me utarbeidar handlingsplanar og tiltak etter kvar brukar- og medarbeidarundersøking, 
og har alltid dei nyaste handlingsplanane på dagsorden. Me jobbar for å utvikla oss, og har 
alltid eit sterkt ynskje om å bli betre.

Arenaer for kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling for dei tilsette føregår blant anna på kurs-  og planleggingsdagar, ped.
leiar- og pedagogmøte og personal- og basemøte. Kompetanseheving skjer også i samarbeid 
med andre instansar, på FUS-skulen og i ulike nettverk. Dei tilsette kan søke og ta imot rettleiing 
gjennom formelle og uformelle samtaler og i her- og no-situasjonar. 
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BARNET 
FØRST!
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«Barnet først» og evaluering av tuning in to kids i norske barnehagar 

FAGLEG BAKGRUNN
Barnehageåra er ein viktig periode i barna si kjenslemessige utvikling. Barnehagen har difor 
ei viktig rolle i å legge til rette for utviklinga av barna si evne til å forstå og handtere eigne 
kjensler og for utviklinga av barna sin emosjonelle kompetanse. 

«BARNET FØRST» er både FUS sitt slagord og ei kompetanseutvikling i FUS barnehagane som 
vert fylgt av eit forskingsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet 
først byggjer på eit forskingsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrka 
den emosjonelle og sosiale kompetansen til borna, og CLASS observasjonsmetode som har 
tilsvarande mål i forhold til emosjonell støtte, i tillegg til å betre læringsmiljøet i barnehagane. 
TIK lærer omsorgspersonane eigenskapar og teknikkar for å kjenne att, forstå og handtere 
sine eigne og barna sine kjensler.  

«Barnet først» er ei kompetanseutvikling for alle dei tilsette i barnehagen. Treninga går over 
tid, og kan støtta opp under, utviklast og innarbeidast i det daglege arbeidet med barna og 
saman med gode kollegaer. Det skal utviklast eige støttemateriale for arbeidet på avdelingane/
basane.

fig 1 CLASSdimensjonane, La Paro et Hamre 2008.

Emosjonell og 
adferdsmessig støtte

Organisering av 
avdelingen

Støtte til læring og 
kognitiv utvikling

- Positiv klima
- Negativt klima
- Voksnes sensitivitet
- Ta barns perspektiv
- Veiledning og regule-
  ringstøtte

- Ledelse og veiledning
- Aktivitet og overganger
- Variasjon

- Tilrettelegging av læring
- Kvalitet på feedback
- Språkmodellering
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BAKGRUNN FOR FORSKINGA
Nyare forsking viser at det er relasjonskompetansen til dei tilsette i barnehagen som er viktig 
for korleis barna opplever kvalitet. Dette tek FUS på alvor og ynskjer difor å forse på om 
kompetanseutvikling hos dei tilsette bidreg til høgare kvalitet på den sosioemosjonelle støtta, 
læringsstøtta og på organsieringa av avdelinga/basen.

MÅLINGAR
Det vil utførast målingar før og etter oppstart av kompetanseutviklinga ved bruk av 
spørreskjema og observasjonar. Forskingsspørsmåla fokuserer rundt dei barnehagetilsette si 
evne til emosjonsregulering og emosjonell respons, i tillegg til det sosiale og emosjonelle 
klimaet i barnehagen. 

Effekten av kompetanseutviklinga vert evaluert. I fyrste omgang er 49 FUS-barnehagar 
i Oslo området, Bergen og Trondheim som deltek i opplæring og trening i TIK og CLASS-
observasjonar dei to neste barnehageåra. Dei 49 barnehagane er delt i 2 puljer. Pulje 1 får delta 
i kompetanseutviklinga barnehageåret 19/20, og pulje 2, kontrollgruppa, får same opplæring 
når forskinga er ferdig gjennomført. Vår barnehage er i pulje 2.

Etter endt forsking vil samtlege FUSbarnehagar ta del i denne kompetanseutviklinga.

Samarbeidspartnarar for kompetansehevinga og forskingsprosjektet: 
Tilsette ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO),
FUS AS ved fagansvarleg Hege Cecilie Eikseth og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved 
Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. 
Prosjektleiar for forskingsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskingsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
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4. BARNEHAGEN SINE MÅL OG SATSINGAR
BARNEHAGEN SIN PROFIL
Kunst, kultur og kreativitet er profilen til Sandven FUS barnehage.

ME HAR VALGT DENNE PROFILEN FORDI:
• Kunst, kultur og kreativitet er ein god innfallsvinkel til å inkludera alle fagområda i 

tverrfagleg arbeid.
• Dei estetiske faga er eit godt utgangspunkt for bl.a. språkutvikling, kroppsleg medvit, leik 

og utvikling av sosial kompetanse.

