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VELKOMMEN TIL ET
NYTT BARNEHAGEÅR!
Med det overordnede lovverket, Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, har vi nå
utarbeidet en ny årsplan for barnehageåret 2018/2019 her i Hammermo FUS barnehage.
Vi har tatt utgangspunktet i årsplanen fra i fjor og gjort noen endringer på det vi mener
er viktige i året som kommer. Alle ansatte har vært inkludert og aktive i dette arbeidet.
Årsplanen er et arbeidsverktøy for de ansatte, men den skal også orientere og opplyse dere
foreldre som er våre aller nærmeste samarbeidspartnere. Årsplanen skal gi informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til kommunen, politikere, barnehagens samarbeidspartnere
og andre interesserte. Vi jobber hele tiden for å skape en best mulig barnehage for både
barn, foresatte og ansatte, og vi ønsker at alle våre brukere skal ha høye forventninger til
barnehagen. «Det skal være godt å være meg i vår barnehage» er noe vi hele tiden jobber
opp mot i forhold til barn, foreldre og ansatte. Innfrir vi ikke forventningene,
ønsker vi tilbakemeldinger slik at vi kan vurdere og eventuell endre vår egen praksis.
I tillegg til årsplanen lager de enkelte avdelingene sine egne innholdsrike og detaljerte
månedsplaner som bygger på nettopp årsplanen. Disse danner et elementært grunnlag for
et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Små som store gleder seg veldig til å ta
fatt på et helt nytt barnehageår i Hammermo FUS barnehage. Velkommen til oss!
For personalet
Daglig Leder Hege Bjerke
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Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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FORORD
Hammermo FUS barnehage ligger sentralt til i nordre del av Lillehammer sentrum.
Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt store skogsområde som innbyr til aking,
ski, hyttebygging og lek med naturmaterialer. FUS kjeden består av 171 barnehager rundt
omkring i Norge. FUS as eies av Tryggebarnehager.

VERDIGRUNNLAG – FUS
Alle FUS barnehager har en felles visjon som sier:
«Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”.
Vi mener at tilstedeværende voksne er det viktigste for måloppnåelse av disse verdiene.
Hos oss finner du:
--

Engasjerte voksne som møter barn på deres premisser

--

Voksne som tar barns innspill på alvor gjennom lek, samtaler, undring og prosjekter.

--

Støttende og deltagende voksne som ser hva hvert enkelt barn trenger for utvikling og
læring.

--

Voksne som tar vare på de små øyeblikkene hver dag.

Vi gir barndommen verdi gjennom at:
--

Vi har fokus på trygghet og tilknytning ved barnets oppstart i barnehagen. Alle barn får
en primærkontakt.

--

Vi har aktiviteter og rutiner som gir fellesskapsfølelse

--

Barna har god tid til å leke og voksne som verner om leken

--

Vi jobber i smågrupper for å tilrettelegge for vennskap. Dette krever observerende og
deltagende voksne som ser og kjenner barnas behov.
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VERDIER
Alt arbeidet i barnehagen er forankret i våre tre verdier:
glødende, skapende og tilstedeværende.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr dette:

GLØDENDE
--

Voksne som byr på seg selv, bruker humor og glede i hverdagen.

--

Voksne som viser initiativ, er engasjerte og viser yrkesglede.

--

Voksne som er lekende, omsorgsfulle og gir barna nye utfordringer i hverdagen.

--

Voksne som gir det lille ekstra både for barn, foreldre og kollegaer.

SKAPENDE
--

Voksne som er kreative, nyskapende og løsningsorienterte.

--

Voksne som tørr å utfordre seg selv gjennom leken ved å være nysgjerrige og
oppfinnsomme.

--

Voksne som ser barnas interesser og lar de medvirke i barnehagens hverdag.

TILSTEDEVÆRENDE
--

Voksne som er til stede, tilgjengelig og har barna i fokus.

--

Voksne som leser barnas kroppsspråk, er lyttende og ser enkelt barnet.

--

Voksne som ser muligheter istedenfor begrensninger.

--

Voksne som er tilgjengelige og gode ”ladestasjoner” i en hektisk hverdag.
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BARNEHAGENS OVERORDNA
MÅL OG SATSNINGSOMRÅDE
FUS BARNEHAGENS FIRE HOVEDMÅL

FUS-BARN GLEDER SEG
TIL ”RESTEN AV LIVET”,
DE VET AT DE HAR
PÅVIRKNINGSMULIGHET
OG AT INNSPILLENE
DERES TELLER

FUS-BARN HAR DENT
GØY I BARNEHAGE

FUS-BARN EKRENDE,
S
TRYGGE OG EFOKROG HAR
TRIVES I L PETANSE
VENNEKOM

FUS-BARN
HAR ET POSITIVT
SELVBILDE

Gjennom årsplan til Hammermo FUS barnehage vil tiltakene for å nå målene synliggjøres.
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STYRENDE DOKUMENTER
Overordnet lovverk og styrende dokumenter
--

Barnehageloven

--

FN’s barnekonvensjon

--

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

--

Helse - miljø og sikkerhet (HMS)

--

Kostholdsplan Lillehammer Kommune

--

Handlingsplan for krenkende atferd, Lillehammer Kommune

Interne styrende dokumenter
--

Hovedmål for FUS barnehagene

--

Barnehagens årsplan

--

FUS etiske retningslinjer

--

Serviceerklæringen for Fus barnehagene

--

Vedtekter

--

FUS barnehagenes overordnet fagplan

--

Langsiktig kompetanseplan for personalet

--

SmartMat

--

Handlingsplan for de yngste i barnehagen

Serviceerklæringen for FUS barnehagene – FUS Kundeforventninger
Serviceerklæringen er et dokument som skal kvalitetssikre kvaliteten i
alle FUS Barnehager. Den forteller hvordan barn, foresatte og personale
skal samarbeide i hverdagen for barnets beste.
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RAMMEPLANEN,
FORSKRIFTER OG LOVER
RAMMEPLANEN
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle
barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i
barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant
annet FNs barnekonvensjon.
Rammeplan for barnehagen er et styringsdokument for alle barnehager.
Rammeplanen
--

Er et arbeidsredskap for barnehagens personale

--

Er et grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet

--

Angir mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med
fagområder

--

Gir informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage

--

Gir barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov

I samarbeid og forståelse med hjemmet, er barnehagens samfunnsmandat å ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Omsorg, lek, læring og danning skal ses i sammenheng med hverandre i
barnehagehverdagen.
Vi har i tillegg barnehageloven som er vårt styrende dokument i alt hva vi gjør i barnehagen.
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Årsplanens funksjoner
Det er lovpålagt at alle barnehager skal ha en årsplan.
Årsplanen blir godkjent av samarbeidsutvalget og eierstyret i barnehagen.
--

Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en
bevisst og felles retning.

--

Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere,
kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interessenter.

--

Den gir foreldre og foresatte mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.

FNS BARNEKONVENSJON
FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det,
og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle
sider ved sitt liv i barnehagen.
De fire hovedprinsippene i barnekonvensjonen er:
1.	 Ikke-diskriminering
2.	 Hensynet til barnets beste
3.	 Retten til overlevelse og utvikling
4.	 Barnets rett til å uttale seg og bli hørt
Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller
beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet,
helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn (unicef.no).

