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OM BARNEHAGEN OG FUS
VELKOMMEN TIL SØRE NESET FUS BARNEHAGE
Søre Neset FUS Barnehage AS eies og drives av FUS Barnehager AS.
Barnehagen vår åpnet november 2007 og vi har ca. 60 plasser for barn
i alderen 0-6 år.
Vi har tre avdelinger:
Katlaberget 0-2 år
Vargavågen 2-6 år
Kongshaugen 2-6 år
Søre Neset FUS Barnehage ligger landlig til i Søre Neset krins i kort gangavstand til skog,
gård, Lunde Barneskule og Lunde Aktiv. Barnehagen har egen hjemmeside hvor vi legger ut
planer og andre informasjonsskriv som gjelder driften vår. Vi har også en egen Facebook
side som viser litt av det vi jobber med i barnehagen vår.

KONTAKTINFORMASJON:
Søre Neset FUS Barnehage Tlf: 56 30 07 08
Reset 32, 5208 OS
Daglig leder 			
Avdeling Katlaberget
Avdeling Vargavågen
Avdeling Kongshaugen

Tlf: 41 58 86 70
Tlf: 41 53 44 55
Tlf: 41 53 44 57
Tlf: 41 53 44 56

Epost: dl.soreneset@bhg.no
Epost: katlaberget.soreneset@bhg.no
Epost: vargavaagen.soreneset@bhg.no
Epost: kongshaugen.soreneset@bhg.no

Hjemmeside: https://fus.no/soreneset

FUS
FUS-barnehagene består av 187 barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. I alle
våre barnehager møter barna den samme, trygge FUS-barnehagen. Gjennom lek, omsorg
og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og får nye utfordringer.
Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert
enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er FUS.
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LOVVERK OG ANDRE STYRINGSVERK
ÅRSPLAN
Alle barnehager skal ha en årsplan. Årsplanen er personalets arbeidsredskap for å styre driften
i den retningen vi har planlagt, og er med på å sikre kvaliteten på arbeidet vårt.
Årsplanen er også et utgangspunkt for foreldre til å kunne påvirke barnehagens innhold.
I tillegg danner den et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og den skal gi
informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, samarbeidspartnere og
andre interessenter
Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Årsplanen skal:
gi retningslinjer for barnehagen sitt innhold og oppgaver
være et arbeidsredskap for barnehagen sitt personale
danne grunnlag for barnehagen sin planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet
angi mål som barnehagen skal arbeide mot
gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage
g
 i barnehagen sin eier grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov
være utgangspunkt for kommunen sitt tilsyn

BARNEHAGELOVEN
Søre Neset FUS Barnehage arbeider i tråd med Barnehageloven:
Søre Neset FUS Barnehage arbeider i tråd med Barnehageloven.
Den sier blant annet at; «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.

RAMMEPLAN
«Rammeplan for barnehager» er en forskrift til loven. Med utgangspunkt i lovverket, gir
rammeplanen retningslinjer for barnehagen sitt verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den
trekker frem barns rett til medvirkning og samarbeidet mellom barnehage og hjem. Gjennom
omsorg, lek, læring og danning skal det dannes grunnlag for allsidig utvikling av barna våre.
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barndommen skal preges av
trivsel, vennskap og lek.
4

I Rammeplanen står det klart at alle barnehager skal bygge sitt virke på verdigrunnlaget som
er fastsatt i Barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til,
slik som FNs konvensjon av 20.november 1989 om barns rettigheter (barnekonvensjonen).
For oss betyr dette å alltid ha barnets beste som grunnleggende hensyn og å legge til rette
for en god barndom hvor trivsel, vennskap og lek er fundamentalt.
Rammeplanen trekker også frem 7 fagområder barnehagene skal legge vekt på i arbeid med
barn. Disse kan du lese mer om på: www.udir.no

ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
I tillegg til årsplan, barnehagelov, rammeplan har barnehagen følgende styringsdokument for
virksomheten vår:
Vedtekter
Etiske retningslinjer
Serviceerklæring
FUS fagplan
Personalpolitisk handlingsplan
F orskrift om miljørettet helsevern
i barnehager og skoler
F US barnehagenes visjon,
verdier og fellesmål

	BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
OG PEDAGOGISK PLATTFORM
VISJON:

VI
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N
E
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E
V
GLEDE, H
TI»
VENNEGARAN
FUS barnehagenes mål er å bidra til at alle barna i barnehagene våre skal
oppleve en trygg og god barndom. FUS barna skal/er
ha et positivt selvbilde
trygge, forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
g
 lede seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningsmuligheter og at
innspillene deres teller.
tenke tilbake på barnehagetiden med glede og fryd.
For å nå barnehagens hovedmål jobber vi med disse områdene:
GOD KOMMUNIKASJON
	Jeg stiller barna åpne spørsmål og reflekterer og er språklig bevisst min rolle
som voksen
EVENTYRLYST
Jeg byr på meg selv og inspirere barn i lek og annen aktivitet
LEKEKOMPETANSE
Jeg kjenner voksenrollens betydning for utvikling av barnas
lek og deltar i lek og samspill med barna.
VENNEGARANTI
Jeg observerer, er tett på og bidrar til at alle barn er inkludert.
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VENNSKAP OG VENNEGARANTI
For å forstå hva som skjer med barn som har mange venner og barn som ikke har
venner har vi sett på hva barn må kunne for å få en venn, holde på et vennskap og
utvikle et vennskap.
Vi har derfor kategorisert hva barna må kunne for å utvikle disse egenskapene.
Ferdighetene er forskjellig etter alder på barnet. Vi har valgt å kalle egenskapene for
venneanskaffelsesegenskaper. Vi har vennegaranti i vår visjon. Det betyr at fokus
hos oss alltid skal være at barn har noen å være sammen med i barnehagen.
Det betyr også at vi skal se til og stimulere til at barn øver opp sin evne til å ha og
utvikle venneanskaffelsesegenskaper.
Hvordan jobber vi med vennskap?
O
 bservasjon/barnesamtaler/foreldresamtaler.
S
 nakke om og reflektere sammen med barna over hva en må gjøre for å være en
god venn.
S
 ikre at alle barn leker gjennom vårt prosjekt Egenledelse i lek og læring.
V
 oksnes tilstedeværelse, og holdninger gjennom refleksjon av egen praksis.
B
 arna får positive tilbakemeldinger når de gjør gode handlinger sammen med
andre.
B
 arnehagen jobber etter Samspillsmetoden Dialog. Den gir oss en god måte å
jobbe med refleksjon over egen praksis.
R
 ollelek, dikt, sanger, rollespill, samtale, tegning, dans.
V
 eiledning i lek der voksne kan forklare, skape refleksjon hos barna, og der
voksne er gode og tydelige rollemodeller.

LIVSMESTRING – BARNS /PSYKISKE HELSE
For oss er livsmestring å hjelpe barnet til å ta i bruk ressurser i seg selv og mestre
de omgivelsene det til enhver tid er i. For å jobbe med livsmestring for alle
barn er det noen grunnleggende ting med miljøet som fremmer dette. Disse er:
trygghet, kjærlighet, forutsigbarhet, det å bli sett. Barnet må føle at det betyr noe
og bli møtt med respekt og empati. Barns grunnleggende behov for å høre til i et
sosialt felleskap og mestre dette er faktorer som fremmer livsmestring hos barn.
Trygge relasjoner mellom voksne og barn er avgjørende for at barnehagen kan
utvikle og støtte opp om barns resiliens; robusthet, motstandsdyktighet og god
tilpasningsevne.
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I lys av den svært viktige jobben vi som voksne har for barns videre livsmestring vil
vi bruke de 7 prinsippene fra samspillsmetoden dialog som grunnlag for arbeidet
vårt med relasjoner:
V
 is at du bryr deg
Juster deg
S
 nakk hyggelig om det den andre gjør eller er opptatt av
G
 i ros og anerkjennelse
F elles fokus
G
 i mening
S
 ett positive grenser
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SATSINGSOMRÅDER
1. E GENLEDELSE I LEK OG LÆRING
I den norske barnehagetradisjonen har leken en sentral plass. Det har den også
hos oss i Søre Neset FUS Barnehage. Vi mener at det er gjennom leken barn lærer
mest, danner vennskap og utvikler sosial kompetanse og livsmestring. Derfor er
det for oss svært viktig at alle barn er med i lek.
Alle FUS barnehagene har gått inn i et flerårig arbeid som heter Egenledelse i lek
og læring. Barn må kunne starte opp, planlegge, og organisere egen atferd for å
kunne bli en god leker. De må kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og
være fleksibel nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av
dem i leken.
Arbeid og kunnskapen vi har tatt med oss gjennom dette prosjektet er spennende
og bygger på kunnskap om hjernen og nyere forsking. Denne kunnskapen skal
vi videreutvikle de neste årene og er derfor valgt som satsingsområde for vår
barnehage. I Søre Neset FUS Barnehage har vi et motto om at : Hos oss skal vi
leke for livet.
Det er blant annet gjennom leken at barn lærer språk, empati og rolletaking,
positiv sosial atferd, selvhevdelse, selvkontroll og ikke minst glede og humor.
All lek danner et godt utgangspunkt for utvikling av egenledelsefunksjonene.
Denne formen for samhandling innebærer unike muligheter. Leken stiller krav
til planlegging, arbeidshukommelse, igangsetting, selvregulering, organisering,
fleksibilitet, selvmonitorering og ikke minst evnen til å tolke signaler fra andre.
Disse egenskapene er også svært viktig for barnet videre i livet.
I Søre Neset FUS Barnehage leker vi hver dag til ulike tider. I tillegg skal vi hvert
halvår ha ulike lekeuker der vi organiserer barnehagen om til lekestasjoner og hvor
personalet og barna utvikler leken gjennom hele uken sammen.
Leken er den viktigste arenaen for barnet å lære på. Det er gjennom lek de
forbereder seg på å bli voksne, sosialiseres, skaper vennskap, lærer språk og
ikke minst har det gøy! Med andre ord har leken en helt spesiell egenverdi. Det
er gjennom leken at barn lærer og utvikler sosial kompetanse. I barnehagen
skal det legges til rette for mye lek og gode lekearenaer. Personalet skal være
tilstedeværende og delta i leken på barnas premisser.
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HOS OSS I FUS KOMMER LEKEN FØRST
EGENLEDELSE
Hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet
P
 lanlegging
O
 rganisering
A
 rbeidshukommelse
Hvordan vi er sammen med andre
Igangsetting
F leksibilitet
S
 elvregulering
S
 elv-monitorering