OVERORDNA MÅL FOR PROFILEN VÅR:
Barnehagen skal bidra til at barna får opplevingar som vekker ulike kjensler, samt gje høve til 
å uttrykka seg estetisk ut i frå eigne føresetnader.

DELMÅL FOR PROFILEN VÅR:
Barnehagen skal bidra til at barna får gjera seg ulike erfaringar og oppleva glede og meistring 
ved å uttrykka seg gjennom estetiske fag. Gjennom denne profilen ynskjer me å styrka barna 
sin kulturelle identitet og personlege uttrykk. Barna bearbeidar inntrykk og opplevingar, og 
tek på den måten i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede. Dei utviklar evna si til å 
kommunisera og gjera seg forstått, og dei får oppleva meistring både på personleg og sosialt 
plan.

For oss i Sandven FUS barnehage er uteliv ein viktig del av kvardagen. Me vil gje barna gode 
opplevingar og erfaringar i uterommet, og flettar saman friluftsliv og estetiske fag.

Barna lærer mykje gjennom profilen vår, og me ynskjer å synleggjera kva me jobbar med. 
Me nyttar ulike kulturelle tilbod i nærmiljøet, som t.d. biblioteket, Kabuso, Hardingtonar  
og Fartøyvernsenteret.
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SATSINGSOMRÅDE FOR PERIODEN: «SPRÅKMAGI»
Barn kan dansa, 
barn kan tegna,  
barn kan utforska, 
barn kan synga, 
barn kan forma, 
barn kan lytta, 
barn kan leika, 
barn kan sjå, 
barn kan fantasera.
Barn kan kommunisera.

Slik uttrykker barn seg gjennom eit mangfald av språk. Me ynskjer å ta vare på borna sine 
mangfaldige uttrykksformer gjennom språkmagiske opplevingar. Språkmagi er satsingsområde 
for barnehageåret 2019/20 og 2020/21, og vil koma til syne i dei ulike prosjektperiodane. 

Språkmagi er inntrykk og uttrykk. Gjennom aktivitetar og inntrykk skal dei vaksne gje barna 
gode opplevingar som inspirerer til ulike språkmagiske uttrykk, der mangfaldet av barna sine 
kommunikasjonsevner utviklar seg og kjem til syne. Målet med språkmagiske aktivitetar er at 
heile barnet skal stimulerast og få utvikla seg ved å bruka alle sansane.
Me må legge til rette for miljø der språkmagi kan oppstå spontant, gjennom kvardagslege 
aktivitetar og gjennom små og store prosjekt. 

Språkmagi speglar dei fire grunnpilarane i FUS sin pedagogiske plattform; god kommunikasjon, 
venegaranti, eventyrlyst og leikekompetanse. Språkmagi finn me i den engasjerande forteljinga, 
i den gode samtalen og i leik og samspel med andre, saman med vaksne som er glødande, 
skapande og tilstadeverande. 
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BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA  
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøte, 
gi rom for barna si eiga kulturskaping og 
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og 
meistring i sosiale og kulturelle felleskap. 
 (Rammeplan: 9)

Barnehagen som kulturarena handlar om meir 
enn kunst og estetikk og barnehagen er ein 
viktig arena for å utvikla kulturell identitet. 
Turar og friluftsliv og matlaging ute på bål ser 
me på som ein del av den norske kulturarva. 
Born med minoritetsbakgrunn har gjerne ei 
dobbel kulturtilhøyrsle og må få støtte til å 
utvikla begge kulturar, gjennom respekt og 
interesse frå born og vaksne.

KUNST I BARNEHAGEN 
Kvifor skal me ha om kunst i barnehagen? 
I møtet med kunst kan me undrast saman, 
me kan studera detaljar, nokon gongar kan 
me ta på den, den kan fortelle historier, den 
kan vise oss ting me aldri før har sett og 
kanskje få oss til og både grine og le! Kunst 
i barnehagen gjev eit referansegrunnlag 
for borna som seier noko om kultur, om 
tida me lever i, om kor viktig det er å ha 
kunnskap om visuelle språk og verkemiddel. 
Å jobbe med kunst er kjelde til grensesprenging, 
kreativitet og utforsking. Kunst i barnehagen 
kan lære framtidige vaksne at eit spørsmål 
ikkje alltid treng å ha kun eitt svar, at det fins 
løysingar på det meste, at me kan akseptere 
også ting me ikkje likar ved å freiste å forstå 
dei.
 