11

LEK
I barnehagen skal lekens egenverdi anerkjennes, og leken skal ha en sentral
plass i barnehagen. Det skapes arenaer for utvikling og læring gjennom leken,
og for sosial og språklig samhandling.
I Hammermo FUS barnehage mener vi at leken er en grunnleggende livs- og læringsform
som barna kan uttrykke seg gjennom. Den har en selvskreven og viktig plass i barnehagen
vår. Alle barn skal få mulighet for lek. I lekens fellesskap legges grunnlag for barns vennskap
med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel.
Når barn sier at de «bare har lekt i dag» har de egentlig:
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OVERORDNET MÅL
Alle barn skal få oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek, alene og sammen med andre.
I Hammermo FUS Barnehage ønsker vi at barna skal få erfare og oppleve:
--

At gjennom lek tilegner de seg sosial kompetanse

--

Å forstå lekens spilleregler

--

At gjennom leken utvikler de nysgjerrighet, fantasi og skapertrang

--

At lek kan vare over tid

--

«Den magiske kofferten» - Her ønsker vi å fokusere på å skape magiske opplevelser og
øyeblikk i barnehagehverdagen. Vi skal støtte barna til å undre seg over alt som finnes

Personalet skal
--

Tilegne seg mer kunnskap om lek og voksenrollen i lek

--

Tilegne seg mer kunnskap om enkeltbarnets lekekompetanse

--

Bedre trivsel og bedre det psykososiale miljøet for barnegruppa

--

Forebygge fysisk plaging, utestenging og mobbing

--

Være tilstedeværende, engasjerte og skapende sammen med barna

--

Gi akkurat riktig mengde støtte og ikke overbeskytte barnet.

--

Gi barnet tid til å mestre selv

--

Ha en positiv holdning til lek som bygger på respekt og annerkjennelse

Tiltak
--

Personalet skal skjerme leken og sette av rom og tid.

--

Gi inspirasjon ved å tilføre leken noe nytt og utforme spennende lekemiljøer.

--

Legge til rette for god lek

--

Videreutvikle leken ved å være støttende og gode rollemodeller

--

Leketemaer

--

Legge til rette for små lekegrupper

--

Barna skal få oppleve ulike typer lek som rollelek, stasjonslek, konstruksjonslek og
regelleker med fler

14

--

Pedagogisk dokumentasjon, observasjon og bruk av praksisfortelling

--

Kursing av personalet innenfor lek

--

Handlingsplan mot krenkende adferd

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
I FUS barnehagene satses det på et prosjekt som heter Egenledelse i lek og læring.
Dette er et flerårig samarbeid med Spesialpedagog Marianne Godtfredsen og Psykolog
Kristian Sørensen. Egenledelse er med på å danne det beste grunnlaget for læring og vårt
mål er at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.
Egenledelse er en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter
i gang, styrer og regulerer atferden vår. De kommer til uttrykk gjennom de syv
egenledelsesfunksjonene som er: planlegging, organisering, arbeidshukommelse,
igangsetting, selvregulering og selvmonitorering. Disse funksjonene er viktig for
barnas leke-ferdigheter og utvikles hele tiden ved hjelp av gode voksenmodeller.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr Egenledelse i lek og læring at:
--

Leken har en sentral rolle i barnehagens hverdag, ved at de voksne utvikler, gir tid og
endrer det fysiske rommet ut ifra hva barna har av behov og interesser.

--

Observante voksne som er bevisste på egne roller (uengasjert observatør, iakttaker,
iscenesetter, lekekamerat, lekeleder, direktør og primadonnarollen).

--

Leken er viktig for hjernens utvikling ved at den blir stimulert av aktivitet/lek. Titt-tei
leken er for eksempel en lek som tidlig stimulerer hjernen.

--

Vi tar utgangspunkt i rollelek for å dekke egenledelseshjulets syv funksjoner.
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BARNS MEDVIRKNING
I Hammermo FUS barnehage organiseres hverdagen på en slik måte at barns medvirkning
gjennomsyrer alt arbeidet vi gjør. Kjernen i barns medvirkning ligger i holdningene til
personalet, derfor er anerkjennelse grunnleggende i vår væremåte overfor hvert enkelt
barn. I hverdagen skal det finnes rom både for selvbestemmelse og medbestemmelse,
og at barn erfarer medvirkning gjennom å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
I praksis innebærer det at personalet observerer, lytter aktivt og handler ut ifra det
barnet gir uttrykk for.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr barns medvirkning at:
--

Det skal settes av tid og rom for samtaler med barna

--

Barna får delta i utformingen av hverdagen – velge aktiviteter og leketype

--

Det skal etableres nye lekesoner og lekerom etter barnas ønsker

--

Barnas interesser og ønsker tas hensyn til i forkant av planlegging

--

Vi endrer planer når barna har andre ideer og innspill

--

Vi gir veiledning til barna i ulike situasjoner som oppstår

--

Vi legger til rette for allsidig lek og vi blir gjerne de lekende voksne

Vi er bevisst på barnas ulike uttrykksformer, alder og modenhet og behandler hvert enkelt
barn som et unikt subjekt. Barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.
Hos de yngste handler medvirkning om at:
--

Personalet fanger opp barnas uttrykk, både kroppslige og verbale,
og er bevisst at barn uttrykker tanker, følelser og intensjoner gjennom kroppen;

--

Personalet viser ekte interesse for det barnet signaliserer gjennom aktivitet og
passivitet, og gjør mening av det på en tydelig og ansvarlig måte;

--

Personalet støtter småbarn i alle uttrykksformer slik at barn opplever glede,
mestring og ønske til å utvikle leken

Hver og en betyr like mye for fellesskapet.
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DANNING GJENNOM
OMSORG OG LÆRING
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1 Formål, 1 ledd).
Nedenfor ser man en kort redegjørelse for de ulike begrepene:

DANNING
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en livslang
prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og
væremåter. De voksne både leder og veileder, og gir barna hjelp til å oppfatte hvilke rammer
som er akseptable i samvær med andre. Gjensidig samhandling med barn og voksne i lek og
læring er en forutsetning for barnets danning. De voksne er rollemodeller i alt de gjør.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr danning at:
--

Barna skal få muligheten til å øve på innflytelse i egen hverdag.

--

Barna skal få mulighetene til å øve på konfliktløsning.

--

Barna skal få mulighet til å øve seg på å reflektere sammen med voksne og barn, om
hverdagen, opplevelser og egne handlinger.

OMSORG
Barna har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. En omsorgsfull person er lydhør,
gir nærhet og tar barna på alvor. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen
mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Omsorg skal prege alle
situasjoner, både i barnehagen og i hverdagslivet.
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For oss i Hammermo FUS barnehage betyr omsorg at:
--

Barna skal bli møtt med et smil og et hei. Med vennlighet og forståelse.

--

Barna skal bli tatt på alvor når de viser følelser.

--

Har et trygt fang å komme til når de ønsker og har behov for det.

--

Tillit og trygghet går hånd i hånd.

--

De voksne setter seg ned på barnas nivå lytter og tar seg tid til gode samtaler og lek.

--

Personalet er gode rollemodeller som setter grenser på en positiv måte,
gir ros og oppmuntring.

--

Miljøet er preget av positive og anerkjennende voksne.

LÆRING
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet.
Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder, både i formelle
og uformelle situasjoner. Barnas egne interesser bør danne grunnlag for
læringsprosesser og temaer i barnehagen.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr læring at:
--

Barna lærer best gjennom lek.