Kunst kan trekkast inn i alle fagområdene i 
barnehagen ikkje minst med tanke på eitt av 
dei viktigaste områdene me jobbar med til ei 
kvar tid i barnehagen, nemlig språk. Å kunne 
uttrykke seg er eit fundament for å skape 
relasjonar og for å lære. I det 1-åringen tar 
sitt fyrste penselstrøk har kommunikasjonen 
begynt, sjølv om barnet enno ikkje kan 
snakke. Kunst opnar på denne måten opp for 
eit rikare språklig mangfald og legg til rette 
for eit utvida uttrykksmangfald for barn. 
 (Med kunst i barnehagen, Ann-Hege Lorvik 
Waterhouse, Fagbokforlaget 2017)

Me er så heldige å ha eit rikt kunsttilbod i 
kommunen vår, med Kunsthuset Kabuso i 
spissen som viser samtidskunst på høgt nivå 
i tillegg til blant anna å ta vare på arven etter 
bilethoggaren Ingebrigt Vik. Sandven FUS 
har alltid nytta seg av formidlingstilbodet i 
Kabuso og har i tillegg laga prosjekt basert 
på utstillingar me har besøkt der. Frå hausten 
2019 inngår me eit tettare samarbeid med 
Kabuso der me i fyrste omgang kjem til å få 
sjå på oppbygginga av eit stort arbeid som 
vert laga spesielt for Kabuso. Kan hende me 
vert inspirerte til å lage noko me også? Andre 
spanande arenaer som me kan nytta oss av i 
dette samarbeidet er installasjonen Skyspace, 
Ingebrigt Vik-museet og Storeteigen. 
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TUR OG FRILUFTSLIV 
Barnehagen skal leggje til rette for mangfaldige naturopplevingar og bruke naturen som arena 
for leik, undring, utforsking og læring. (Rammeplan: 52). Denne setninga frå Rammeplanen er 
eit av utgangspunkta våre for arbeidet med friluftsliv i barnehagen.

Alle gruppene, både på Fjord og Fjell, har minst ein turdag i veka. I tillegg går me fleire spontane 
turar  og er mykje ute. Me har eigen buss som basane disponerer to dagar i veka kvar. Bussen 
gjer det lettare for oss å utforska nye stader. Me har også nokre faste turstader me brukar, 
som «Slangetreet», «Flyplassen» og «Eikeskogen». På «Flyplassen» i Tolomarka håpar me å få 
sette opp ein lavvo for å gjera turstaden endå meir tilgjengeleg året rundt. Nokre turar treng 
me bussen for å nå, andre kan me nå til fots. Når turstadene er kjende for barna veit dei kva 
staden kan gje dei av leik og glede, når den er ukjend kan dei få nye opplevingar, utfordringar 
og inntrykk. I tillegg har me ei flott grillhytte rett ved barnehagen, der kan dei minste også gå. 
Det gjev stor meistringskjensle for eittåringane å oppleve tur og lunsj ute.

Etter kvart som dei vert eldre utfordrar me dei på å gå i ulendt terreng. Me er opptatt av å ha 
tid til alle, og legge til rette for at alle skal få oppleva meistring og glede.

Matlaging er viktig for oss på tur. Me lagar bål både ute, i grillhytta og i bålpanna. Borna tek 
del i førebuing av måltida. Når me har laga maten sjølv og et den i godt fellesskap med andre 
ute i frisk luft, smakar den ofte ekstra godt. 
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ÅRSOVERSIKT
AUGUST
Oppstart og tilvenning

SEPTEMBER
Velkomstsamtalar
Foreldremøte
Foreldrekaffi

OKTOBER
FN-dagen
Foreldresamtalar

NOVEMBER
Barnehagen sin bursdag

DESEMBER
Luciafrukost
Nissefest

JANUAR
Ski- og akedag

FEBRUAR
Solfest
Samefolket sin dag

MARS
Barnehagedagen
APRIL
Påskemarkering
Foreldresamtalar

MAI
Måneball
Foreldremøte

JUNI
Jonsokfeiring
Sommarfest

JULI
Sommarope
Ferieavvikling
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OMSORG, LÆRING OG DANNING 
Omsorg er ein føresetnad for at barna skal vere trygge og trivast, og for at dei skal utvikle 
empati og nestekjærleik. (…) Barnehagen skal aktivt leggje til rette for omsorgsfulle relasjonar 
mellom barna og personalet, og mellom barna sjølve. (Rammeplan: 19)

Det er barnehagen si oppgåve å ivareta barna sine ulike behov for omsorg, trivsel, tryggleik 
og tilhøyrsle. Personalet i barnehagen skal yta omsorg til alle barna. Det vil vera ulike behov 
etter alder og mogning. Alle barn skal oppleva å bli sett, forstått og respektert. Dei skal få 
mogelegheit til å utvikla empati, og dermed vert verdsettinga av dei omsorgsfulle relasjonane 
mellom barna viktige.

I barnehagen skal barna oppleve eit stimulerande miljø som støttar opp om lysta til å leike, 
utforske, lære og meistre. (…) Barna skal få undersøkje, oppdage og forstå samanhengar, 
utvide perspektiv og få ny innsikt. (Rammeplan: 22)

Det skal leggast til rette for eit læringsfremjande miljø i barnehagen. Alle barna skal kjenna 
seg trygge slik at dei ynskjer å prøva ut, undra seg og visa engasjement. På denne måten vil 
dei oppleva meistring og glede. Personalet skal legge til rette for at alle barna skal få delta i sin 
eigen og andre si læring, dei skal fremje undring og syte for at barna får varierte opplevingar, 
erfaringar, utfordringar og kjenner meistring.

Danning skal setje borna i stand til å tenkje sjølv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere 
vedtatte sanningar, stille spørsmål og yte motstand både for seg sjølv og andre. Danning i 
barnehagen har som mål at barnet skal utvikla sjølvstende og tryggleik på seg sjølv.

Barnehagen skal fremje samhald og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlingar 
skal verdsetjast og følgjast opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdiar og 
normer som er viktige for fellesskapet. (Rammeplan: 21)

Omsorg, læring og danning handlar om å utvikle kunnskap, verdiar og haldningar. Det er mykje 
omsorg i læring, og det er mykje læring i god omsorg. Gjennom tryggleik kjem refleksjonar 
om etiske spørsmål, læring og meistring. Bakom alt me jobbar med ligg det eit mål om at 
borna skal bli sjølvstendige individ som får utvikla og stimulert eit ynskje om å lære meir. Me 
ynskjer å gjera borna nyfikne på livet.

5. BARNEHAGEN SITT FORMÅL OG INNHALD
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VENSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE 
Sosial kompetanse er ein føresetnad for å fungere godt saman med andre og omfattar 
ferdigheiter, kunnskapar og haldningar som blir utvikla gjennom sosialt samspel. (…) 
Barnehagen skal aktivt leggje til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 
(Rammeplan: 22)

Sosial kompetanse heng tett saman med venskap, og handlar om å kunna samhandla positivt 
med andre i ulike situasjonar. Denne kompetansen blir uttrykt og tileigna av barn i samspel 
med kvarandre og vaksne, og blir utvikla kontinuerleg gjennom handlingar og opplevingar. 
Anerkjennande og støttande relasjonar er grunnleggjande i denne utviklinga. Barnehagen skal 
arbeida kontinuerleg med å støtta og fremja enkeltbarn og barnegruppa sine sosiale ferdigheiter. 
Dette krev tilstadeverande vaksne, som kan rettleia barna i det sosiale samspelet. Tidlege 
erfaringar med jamaldra tyder mykje for barn sine samspelferdigheiter og gjer barnehagen til 
ein viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av venskap. Barnehagen skal og jobbe 
aktivt med at borna klarer å halde på venene dei får. Eit tiltak for å auke leikekompetansen til 
barna er leikegrupper (sjå punkt 2.2. Leik og eigenleiing). Den sosiale kompetansen blir uttrykt 
og stadfesta ved at barna viser evne til å leva seg inn i andre sin situasjon, viser medkjensle, bryr 
seg, løyser konfliktar, tar andre sitt perspektiv, tek omsyn og viser omsorg. Det er med andre 
ord ei omfattande utvikling borna skal gå gjennom.  – «Ein venn er ei bru til ei større verd».
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SPRÅK
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialektar gjennom rim, regler, 
songar, litteratur og tekstar frå notid ogfortid. Barnehagen skal bidra til at barn leiker med 
språk, symbol og tekst, og stimulere til språkleg nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.  
 (Rammeplan: 48)

Språk er ei viktig del av barna si utvikling, og me ynskjer å gje dei eit best mogeleg 
utgangspunkt for å få eit så godt språk som dei kan. Sandven FUS har eit bevisst forhold til 
nynorsk barnelitteratur. Me ynskjer at barna, frå dei går på Fjord, skal bli lese for og sunge 
for på nynorsk. Når me les bøker ordrett på nynorsk for barna, stimulerer me blant anna 
skriftspråkutviklinga deira. Når me fortel ei bok utifrå det me ser på bileta, er det talespråket 
som vert stimulert. Skriftspråket er ulikt oppbygd frå talespråket, og det er viktig at borna blir 
stimulert på begge områda.

På både Fjord og Fjell er dei daglege morgonsamlingane våre ein god rutine. Det er ein møtestad 
der me syng, trekk kalender og deler i grupper. Morgonsamlingane er også ein lærestad for 
nye songer, rim og regler, og nye ord og uttrykk blir presentert gjennom vekeord/månadsord. 
Gjennom visualisering ved hjelp av bilete eller bruk av konkretar i song og eventyr får barna 

støtte til orda dei høyrer, men kanskje ikkje enno forstår. Gjennom repetisjonane dei får dag 
etter dag, vil dei etter kvart læra, forstå og memorera det nye dei høyrer.