--

De voksne har fokus på at barna skal få mulighet til å mestre selv.

--

De voksne er til stede i her og nå situasjoner,
og læringen skal ta utgangspunkt i barnas interesser.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og
gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling og etablering av vennskap.
Med fokus på vennskap styrker vi barnets sosiale kompetanse og deres selvbilde.
De ser hverandre, tar vare på hverandre og samarbeider.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr vennskap og fellesskap at:
--

Barna skal få oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet

--

Barna skal få være i positivt samspill med barn og voksne

--

Barnets egenverdi og respekten for hver enkel står høyt. Vi bruker tid på verdien
av å dele på leker, samarbeide, vente på tur og være gode mot hverandre.

--

De voksne veileder barna i konfliktsituasjoner.
Barna lærer å sette egne og å respektere andres grenser.
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LIKEVERD OG LIKESTILLING
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell
legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisk, kulturell, sosial status, språk, religion og
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Likeverd og likestilling er to sider av samme sak. Likeverd handler om å se individet ut fra
en grunnforståelse om at alle mennesker er like mye verdt, og skal møtes likeverdig til tross
for ulike forutsetninger.
Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr likeverd og likestilling at:
--

Vi jobber hver dag for å sikre at hvert barns behov for å bli sett, hørt, gjøre egne valg
og forme sine egne liv.

--

Vi har et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn og der alle barn er like
verdifulle og skal ha samme muligheter.

--

Hvert enkelt barn skal bli møtt av voksne som anerkjenner barnet og tar det på alvor.

--

Hverdagen organiseres slik at alle barna skal få utviklet seg i tråd med sine egne evner
og interesser.

I personalgruppa jobber vi med praksisfortellinger, diskusjoner og refleksjoner daglig i vårt
arbeid. Som ansatt i Hammermo FUS barnehage skal man hele tiden reflektere over egne
holdninger i sitt arbeid med barn.
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BARN OG BARNDOM
I Rammeplanen står det at barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens verdig.
Det handler om at alle barn som går i barnehagen får en barndom som er preget av trivsel,
vennskap og lek.
I Hammermo FUS barnehage skal alle barn ha en iboende tanke og følelse som sier at
«Det er godt å være meg» hver eneste dag. Med fokus på lek, trivsel og det å bygge
vennskap i hverdagen er vi med på at barna skal utvikle akkurat denne følelsen.
Barn i Hammermo FUS barnehage skal møte et personal som skal være til stede.
Når et barn trenger trøst, når de trenger et fang, når de har behov for å slappe av,
når det oppstår en konflikt, når de trenger en venn eller når de trenger bekreftelse.
Barn trenger voksne som vet hva de skal gjøre i slike situasjoner. Som vet når de skal støtte,
veilede, være i dialog eller vet når de skal være med.
De voksne må vite hvordan man hjelper barn til å bli glade,
selvstendige barn med gode tanker om seg selv og andre.

DET DU SIER OM
DET DU TROR OM MEG
SLIK DU ER MOT MMEG
HVORDAN DU SER EG
HVA DU GJØR MO MEG
HVORDAN DU HØR T MEG
ER P
SLIK BLIR JEG! Å MEG
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barnas Psykisk helse skal være i fokus i barnehagens dagsrytme. Vi er bevisst på at god
psykisk helse er grunnleggende for barnets allsidige utvikling, mestring, følelse av egenverd
og barnas trivsel. Alle barn har rett til å bli definert som kompetente og samarbeidende,
derfor ser vi barns atferd som et språk som må leses av voksne. Det må leses, forståes og
veiledes. Hvert barn skal oppleve å bli sett, hørt, respektert og verdsatt av de voksne i alle
situasjoner i løpet av en dag.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr psykisk helse at:
--

Personalet i barnehagen skal ha bevisst holdning til relasjoner og trygg tilknytning
med barn da dette virker forebyggende på nettopp utvikling av psykiske lidelser.

--

Personalet i barnehagen anerkjenner og støtter barnas autonomi som evne, retten
og plikt å styre eget liv. Det handler om å lære barn å mestre livet og stå i seg selv.

--

Personalet i barnehagen skal være tilstedeværende for å støtte og veilede barn
til å bli kjent med egne og andres følelser på gode måter i krevende situasjoner.

--

Personalet i barnehagen skal se med hjertet på småbarns følelsesuttrykk og vi
jobber kontinuert med de voksnes egne emosjonelle kompetanse for å tåle
følelser og ulike type følelsesuttrykk
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine… Barnehagen skal legge grunnlag for barns 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»
(Rammeplanen, 2017)
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr bærekraftig utvikling at:
--

Vi kildesorterer og har stort fokus på søppel sortering.

--

Økt fokus på plastgjenvinning og hvorfor det er spesielt viktig å sortere dette.

--

Vi plukker søppel i og utenfor barnehagen vår.

--

Vi er mye ute med fokus på naturen og hvordan vi skal ta vare på den og dyrene.

--

Vi sår og høster grønnsaker.

--

Vi planter bievennlige blomster.

--

Vi er bevisste hvor mye mat lages hver dag i forhold til antall
barn i barnegrupper, slik at det kastes mindre matrester.

--

Vi er bevisste vårt bruk av papir og annet materiell i hverdagen.

--

Ved henting og levering skal alle foreldrene slå av motoren
på bilen for å minske utslipp av CO2
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BARNEHAGEN SOM
KULTURARENA
”Barnehagen er en møteplass for barn og småbarnsforeldre med ulik kulturell, språklig,
etnisk, religiøs og sosial bakgrunn. Barnehagen er derfor en sentral arena for å formidle,
skape og fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet”
(St.meld. 41 – Kvalitet i barnehagen).
I Hammermo FUS barnehage tar vi del i de kulturbegivenhetene som skjer i lokalsamfunnet.
Vi markerer ulike høytider, merkedager og tradisjoner som er en del av vår kultur.
Vi mener at det er viktig å ta vare på barnekulturen. Barns egen kulturskaping og lek
fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. Det er viktig at barn får muligheter til å
uttrykke seg gjennom mange” språk” og kombinere disse i lekende fellesskap og med
ulike estetiske uttrykk. Her må personalet være tydelige modeller og bevisste på eget
kulturelt og verdimessige ståsted.
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DE YNGSTE BARNA
For de yngste barna i barnehagen er det viktig med trygghet og omsorg. Dette får de gjennom
faste rutiner og forutsigbarhet i hverdagen. Dette gir trygghet og ro, som danner grunnlaget
for en god utvikling. Omsorg på småbarn handler om stell, mat og pleie, men også - nærhet,
ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse.
Personalet i Hammermo FUS skal ha gode kunnskaper om de yngste barnas måter å
kommunisere og uttrykke seg på, både verbalt og nonverbalt. I hverdagen er vi med på å
gi barna den støtten og tryggheten de trenger for å utvikle seg som et trygt og sosialt barn.
Barn som føler seg trygge, utvikler mer tillit til verden og til seg selv.
De yngste barna er grovmotoriske og trenger utfordringer innen dette området for deretter
å kunne utvikle finmotorikken. Derfor legger vi vekt på at barn skal ha leker og utstyr som
innbyr til aktiv lek. Det er også viktig å legge til rette for at barna kan få hvile i løpet av
dagen, dette ut fra alder og behov. Barna skal ha en god balanse mellom hvile og aktivitet.
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PRIMÆRKONTAKTEN
En primærkontakt vil følge barnet og familien litt ekstra i starten. På denne måten blir barna
sett og ivaretatt på en best mulig måte. Primærkontakten skal stå for trygghet, nærhet og
hjelpe barnet med å finne seg til rette i barnegruppa. De skal være der for dem, gi ekstra
oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo. Barnet skal føle at en voksen bryr seg
spesielt om han/hun. Små barn trenger å føle seg trygge for å ha det godt i barnehagen.
Den viktigste kvalitetsindikator for småbarns trivsel er at de har gode og nære relasjoner
til de voksne. For at gode relasjoner mellom små barn og voksne skal bli etablert er det
en forutsetning at man er sammen i løpet av barnehagedagen. For barnet i oppstarten
er det mye lettere å komme i nærrelasjon til en voksen enn å forholde seg like mye til
hele personalgruppen. Når barnet er bedre kjent, løses disse tette bånd mer opp, slik at
barnet blir kjent med alle voksne og barn på avdelingen på en rolig og trygg måte. Det er
personalets ansvar at barnet opplever tilhørighet og føle trygghet. Det vil si at personalet
må observere, vurdere og sette inn tiltak der barn ikke føler trygghet og tilhørighet i
barnehagen /barnegruppa.
Barn har forskjellige relasjoner til forskjellige voksne og personalet må ta hensyn til at
barn reagerer forskjellig. Like viktig må personalet anerkjenne barns frihet til å velge sin
tilknytningsperson. Samtidig jobber vi for å skape positiv kontakt med alle barn.
Primærkontakten skal:
--

Planlegge og tilrettelegge for en best mulig oppstart i barnehage i samarbeid med
foreldrene. Her må personalet tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet
får tid til å bli trygg og etablere relasjoner. Det må samles inn informasjon og gi
informasjon, og ha oversikt over barnets generelle utvikling.

--

Gi foreldrene tilbud om oppstartsamtale kort tid etter oppstart.

--

Skal møte foreldrenes følelser med respekt og støtte, og gi foreldre bekreftelse på at
barnet har det bra. Viktig med en åpen dialog med foreldrene, ringer, sender melding
ved behov. Trygge foreldre gir trygge barn.

Personal som er nyansatt eller ikke har erfaring med tilvenning og
primærkontaktrollen, skal få veiledning og informasjon på forhånd.

MÅL FOR DE YNGSTE BARNA
--

Barnet skal få oppleve tilhørighet, trivsel og trygghet til å leke, utforske og lære.

--

Barnet skal føle at det blir møtt med åpenhet, varme og interesse

--

Barnet skal få mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
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TRAFIKK I BARNEHAGEN
Å bli en trygg og selvstendig trafikant tar mange år og krever kontinuerlig trening. Derfor er
det viktig å legge grunnlaget for barnas trafikkforståelse tidlig.
Å ferdes trygt i trafikken er ikke alltid like enkelt for små barn. Trafikksituasjoner kan
være krevende og uoversiktlige. Barn har ikke de samme forutsetningene som voksne i
trafikken. De er små av vekst og har vanskelig med å forstå alt de ser og hører i trafikken. I
førskolealderen er f.eks. barns tenkning konkret og bundet til her og nå. Barns forståelse av
virkeligheten er preget av at de gjerne betrakter livløse objekter som levende og viljestyrte.
De kan f.eks. tenke: ”Når jeg ser bilen, må jo bilen se meg”. Det er vanskelig å forstå at
bilene ikke kan se dem i mørket når de selv kan se lysene fra bilen. Slike betraktninger er av
stor betydning for hvordan barn opptrer i trafikken.
Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer
trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. Barn lærer mest når de er ute i
trafikken. Men de lærer også i lek både ute og inne. Lek er motiverende og avgjørende for
all slags læring. I leken gjentar og gjenforteller barna det de har opplevd i virkeligheten.
Det er også veldig lærerikt for barna at ting repeteres gjennom sang, høytlesning og oppgaver.
I samarbeid med Brunbjørn, en lokal entreprenør, har vi inngått en partneravtale der
vi sammen skal ha fokus på trygg skolevei. Hva er trygg skolevei? Trygg Skolevei er et
prosjekt med mål om å øke kunnskap og bevissthet til barn og foresatte om hva som er
viktig å tenke på når man ferdes på vei hvor det er arbeid med for eksempel graving.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr trafikk at:
--

Trafikkregler og trafikksikkerhet er alltid i fokus når vi ferdes ute i trafikken

--

De voksne skal være gode rollemodeller for barna i trafikken.

--

Alle barna har refleksvester når vi går på tur.

--

Telefonliste og førstehjelpsutstyr bringes med på turer.

--

Bestilte busser og maxitaxier har setebelter og er godkjente
for å transportere barnehagebarn

--

Vi har rutiner for hva vi gjør ved eventuelle skader/ ulykker.

Vi har mange barn men INGEN å miste.
Sammen kan vi gi barna en best mulig opplæring i trafikken.
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PROGRESJONSPLAN
Progresjonsplanen viser til hvordan barnehagen skal jobbe for å bidra til utvikling og
progresjon innenfor Rammeplanens syv fagområder. Hensikten med planen er å gi både
foreldre og ansatte i barnehagen en konkret oversikt over hvilke tiltak som skal iverksettes
i Hammermo FUS barnehage. Videre er plan og tiltak utformet slik at de skal ivareta de
verdier og retningslinjer som finnes i politiske føringer, rammeplanen og Hammermo FUS
barnehage egen årsplan. Begrepet progresjon betyr fremskritt, og skal i denne sammenheng
forstås som en prosess. Dette vil si at planen i hovedsak skal forstås som en beskrivelse/
fremdriftsplan på hvordan personalet i barnehagen skal arbeide. Den skal altså ikke danne
grunnlag for resultatorientert måling av barns utvikling eller ferdigheter.
Det er store individuelle forskjeller på når barn når milepæler og når de er klare for ny
læring. Tanken er at det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til
neste år. For oss i Hammermo FUS barnehage er det viktig å legge til rette for læring
gjennom lek og aktiviteter hvor barna skal oppleve glede i det de gjør. I vårt arbeid med
fagområdene har leken en sentral rolle. Leken fremmer barns motivasjon,
noe som danner et viktig grunnlag for utvikling og læring, både på kort og lang sikt.
Vårt arbeid skal tilpasses hvert enkelt barns utvikling og funksjonsnivå.
Progresjonen skal følge barnet.

31

1-2 ÅR
Ha erfaring med:

2-3 ÅR
Ha erfaring med:

3-4 ÅR
Ha erfaring med:

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

• Gjentakelser av
ord og lyder

• Utføre enkle
oppgaver/beskjeder

• Navngi farger

• Pekebøker

• Kunne peke ut
dagligdagse
gjenstander
sammen med
språket.

• Delta i spill med
enkle regler.

• Si enkle ord og 1-2
ords setninger
• Samspill: titt-tei-lek.
• Bruker peking som
kommunikasjon
• Sang, rim og regler

• Benevne enkle ord.
• Vente på tur
• Sang, rim og regler
• Følge instruksjoner
som:

• Rollelek

• Dialog over
kortere tid.
• Motta en beskjed
• Delta i rim og regler.
• Mestrer turtaking.
• Formidling: Bilde
bøker og eventyr.

• «Kan du legge
dukken i sengen
sin?»