Heile dagen er me vaksne språkmodellar for barna, gjennom formelle og uformelle 
læringssituasjonar. Difor er det viktig at dei vaksne er medvitne språket sitt, og set ord på det 
dei ser, gjer og opplever.

Fjell har faste språkgrupper fleire gonger i veka for barn som treng meir systematisk jobbing 
med språket, og når barna kjem i måneklubben, er det eit leikprega fokus på tekstskaping og 
bokstavar.

Gjennom språket lærer og opplever me nye ting, me finn og får vener og oppdagar og 
kommuniserer med verda. 
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6. BARN SIN RETT TIL MEDVERKNAD
BARN SIN MEDVERKNAD
Alle barn skal kunne erfare å få påverke det som skjer i barnehagen. (Rammeplan: 27).  
Barnehagen må leggje til rette for medverknad som er tilpassa alder, erfaringar, individuelle 
føresetnadar og behov. Barna skal få delta i planlegginga og vurdering av barnehageverksemda 
utifrå dei uttrykka og behovene dei har. Kor stor grad barna medverkar skal vera tilpassa alder 
og føresetnader. Når barna får påverke aktivt det dei held på med erfarer dei også korleis ein 
demokratisk prosess fungerer. 

For at barna skal få kjensla av å medverka er det viktig at me vaksne ser barna. Me må  
anerkjenne dei, lytta til dei, observere dei og vera aktive deltakarar i dagen deira. Barna 
stiller forventningsfulle og nysgjerrige opp i barnehagen. Når dei vaksne møter barna på ein 
god måte, samhandlar med dei og observerer dei, kan dei sette ord på barna sine kjensler og 
ynskje og få innsikt i kva dei er opptekne av. Dette vert grunnlaget for 
barna sin medverknad i barnehagen. 

Medverknad handlar ikkje så mykje om at barnet får nett det dei vil ha på skiva si, men snarare 
om å verta høyrt og tatt på alvor, og få medverka på lik linje med dei andre borna og saman 
med dei vaksne. 

PROSJEKTARBEID
Me har to lengre prosjektperiodar kvart barnehageår, ein om hausten og ein om våren. I tillegg 
jobbar me med mindre prosjekt resten av året. Prosjekt kan byrja med ein enkel idè eller ei 
interesse, og vidare utviklar prosjektet seg i den retninga barna og dei vaksne i saman fører 
det. Me er opptekne av å jobba tverrfagleg med ulike prosjekttema og kjem dermed innom 
mange metodar og vinklar arbeidet på ulikt vis. 

Når me jobbar med prosjekt har me fokus på læring, opplevingar og barn sin medverknad. 
Gjennom prosjektarbeid observerer me heile tida kva borna interesserer seg for og engasjerer 
seg i. Desse tinga vektlegg me undervegs i arbeidet med tema.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremje likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. (Rammeplan: 10)

Alle barna i Sandven FUS barnehage skal få eit likeverdig tilbod. Alle barn skal bli høyrt, 
sett og få delta i fellesskapet utifrå eigne føresetnader. Barnehagen skal legge til rette for at 
alle barna kjenner tilhøyrsle og meistring, og ha ei kjensle av at «eg er god nok» og «eg er 
verdifull.»  Dette gjer me ved å vere lyttande og omsorgsfulle vaksne som ser og anerkjenner 
alle barn. Personalet  skal vere gode rollemodellar og leggje til rette for aktivitetar som gjev 
barna gode verdiar til inkludering, likeverd, likestilling og mangfald.  Når me legg til rette for 
ulike aktivitetar skal me sikre at borna kjenner meistring, samstundes som dei skal tørre å 
utfordre seg sjølv.
 
MANGFALD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Barnehagen skal fremje respekt for menneskeverdet ved å synleggjere, verdsetje og fremje 
mangfald og gjensidig respekt. (Rammeplan: 9)

I Sandven FUS barnehage møter me barn med mange ulike erfaringar og bakgrunnar. Me er 
stolte av mangfaldet, og ynskjer å synleggjera dei ulike språka, nasjonalitetane og kulturane 
som er representerte i barnegruppa. I tillegg til å markere FN dagen kvar oktober er dette noko 
me skal arbeide med heile året gjennom arbeid med sosial kompetanse, venskap , undring 
og språkstimulerande tiltak. Me ynskjer at borna skal vera stolte av eigen kulturelle bakgrunn 
samstundes som dei har respekt for og kunnskap om andre kulturar.