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

• Gå stødig
• Krabbe, klatre,
rulle o.l.
• Vise
oppmerksomhet
mot syn og
hørselsinntrykk.
• Vaske hender
med hjelp
• Deltagende i
påkledning (eks
ta arm i jakke,
finne sko)
• Pinsettgrep
• Grovmottorisk lek
• Turer i nærmiljøet
• Trille og kaste ball
• Gripe og ta
• Bevegelse til musikk
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• Grovmotorikk:
hoppe, danse,
klatre, løpe og rulle
• Gå på tærne
• Puttekasse
• Perle med
store perler
• Vaske hender med
voksenveiledning
• Ake og skli
• Roe seg ned,
slappe av
• Prøve å kle seg selv
• Kroppsdeler.
(eks hode, nese,
øyne, munn,
armer og ben)
• Enkle puslespill
med knotter
• Gå i ulendt terreng
• Ferdes i trafikken.
Bli kjent med enkle
trafikk skilt.

5-6 ÅR
Ha erfaring med:

• Fortelle en historie
med en viss
sammenheng

• Gjenkjenne enkelte
bokstaver og tall

• Finne ord som rimer

• Forteller vitser

• Konstruksjonslek
m/rollelek
• Bevissthet rundt
eget for- og
etternavn.
• Navn på
familiemedlemmer
• Motta en beskjed.
• Dialog over
lengre tid
• Stiller hvordan og
hvorfor spørsmål.

• Bli kjent med trafikk
vennen Tarkus
gjennom bøker,
sang og musikk
• Spise og drikke selv

4-5 ÅR
Ha erfaring med:

• Skrive navnet sitt
• Avansert
konstruksjonslek.
• Leke skrive og
leke lese.
• Motta flere
beskjeder samtidig.
• Bruker overbegrep,
eks: dyr, frukt
og møbler
• Lytte til
barnelitteratur
uten bilder

• Høre på en litt
lengre bok med
bilder og tekst
• Vaske hender selv

• Balanse

• Balanse

• Utvikle vennskap

• Kunnskap om
egen kropp, og
kroppsdelenes
funksjon

• Balansere på en
fot eller hinke

• Kaste og ta
imot stor ball

• Selvstendighet i
av og påkledning

• Øve på å smøre
egen mat
• Trehjulssykkel
• Dekke av og
på bordet
• Pusle enkle
puslespill
• Kle på seg selv
med hjelp

• Utholdenhet i
grovmotoriske
aktiviteter
• Gå på ski
• Perle med
små perler
• Konstruksjonslek
eks: bygge Lego
• Gå på do og vaske
hender selv
• Begynnende
forståelse for hva
som er sunn mat
• Huske selv
• Respekt for egen
og andres kropp

• Hoppe tau og
paradis

• God hygiene
• Klippe (etter strek)
• Blyantgrep
• Lengre dagsturer,
sommer og vinter
• Kaste ball i luften
og ta den imot
• Kle seg etter været
• Innsikt i matens
opprinnelse.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

• Bli kjent med
tegneblyanter,
malerpensler og
fingermaling

• Tegne
rabletegninger

• Lek i sand og snø

• Få kjennskap
til forskjellig
formingsmateriell

• Eventyr og
fortellinger
• Hånddukker
• Musikk og dans

• Bruke forskjellige
maletekninger

• Bli kjent med enkle
former og figurer
gjennom forskjellige
formingsaktiviteter
og materiell
• Bruke fantasien
• Klippe og lime

• Dramatisere
korte eventyr

• Spille på
instrumenter

• Prøve forskjellige
rytmeinstrumenter

• Dramatisere eventyr
med enkle replikker

• Opplevelser og
erfaringer i felleskap

• Kunstutstilling

• Forme sand og snø

• Litteraturformidling.

• Tegne hodefoting

• Blyantgrep

• Fargelegge
innenfor strek

• Kunne tegne/male
konkrete motiver

• Tegne og male
ut i fra fantasi
og virkelighet

• Lage utstilling
av eget arbeid

• Lytte til musikk

• Opplevelser av
andres kunst

• Delta i sangleker
i større grupper

• Lytte til ulike
musikksjangere

• Grupper

• Skape egne sanger
og fortellinger

• Dramatisere og
fremføre for andre
• Gå på kunstutstilling
og teater

• Tørre å stå frem
i gruppa

• Bruk digitalt verktøy
• Delta i tradisjonelle
barneleker/
barnekultur
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

• Gå turer i
nærmiljøet
• Være ute i all
slags vær, samt
oppleve årstider
• Undre seg over
det de ser ute.
• Lek med vann,
is og snø
• Se på dyrebilder/
figurer og bli
kjent med hvilke
lyder de lager

• Turer

• Turer i nærmiljøet

• Bli kjent i
nærmiljøet

• Årstider.

• Bli kjent med
årstidene
• Studere naturen for
eksempel: planter
insekter, fugler osv.
• Gjenkjenne de
vanligste insekter
og dyr i nærmiljøet
• Samle
naturmateriell
• Miljøbevisstsamle søppel

• Få en forståelse av
hvordan årstider
påvirker naturen
• Samtale om dag,
måned osv.
• Lære grunnleggende
søppelsortering
og gjenbruk
• Matproduksjonhvor kommer
maten fra?
• Få kjennskap
til tekniske
hjelpemidler, eks:
kjøkkenmaskin,
CD-spiller, data.

• Turer i nærmiljøetmål for tur.
• Bevisstgjøring om
natur, miljøvern og
samspillet i naturen.
• Kjenne navn
til de vanligste
trær, blomster,
insekter og fugler
i nærmiljøet.
• Faktabøker for
barn- hav, land
og universet.
• Få erfaring med
data og internett.

• Turer. Være med
på lengre turer,
eks: Nevelfjell,
Balbergkampen,
hoppbakken og
skitur NordseterLillehammer.
• Kunne kle seg
etter været.
• Miljøvern.
• Vite hvordan man
ferdes i naturen.
• Erfare hvordan
teknikk kan brukes
i hverdagslivet
og lek.
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ANTALL, ROM OG FORM

• Kjenne igjen
sin egen plass
i garderoben
• Kjennskap til
ulike rom.

• Skille mellom
en og flere

• Sortere etter
farge og form.

• Bruke tall ord

• Sortere leker

• Skille begreper
som stor og liten

• Lek med former, tall,
farger og størrelser

• «Telle» til 3

• Telle til
10(peketelling)

• Leke med klosser
• Erfaring med
ulike former

• Skille mellom ulike
former og størrelser
(lengde og bredde)

• Tallforståelse
og mengde

• Kunne kopiere ulike
former og figurer

• Skille mellom
geometriske figurer

• Brettspill.

• Telle til mer enn 10

• Terningspill

• Rom og tilhørende
rutiner
• Få erfaring med
mengde gjennom
matlagning/baking
• Preposisjoner:
foran, under,
bak, over osv.
• Lotto og
memoryspill.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

• Bordvers
• Ulike høytider.

• Bordvers og
bordskikk

• Samhandling med
voksne og barn.

• Vente på tur
• Dele med andre

• Føle seg sett,
hørt og forstått

• Vise omsorg
• Kjenne igjen
høytidssanger
• Oppleve stemning
og glede rundt
høytider
• Kirkebesøk før jul
• Begynnende
forståelse for hva
som er rett og galt

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
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• Faste rutiner

• Turer i nærmiljøet

• Korte turer i
nærmiljøet

• Turer på biblioteket

• Bli kjent og trygg
på barnehagens
uteområde

• By turer

• Løse enkle
konflikter seg
i mellom.

• Konfliktløsning

• Konfliktløsning

• Kjennskap til ulike
tradisjoner i de
religionene som
er representer i
barnehagen.

• Kjennskap til ulike
tradisjoner i de
religioner som
er representert
i barnehagen

• Kunne sette ord
på følelser

• Hvorfor markerer vi
de ulike høytidene?

• Hvorfor markerer vi
de ulike høytidene?

• Utvikleevnen til
å stille spørsmål,
resonere og
undre seg.

• Undre seg.

• Undre seg

• Tørre å utfordre
seg selv til å
prøve noe nytt.

• Utvikle vennskap

• Respekt for seg
selv og andre.

• Følge enkle
regler på tur

• Enkle trafikkregler

• Vise empati
for andre
• Turtaking

• Vite at deres
mening teller
• Demokratiske
beslutninger

• Bevissthet rundt
hjemme adresse
• Kjenne til og
huske de vanligste
turstedene
• Samarbeide med
andre barn

• Besøke skoler, og bli
kjent i skolegården.
• Trafikkregler
• Vite om ulike
arbeidsplasser.

FAGOMRÅDENE
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr kommunikasjon, språk og tekst at:
Personale som er bevisst på sin rolle på hvordan de kommuniserer med barna.
Det er viktig at de benevner konkreter, symboler og er støttende i samtaler med barna.
Personalet skal også veilede ved konflikter, barna skal få utvikle redskap for å løse
konflikter. Rim, regler, sang og lek med språk skal være en del barnas hverdag.
Personalet skal være lekende og støttende i denne aktiviteten. Vi bruker digitale medier
som et oppslagsverk, skanning, tegning, web og filming. I rolleken får barna prøvd ut sin
kommunikasjon og samspill med andre barn. Personalet skal være et støttende stillas som
videreutvikler barnas lek og oppmuntrer til å bygge opp barnas språkforståelse og ordforråd
i norsk. Personalet skal også skape rom for åpne samtaler og la barna få snakke, forklare og
fortelle med egne ord.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr kropp, bevegelse, mat og helse betyr at:
Vi legger til rette for allsidig fysisk aktivitet gjennom dagen på vårt kuperte og varierte
uteområde. Vi følger Lillehammer kommune sin plan for fysisk helse og kosthold som sier at
barna skal ha organisert fysisk aktivitet 15 minutter 3-4 ganger i uka. Dette gjør vi gjennom
minirøsris (Friskis & Svettis), stafett, skilek og forskjellige regelleker. I tillegg bruker vi
nærmiljøet aktivt til gåturer og skiturer. Vi i Hammermo FUS skal legge til rette for at barna
skal få oppleve trivsel, glede og mestring året rundt, både inne og ute.
Barna får servert sunn mat i barnehagen, som er i tråd med SmartMat prosjektet.
Vi har fokus på et sukkerredusert kosthold og oppfordrer også foreldrene til å være med på
dette. Bursdagsfeiringer i barnehagen feires med sang, raketter og fokus på barnet.
Vi har fokus på at både små og store barn trenger hvile i en travel hverdag. Vi legger til
rette for hvilestund på små- og storbarns avdeling for de som ikke sover hver dag.
Her bruker vi rolig musikk/lydbok som barna skal lytte og slappe av til.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr kunst, kultur og kreativitet at:
Vi gir barna kulturelle impulser gjennom kunstutstillinger, litteraturfestival og
musikkfestivaler i byen. Vi tilrettelegger for at barna skal få uttrykke seg gjennom ulike
estetiske uttrykksformer i hverdagen. Sang og dans har en viktig rolle i vår hverdag.
Rollelek, turtaking og herming er også noen av arenaene hvor kunst, kultur og kreativitet
kommer tydelig frem. Det er viktig at personalet til enhver tid er lydhør for det som opptar
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barna, tar det videre eller gjør materielle ting tilgjengelig for leken. Barna får mulighet til
å forme og tegne med ulike materiale. Personalet skal oppmuntre og stimulere barna sitt
kulturelle utrykk slik at barna skal føle mestring og finne sin egen uttrykksform.
For oss i Hammermo FUS Barnehage as betyr natur, miljø og teknikk at:
Vi undrer oss sammen med barna over hva som skjer i naturen i de ulike årstidene.
Vi forsker f.eks. på is og vann. Vi kildesorterer, lærer om resirkulering.
Vi sår og høster grønnsaker og urter.
Personalet skal legge til rette for at barna får ta i bruk naturen som en lekearena.
Barna skal få mulighet til å undre seg, stille spørsmål og skape gode samtaler om det de
erfarer gjennom leken og naturen. Vi går også turer tilbake til faste og kjente områder.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. De skal lære å ta vare
på naturen og få en tilhørighet til den slik at man bevarer den i generasjoner.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr Etikk, religion og filosofi betyr at:
Barna skal få utvikle respekt og interesse for hverandre, og forstå at vi er forskjellige.
Dette vil være med på å skape rom for å utvikle vennskap. Vi under og reflekter rundt
livet og hvordan vi skal være mot hverandre. Vi bruker rollespill, samtale og drama.
Vi tilrettelegger for at de foreldrene som ønsker at barna skal få oppleve julegudstjeneste
skal få muligheten til å delta på dette. Her får barna et innblikk i kirka, de synger og spiller
tradisjonelle julesanger. Har vi barn fra andre kulturer i barnehagen legger vi til rette for at
alle skal få kjennskap til andres festdager.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr nærmiljø og samfunn at:
Vi bruker byen og naturen rundt oss til lek og rollelek. Vi lærer barna å bruke biblioteket til
å låne bøker og hvordan vi skal ta vare på andres gjenstander. Vi handler i byens butikker
ved behov og går på besøk til forskjellige barnehager og arbeidsplasser. Byen vår har ulike
museer som vi besøker gjennom året. Vi markerer samenes nasjonaldag og FN-dagen og
har samtaler rundt menneskerettighetene. Barna skal også få erfare at valg og handlinger
har en påvirkning på både dem selv og andre rundt seg.
For oss i Hammermo FUS Barnehage betyr antall, rom og form at:
Barna bygger med ulike materialer i ulike størrelser både ute og inne. Barna får være
med på borddekking og dekking av tralle til avdelingen. De er med på baking, veier og
måling av ingredienser til matlaging. Personalet skal være lydhøre for barnas matematiske
uttrykksform og tilrettelegge for det matematiske språket ved riktige benevnelser på
symboler og gjenstander i det daglige sammen med barna. Vi tar i bruk forskjellige rim og
regler som er med på å skape nysgjerrighet og glede rundt antall, rom og form.
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PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG
VURDERING
DOKUMENTASJON OG VURDERING
Vi vil dokumentere arbeidet og hverdagen i barnehagen på flere måter, både som
informasjon til foreldre/foresatte, eiere og kommunen som barnehagemyndighet,
men også som et middel for refleksjon og vurdering for personalet.
Arbeidet i barnehagen vil jevnlig bli vurdert og evaluert av personalet. Det er viktig med
tilbakemeldinger fra barna, foreldrene og personalet slik at vi kan være i en kontinuerlig
prosess for å oppnå en best mulig barnehage. Samtidig vil det bli lagt opp til årlige
brukerundersøkelser hvor dere som foreldre/foresatte får mulighet til å komme med deres
vurdering av arbeidet i barnehagen.