BEREKRAFTIG UTVIKLING
Berekraftig utvikling er å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Det er viktig at alle 
menneske får dekt sine grunnleggjande behov utan å øydeleggje framtidige generasjonar sin 
sjanse til å få dekt sine behov. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at handlingar i 
dag har konsekvensar for framtida. Jorda vår treng fokus på berekraftig utvikling, og det er 
vår felles interesse å ta vare på den. Barnehagen skal fremje verdiar, haldningar og praksis 
for eit meir berekraftig samfunn. Barna skal få erfaring med å gje omsorg og ta vare på 
omgjevnadene og naturen. Barnehagen skal gje barna naturopplevingar, og la barna bli kjend 
med mangfaldet i naturen. Ved å verta kjend med naturen får barna kunnskap om kva me får 
av naturen og kva me kan gje naturen.

7. BARNEHAGEN SITT VERDIGRUNNLAG
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LIVSMEISTRING OG HELSE 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen. Barnehagen skal bidra til at barna 
trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av eigenverdi, og han skal førebyggje 
krenkingar og mobbing. Barna skal få støtte til å meistre motgang, handtere utfordringar og 
bli kjende med eigne og andre sine kjensler. (Rammeplan: 11)

Livet byr på både oppturar og nedturar for alle enten du er liten eller vaksen. Men der me 
vaksne (forhåpentlegvis) har lært oss teknikkar for å takla dei nedturane som måtte komma, 
så treng små barn hjelp til å læra seg dette. Sjølvsagt er det andre nedturar ein møter på 
som barn enn vaksen, men kjenslene er dei same, og dei er like viktige uansett alder. For oss 
vaksne i barnehagen blir det viktig å sjå, anerkjenna og møta barna på alle dei kjenslene dei 
måtte ha, setta ord på kjenslene dei ikkje forstår eller klarar å sette ord på sjølve, og lære dei 
andre måtar å gje uttrykk for sinne dei måtte kjenna på så det ikkje går utover andre. Å gleda 
seg i saman og dela gode opplevingar, vil gje barna positive kjensler og kan vera med å legge 
til grunn for begynnande vennskap.

Livsmeistring og helse høyrer saman. Det er lettare å takle dei utfordringane som dukkar opp 
om ein har god helse. I barnehagen fremjer me god helse gjennom bruk av kroppen i fysisk 
aktivitet og leik. Me lærer barna om hygiene etter toalettbesøk og før mat. Me tilbyr god, sunn 
og næringsrik mat, som barna til dels er med å førebu sjølve. Barn treng både variert mat og 
mat med dei rette byggeklossane for å sikre at kropp og hjerne fungerer optimalt, og har nok 
energi til god leik og læring kvar dag.
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Barnehagen fokuserer på tverrfagleg arbeid. Barnehagen sin profil, kunst, kultur og kreativitet, 
skal vera synleg i barnehagekvardagen, og me jobbar med dei ulike fagområda gjennom leik 
og barna sin medverknad. Barnehagen sitt satsingsområde for denne perioden, Språkmagi, vil 
vise att i alle fagområda. Kvart fagområde har sin progresjonsplan med mål og tiltak for ulike 
aldersgrupper som er eit eige arbeidsdokument for dei tilsette.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Mål: Barnehagen skal bidra til at barna…
• utviklar eit godt munnleg språk
• utviklar godt ordforråd og god forståing av omgrep
• utviklar evne til å kommunisera i eit sosialt samspel
…gjennom til dømes rim og regler, eventyr og fablar, bøker, dialog, song og leik.

KROPP, RØRSLE, MAT OG HELSE
Mål: Barnehagen skal bidra til at barna…
• utviklar god motorikk
• lærer om sunn kost og hygiene
• utviklar god fysisk og psykisk helse
• utfaldar seg og gjer seg ulike erfaringar i leik
…gjennom til dømes fysisk aktivitet, sunt kosthald, kroppsleg og sanseleg medvit.

KUNST, KULTUR, OG KREATIVITET
Mål: Barnehagen skal bidra til at barna…
• får inntrykk og inspirasjon gjennom kunstnariske og kulturelle opplevingar i fellesskap.
• får uttrykka seg kunstnarisk og kulturelt
• utviklar fantasi, kreativitet og skaparglede 
… gjennom til dømes song og musikk, dans, drama og visuelle uttrykk og kreative prosessar.

8. FAGOMRÅDA I BARNEHAGEN
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Mål: barnehagen skal bidra til at barna:
• får innsikt i miljøvern og samspelet i naturen
• finn glede i å nytta naturen som leikeområde 
• erfarer korleis teknologi kan nyttast som reiskap i leik og kvardagsliv
… gjennom til dømes forsking og eksperimentering, fokus på berekraftig utvikling, kjennskap til 

dyr- og planteliv og naturglede.