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
Vi i Hammermo FUS barnehage har valgt å bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy
når vi jobber med vurdering. Å bruke pedagogisk dokumentasjon som et refleksjonsverktøy
handler om at vi voksne setter oss ned sammen med barna, og setter ord på prosesser
som skjer i barnehagen. Dette er en synliggjøring av egen praksis. Ved å bruke pedagogisk
dokumentasjon bidrar vi til en utforskende innstilling i barnehagen.
Vi bruker:
--

Bildedokumentasjon

--

Dokumentasjon av ferdige produkter på avdelingen

--

Praksisfortellinger

--

Her og nå veiledning
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FUS SMARTMAT
FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos
barna. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS
barnehagene. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er
en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til
at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.
Barn inspirerer hverandre i lek og felles aktiviteter. De er nysgjerrige og utforskende, og
vår oppgave er å stimulere og oppmuntre barna til dette også ved måltidene, og gi dem nye
smaksopplevelser. Barnehagen er en fin arena for å gjøre barna kjent med et variert utvalg
av råvarer. Slik kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et rikere og mer variert kosthold.
I vår hverdag betyr FUS smart mat at vi:
1.	 Vi serverer grønnsaker til måltidene.
2.	 Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.
3.	 Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold.
4.	 Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.
5.	 Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.
6.	 Vi bruker vann som tørstedrikk.
7.	 Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer.
8.	 Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr SmartMat at:
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--

Barn og voksne blir mer bevist på hva et sunt kosthold betyr

--

Barna er med på å lage måltidene i barnehagen

--

Barna er med på å dekke på traller og borddekking.

--

Barna skal oppleve måltidene som trivelige, rolige og med god tid.

TOTALT QUALITY
MANAGEMENT, TQM
I barnehagen handler det om å effektivisere hverdagen med fokus: barnet i sentrum.
Det dreier seg ikke om å spare tid og gjøre ting så fort som mulig, men om at ting skal være
ryddig, på plass og i orden sånn at vi kan bruke tiden vår på skape kvalitet sammen med
barna. Orden på utstyr og ryddighet i forskjellig materiale gjør at vi frigjør mye tid hvor vi
kan oppleve hverdagsmagi i barnegruppa. En dag i barnehagen innebærer mange «voksen»
oppgaver, men de aller fleste barna blomstrer når de får være med å hjelpe til.
For oss i Hammermo FUS barnehage betyr TQM at:
--

Barna får ta del i ulike arbeidsoppgaver i hverdagen som f.eks. skrive ut ark,
sette på vaskemaskina, rydde og generelt holde orden rundt oss.

--

Klare selv prosjekt, dvs ergonomi og pedagogikk hånd i hånd. Prosjektet handler om
at barna skal få klare selv og bli mer selvstendige. Barn mestrer ikke ting fordi de ikke
kan, men fordi de ikke har fått veiledning, erfaring og muligheter til å øve. Ved å la
barna få klare selv, utvikler de sine egenskaper, blir selvstendige individer og blir mer
ressurssterke. Etter som barnet mestrer, er det klar for nye utfordringer. Start med enkle
utfordringer og møt barnet på det mestringsstadiet barnet er på. Er det for eksempel
utfordrende å ta på skoa, vil mestringen være stor når barnet klarer det selv. Det at
barna mestrer mer selv, vil være forebyggende for personalets sykefravær, med tanke
på mindre løfting, mindre unaturlige lange armer og barna kan gjøre mest mulig selv.
Målet med prosjektet er at barna skal få muligheten til å prøve og feile, stå på og ikke
gi seg. Gode opplevelser med å mestre, vil gi god mestringsfølelse og ønske om å klare
mer. Det bygger selvtillit og gir god psykisk helse for barnet. I tillegg vil barnet utfordre
seg fysisk og motorisk.
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Klare selv prosjektet startet som et pilotprosjekt i Trondheim kommune («la mæ få klar det
sjøl», mai 2010) Etter hvert er det flere barnehager som har begynt å bruke prosjektet i praksis,
og ser det ganger barnet og minker stresset i hverdagen. Jo mer barnet har troen på at de kan
gjøre selv, jo mer gjør de selv. Når ingen tror at Pippi Langstømpe kan, sier alltid Pippi:
«jo, visst kan jag det. Bara se her.», og gjør det ingen tror hun kan. La meg få klare det selv»!
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SAMARBEID MELLOM
HJEM OG BARNEHAGE
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.
JF §1, Barnehageloven
Et godt samarbeid og en god dialog med foreldre/foresatte, er viktig for å skape trygghet
og trivsel for det enkelte barn. Foreldre har hovedansvar for sitt barns oppdragelse og
barnehagen skal være et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det er viktig med
gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver med tanke på barnets beste.
Den daglige kontakten gjennom bringe- og hentesituasjonen ser vi på som det viktigste
samarbeidet med foreldrene. Her utveksles det verdifull informasjon og det skapes
grunnlag for dialog med hensyn til videre samarbeid rundt barnet.
Hver vår har vi et informasjonsmøte for nye foreldre. I tillegg til det har barnehagen
foreldremøte for alle foreldre hver høst og vår. Vi inviterer til to foreldresamtaler i
løpet av arbeidsåret og ellers dersom foreldrene eller barnehagen ser behov for samtalte.
Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom
deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldresamarbeidet tar utgangspunkt i
FUS barnehagens serviceerklæring.

TIDLIG INNSATS
Tidlig innsats er et felles satsningsområde som alle barnehagene i Lillehammer kommune er
en del av. Prosjektet ”Tidlig innsats i barnehagen” har som mål at de barna som har behov
for bistand skal bli sett, identifisert og få rett hjelp mens de er i barnehagealder.
Hvert annet år kommer Tverrfaglig team innom barnehagen og gjennomfører observasjoner,
refleksjoner og samtaler med de pedagogiske lederne og daglig leder.
På bakgrunn av disse observasjonene skal hjelpeapparatet drøfte hva et godt
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barnehagetilbud er for hvert enkelte barn. Barn som har behov for, eller rett til, tjenester
utover det barnehagen skal dekke, gis tilbud om dette. Alle tiltak, henvisninger eller
utredninger vil skje i samråd med den enkelte foresatte.

”Jeg er meg! Se meg, styrk meg og støtt meg gjennom mine egne ressurser.”
For at barn skal trives og utvikle den beste utgaven av seg selv er det viktig med et tett
samarbeid mellom barnehage og hjem. Åpenhet og dialog er viktig for å sikre barnets
utvikling. Tidlig og riktig hjelp kan i mange være avgjørende for barnets videre utvikling.
Barnehagen har et godt samarbeid med bl.a. pedagogisk/psykologisk tjeneste,
barnevern og helsestasjonen.

SAMARBEIDSPARTNERE:
--

Lillehammer kommune – som tilsynsmyndighet

--

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU)

--

Foreldrerådet – som består av alle foreldrene

--

FUS – som er eier av barnehagen

--

Trygge barnehager

--

Eierstyret

--

Skole

--

Helsestasjon

--

Barnevern

--

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
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OVERGANGER
FRA LITEN TIL STOR AVDELING
Allerede siste året på småbarn starter forberedelsene til overgang stor avdeling.
Vi utarbeider sammen med stor avdeling tidlig en plan der fokus er å bli kjent og bli trygg
før man skal opp på stor avdeling neste høst. De er på besøk, møter barn og voksne,
lekegrupper, samlinger, turer o.l. Alt handler om å gjøre overgang fra liten til stor
avdeling best mulig. Gode forberedelser gjør i de fleste tilfeller at overgangen
oppleves mykere for barna.

BARNEHAGE - SKOLE
Det eldste i barnehagen kalles skolestarterne. Vi ser på overgang barnehage-skole som en
prosess. Det daglige arbeid i barnehagen blir organisert på den måten at barna får mulighet
til å beherske ferdigheter som er nyttige å ha med seg for å få en best mulig skolestart.
Målet i denne gruppa er at barna skal utvikle sosial kompetanse, bygge relasjoner og
være en venn. Vi kommer også til å vektlegge at de blir selvstendige i forhold til
åkledning og lære å ta ansvar for tingene sine.
I løpet av våren kommer vi til å gå på besøk på de ulike skolene som barna
skal begynne på. Vi ser på lekeplassen, på skolebygget, blir kjent med fadderne
til skolestarterne og får hilse på læreren.
Vi følger Lillehammer kommune sin plan for overgang barnehage – skole. Dette for å sikre
best mulig overgang mellom barnehage og skole for de kommende første klassingene.
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Tid

Aktivitet

For hvem

Ansvarlig

Hele året

Respekt for hverandres profesjon –
alle har betydning

Ansatte

Alle ansatte bhg/skole/SFO

Hele året

Skolestartere: Forventninger, praktisk
selvstendighet, sosial kompetanse,
språk, IKT

Alle barna

Barnehagen Jfr. plan for
innhold i 5- års gruppene

Oktober/
November

Samarbeidsmøte for lærere i
1.klasse og barnehagene– hvordan
har overgangen gått for de nye
skoleelevene. Språkløyper:
Overgang bhg-skole- ØKT 2:
Samarbeid Deltakere: Kontaktlærer
for årets 1. klasse, Ped.leder
i barnehage. Lage årshjul for
samarbeidet kommende år

Ansatte

Skolekontoret og
barnehageforvaltningen
innkaller

November

Drøftingsmøte m/ informasjon rundt
barn med spesielle behov/ekstra
støtte i neste års 1. klasse

Ansatte

PPT innkaller til møte

Desember/
Januar

Innskriving i skolen: Vedtak om
skoleplass sendes til foreldrene fra
skolen der barnet skal begynne.

Foreldre

Skolekontoret og skolene

Januar/
Februar

Besøksdag: Skolestarterne besøker
skolen sammen med de ansatte i
barnehagen. Bli kjent med bygninger,
rom, SFO, uteområder

Alle barna

Skolen sender invitasjon

Mars/April

Besøksdag: Skolestarterne deltar på
ukeslutt, samlingsstund eller andre
arrangementer sammen med 1.klasse
og faddere (sammen med ansatte fra
barnehagen eller foreldre)

Alle barna

Skolen sender invitasjon

Senest i
april

Foreldresamtaler i barnehagen.
Få skriftlig tillatelse fra foreldrene for
informasjon som skal overføres fra
barnehagen til skolen

Foreldre

Barnehagen innkaller

Tid

Aktivitet

For hvem

Ansvarlig

April/Mai

Besøksdag for faddere - i barnehagen

Alle barna

Barnehagen sender invitasjon

Foreldremøter. Foreldre/barn møter
skole og SFO, får informasjon

Foreldre

Skole og barnehage

Kontakt/overgangsmøte mellom
barnehage og skole. Informasjon,
dokumentasjon, faglig/sosial utvikling
– hvor er barnet nå? Skolehelsesøster
kan kontaktes

Ansatte

Skole kaller inn

Samarbeidsmøte for lærere i 1.klasse
og barnehagene: Språkløyper
– Overgang bhg-skole – Økt 3 –
Kulturmøter Deltakere: Kontaktlærer i
årets + kommende års 1. kl., Ped.leder
i barnehage som har skolestartere

Ansatte

Skolekontoret og
barnehageforvaltningen
innkaller

Mai

Stormøte for overgangen barnehage/
skole/SFO: Sentrale føringer –
Erfaringsutveksling/Refleksjon
Deltakere: Rektorer, inspektører,
styrere, 1.klasselærere, SFO-ledere,
ped.ledere, språkkontakter, PPT

Ansatte

Barnehageforvaltningen,
Skolekontoret Barnehagesjef/
Skolesjef

Mai/Juni

Førskoledager. Ved behov for tolk –
kontakt LLS

Alle barna
Foreldre

Skole/SFO

Juni evt.
September
(avtales)

1. klasse besøker barnehagen
for å snakke med skolestarterne
om hvordan det er på skolen.
Kontaktlærer for 1. klasse besøker
barnehagen (v/ minst 4 skolestartere)

Alle barna

Styrer i barnehagen sender
invitasjon til skolen
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VÅRE TRADISJONER I
BARNEHAGEN
--

Nissefest

--

Julegudstjeneste

--

Lucia-markering

--

Julebord for barna

--

Felles adventssamlinger

--

Hammermo FUS ”vinterleker”

--

Påskelunsj for barna

--

17.mai-feiring

--

Foreldrekaffe

--

Sommerfest

--

Tur til Neveltoppen, Balbergskaret, Lysgårdsbakken og skitur Nordseter – Lillehammer
for skolestarterne
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--

Litteraturfestivalen

--

Dølajazz

--

Barnehageopptog i Lillehammer sentrum

--

Barnehagedagen

--

FUS vennedag

--

FN dagen

--

Verdensdag for Psykisk helse

--

Høstfest

KOMPETANSEPLAN
FOR PERSONALET
1.	 Personalmøter, pedagogiske møter med vurdering og refleksjon på egen praksis
2.	 Nettverksgrupper
3.	 Oppdatert på ny faglitteratur
4.	 FUS egne kurs for alle ansatte
5.	 Eksterne kurs
6.	 Besøk i andre barnehager
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OVERSIKT OVER VIKTIGE
DATOER 2018 / 2019
September 2018
6.
20. og 21.
27.
Uke 38

Barnehagen 10 år
Planleggingsdager
Foreldremøte
Brannvernsuke

Oktober 2018
10.
24.
Uke 42

Verdensdag for Psykisk helse
Høstsuppe/FN. Innsamling til veledelig formål.
Trafikkuke

Desember 2018
3.
13.
15.

Nissefest
Lucia. 1530-1630
Julebord for barna

Januar 2019
2.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

Februar 2019
6.
14.
19.
28.

Samenes nasjonaldag
Nordseter – Lillehammer for skolestarterne
Hammermo VM
Karneval

Mars 2019
Uke 10
12.

Brannvernsuke
Barnehagedagen

April 2019
15.

Foreldremøte

Mai 2019
16.
28-29

17. mai feiring i barnehagen
Overnatting for skolestarterne

Juni 2019
6.

Sommerfest i barnehagen

NB! Vil komme 2 planleggingsdager i løpet av 2018/2019. Vil få beskjed i god tid.
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Barnehages kontaktinfo:
Hammermo FUS barnehage AS
Smestadenga 23
2619 Lillehammer
Daglig leder: Hege Bjerke
Telefon: 958 97 299
Mail: dl.hammermo@bhg.no
Barnehagens tlf: 61 26 19 90
Hjemmeside: www.fus.no/hammermo
Facebook: Hammermo FUS barnehage

Barnehagenavn
Hammermo