MENGD, ROM OG FORM
Mål: barnehagen skal bidra til at barna…
• utviklar matematisk kompetanse og logisk tenking
… gjennom til dømes måling og sortering, leik med mønster og symmetri og kjennskap til omgrep 

om tid og rom.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Mål: barnehagen skal bidra til at barna…
• viser omsyn og respekt for andre
• får oppleva at spørsmål kan ha mange ulike svar
• får kjennskap til og erfaring med ulike høgtider og tradisjonar
• er stolte av eigen bakgrunn og kultur
• utviklar toleranse, interesse og respekt for kvarandre
… gjennom til dømes undring og refleksjon, samtale om verdiar og kulturelle og religiøse 

markeringar.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Mål: barnehagen skal bidra til at barna…
• får innsikt i eit demokratisk samfunn
• får oppleve tilhøyrsle til naturen og kulturlivet i nærmiljøet 
• får kjennskap til samfunnsinstitusjonar og ulike yrke
… gjennom til dømes medverknad i kvardagen og samarbeid med ulike stader og institusjonar i 

lokalmiljøet
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Barnehagen er ei pedagogisk verksemd, som skal planleggast og vurderast. Resultatet av 
dette vert gjenstand for refleksjon og vurdering. Me legg til rette for barna på best mogleg 
måte, enkeltvis og i gruppe, og justerer planar om naudsynt. Det skal vera rom for fleksibilitet 
og spontanitet for blant anna å gje barna høve til å medverka.

God og gjennomtenkt planlegging er viktig for kvaliteten på det pedagogiske innhaldet 
i barnehagen. Planlegginga er basert på kunnskap om born si utvikling, læring, trivsel, 
observasjon, ressursar, dokumentasjon, refleksjon og vurdering. Observasjon av og samtale 
med born samt barneintervju, er med på å sikra born sin medverknad. Årsplanen, rammeplanen 
og barnehagelova ligg til grunn for all planlegging. Foreldre har høve til å medverka gjennom 
SU, brukerundersøkingar, foreldremøte og samtalar med personalet.

Årsplanen er barnehagen sitt øvste plandokument. Planlegginga i barnehagen tek utgangspunkt 
i denne. Vurdering og refleksjon rundt arbeidet i barnehagen blir gjort kontinuerleg både 
i kvardagen, på planleggingsdagar og ulike møtearenaer. Det blir også gjort vurderingar 
etter periodar og kvart halvår. Vurdering av eigen praksis, arbeid med faglege og etiske 
problemstillingar samt rettleiing og tilbakemeldingar, bidreg til at personalet utviklar seg sjølv 
og samstundes barnehagen som pedagogisk verksemd.

Grunnlaget for vurdering og refleksjon i barnehagen er dokumentasjon. Den skal gje 
informasjon om kva barna opplever, lærer og gjer. Det er også ein reiskap for refleksjon, 
analyse og tolking, og legg kursen for vidare planlegging og vurdering. Dokumentasjon kan 
vera observasjonar, periodebrev, rapportar, planar, avisreportasjar eller Facebookinnlegg frå 
aktivitetar i barnehagen, «Dagen i dag», foto, barna sine kreative uttykk, praksisforteljingar, 
møtereferat med meir. Det barna lærer og arbeidet til personalet blir på denne måten synleg for 
barn, foreldre, personalet, lokalmiljø og kommune. Dokumentasjon og systematisk vurdering 
av denne, opnar for ein reflekterande og utviklande praksis for barnehagen som ein lærande 
organisasjon med kvalitet som hovudmål.

9. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING
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MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING

VURDERING PLANLEGGING

Lærings-syn

Barnesyn!

PRAKSIS

DOKUMENTASJON

REFLEKSJON
Pedagogisk 
dokumentasjon

Barnehagen sitt 
verdigrunnlag:

glødande, skapande, 
tilstadeverande

Kva vurderer me?
Kven vurderer me?

Kven vurderer?
(barn, foreldre, personalet)

Kva planlegg me?
Kven planlegg me?

Kva gjer me?
Kven gjer me det for?

SAMANHANG
Det me seier - 
det gjer me!

Kva reflekterer me over?
Kven reflekterer? 

Kva dokumenterer me?
Kven dokumenterer me for?

(Oss sjølv!! , barn, foreldre, samfunn)
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OVERGANGAR OG TILVENNING
Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørgje for tett oppfølging den første 
tida, slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt å leike, utforske og lære. 
Rammeplan: 33)

I Sandven FUS ynskjer me å gje alle nye barn ein best mogleg start anten dei er små eller 
store når dei begynner hos oss. Me legg opp til ein tilvenningsplan med utgangspunkt i kva 
alderen er på barnet og om det har gått i barnehage før. Kvart barn har sin primærkontakt og 
sin pedagog som har ansvar for tilvenning og oppfølging i tida etterpå. Med ei tilvenningstid 
som gradvis gjev barnet meir tid i barnehagen uten foreldra, ynskjer me å trygge både barn 
og foreldre. 

I forkant av overgangen frå Fjord til Fjell prøver me å trygge borna på den nye basen før 
dei begynner der. Dei får leike på Fjell når Fjell-barna ikkje er tilstades, og me har aktivitetar 
saman med Fjell-barn som er like gamle som dei nye frå Fjord.

SAMARBEID BARNEHAGE/HEIM
Samarbeidet med foreldra er viktig for å skape eit godt og heilskapeleg tilbod kring borna. 
Den daglege kontakten ved henting og levering er viktig i kvardagen. Der skal personalet 
fortelje litt om korleis barnet har hatt det i barnehagen, og foreldra kan fortelje korleis barnet 
har det heime og om dagsform. Ein god dialog er viktig for samarbeidet mellom foreldra og 
barnehagen.

Det er to foreldresamtalar i året. På hausten er det foreldra som fortel mest om livet og 
kvardagen kring barnet, og kva forventningar dei har til det komande barnehageåret.  
Om våren er det meir fokus på barnet si utvikling og trivsel i barnehagen.

Samarbeidsorganet SU består av to representantar frå personalet i barnehage, to 
foreldrerepresentantar og styrar. SU har møter to gongar i året, der foreldre og barnehagen 
kan melde inn saker. 

Mykid er informasjonskanalen barnehagen har med foreldra. Her kan foreldra melde inn 
fråvær, ferie og anna informasjon barnehagen skal ha. Her finn ein og alt av informasjon frå 
barnehagen, periodebrev, innkalling til foreldremøter, og grovplan for veka. 

10. SAMARBEID OG OVERGANGAR
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SKULEFØREBUING OG OVERGANG BARNEHAGE – SKULE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at barnet kan få ein 
trygg og god overgang frå barnehage til skule (Rammeplan: 33)

«Måneklubb» kallar me det eldste kullet i Sandven FUS barnehage. Dei som er i måneklubben 
får ein del opplevingar og erfaringar som dei ikkje har fått tidlegare i barnehagetida si. Me krev 
meir av desse barna for å fremja sjølvstende og meistring. Ein dag i veka har måneklubben ein 
gruppeaktivitet som heiter «1-2-3 Eg er med». Målet er at barna skal verta trygge på seg sjølv 
og dei andre, og at dei skal utvikla grunnleggjande ferdigheiter som er gode å ha før skulestart. 
I løpet av våren går måneklubben ned til skulen og leikar på skuleplassen. Skulen inviterer 
alle som skal byrje i fyrste klasse til vårskule. I vårhalvåret treffer skulekulla i barnehagane i 
Norheimsund kvarandre for å verta litt kjende før skulestart.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSAR
Trygge Barnehager og FUS, foreldre, SU og foreldrerådet, Kvam Herad og Kvam Familie- og 
læringssenter, PPT, støtteteam, barnevern, helsestasjon, skule og barnehagar, Kabuso, med fleir.

STØTTESYSTEM I BARNEHAGANE I KVAM
Barnehagane arbeidar førebyggjande i alt sitt pedagogiske arbeid. Dei har felles interne rutinar 
for å fanga opp born som treng hjelp, og set i gang med aktuelle tiltak i samråd med styrar og 
pedagogiske leiarar i barnehagen, samt saman med foreldra.

Eit støtteteam er etablert for å bistå barnehagane i dette arbeidet. Støtteteam kjem fast rundt 
i barnehagane og gjev tilbod om rettleiing, kurs, nettverk, lågterskel-oppdrag og logopedhjelp 
i ein avtala periode.

Dersom barnehagen i samarbeid med støtteteamet ser at ein treng meir hjelp til å forstå 
korleis ein skal hjelpa eit born, tilviser foreldra og barnehage til PPT (Pedagogisk psykologisk 
teneste). PPT føretek då ei kartlegging av barnet si utvikling og behov, og kjem med råd om 
hjelp. Det kan vera tiltak innan det allmennpedagogiske tilbodet i barnehagen eller tilråding 
om spesialpedagogisk hjelp når behovet tilseier dette.

Jamfør barnehagelova §19g, skal kommunen sikra tilrettelegging for born med nedsett 
funksjonsevne. Dette kan t.d. vera vedtak om ekstraressurs til barnegruppa, støttepedagog 
til eit einskild born eller andre tiltak. Støttesystemet ligg under PPT-leiar sitt faglege og 
administrative ansvar. 
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Kontaktinfo:
Sandven FUS barnehage

Gamle Dalavegen 38

5600 Norheimsund

Dagleg leiar: 95 89 01 68

Barnehagen: 56 56 47 00

Fjell: 91 52 95 97

Fjord: 91 38 58 47

Epost: dl.sandven@bhg.no
www.fus.no/sandven

SANDVENBarnehagenavn