US
F
T
E
S
E
N
E
R
« I SØ
I LEKE
V
L
A
K
S
E
G
BARNEHA
FOR LIVET»
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Når barnet ditt sier:
«I DAG HAR jeg Bare LEKT»
Betyr det at barnet har:
Ø
 vd seg på å vente på tur
Ø
 vd seg på ta ulike roller
Ø
 vd seg på konfliktløsing
U
 tviklet språket sitt
Ø
 vd seg på vise empati
S
 amarbeid
Ø
 vd seg på dele
F orhandlet
B
 rukt kreativiteten og fantasien sin
V
 ært i samspill med andre og utviklet den sosiale kompetansen sin
Ø
 vd seg på selvhevdelse og selvkontroll
K
 nyttet vennskapsbånd

2. BARNET FØRST-CLASS-TIK
Satsingsområdet to er Barnet først-CLAsss-TIK(tuning in to kids). I dette
satsingsområdet har vi fokus og jobber systematisk med oss voksne sin evne
til å hjelpe barn og tilrettelegge for god utvikling av barns evne til å forstå og
håndtere sin emosjonelle verden og for barns generelle utvikling. Vi bruker
kartleggingsverktøyet CLASS i dette arbeidet.
Vi skal jobbe i hele personalet med å forstå og utvikle det pedagogiske arbeidet
i avdelingene i forhold til barns utvikling og håndtering av sin emosjonelle
kompetanse, organisering av avdelingen, tilretteleggings av godt planlagte
aktiviteter og et godt tilrettelagt fysisk miljø.
De tre områdene som vi skal jobbe med det neste året er:
1. Sosioemosjonelle utvikling og støtte
2. Læringsstøtte
3. Organisering og ledelse
VI skal jobbe systematisk sammen med å utvikle oss. Vi vil få eksterne veiledere
som skal kartlegge oss i forhold til gitte kriterier. De vil gi oss en rapport med status
på vårt arbeid. Da blir det opp til oss å jobbe med ulike læringsmål for utvikling av
vårt arbeid innenfor disse områdene.
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Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
TIK – TUNNING IN TO KIDS
Som et delmål i å gi barn en god barndom og utvikle god livsmestring jobber alle FUS
barnehagene etter en metode som kalles TIK. Vi ønsker å bli gode på å hjelpe barn til en god
emosjonell utvikling. Ved hjelp av TIK har vi som mål å øke barns emosjonelle bevissthet og
utvikling. Vi tror at god emosjonell utvikling gir god livsmestring her og nå, og i sitt liv som
barn, ungdom og voksne.
Ved å jobbe med emosjonell veiledning styrker du barnas emosjonelle kompetanse. Slik er
du med å gjøre barna i stand til å møte krevende situasjoner i livet på en god måte- både
som barn og senere som voksne!
Emosjonell kompetanse øker barns/voksnes evne til å:
v
 ære bevisst og ha kontroll over det du gjør
b
 idrar til å redusere stress, som igjen er forbundet med bedre helse
h
 jelper barn/du til dypere vennskap og varige intime relasjoner
g
 jør at barn/du kan roe dine egne følelser. Da kan du lettere fokusere, konsentrere deg
og tenke rolig i utfordrende situasjoner
g
 jør barn/deg mer motstandsdyktig, som gjør det lettere for deg å håndtere endringer
og stress
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Hva er emosjonell kompetanse?
Hver og en av oss har kapasitet for et bredt spekter av emosjonelle erfaringer og
utrykk. Å være omsorgsperson for barn i barnehagen innebærer å være med i
emosjonelle erfaringer som gir både utfordringer og gleder!
Emosjonell kompetanse vil si at du kan:
identifisere og å forstå dine egne følelser
b
 ruke følelser til å navigere i sosiale interaksjoner
b
 ruke din emosjonelle bevissthet til å veilede deg når du løser problemer
h
 åndtere frustrasjon og være i stand til å vente på det du vil ha
f orhindre at stress og uro overvelder evnen til å tenke klart
h
 a kontroll over hvordan og når du uttrykker følelser
									
Emosjonell kompetanse - Læringsmål
”Emosjonell veiledning handler om å hjelpe barn og unge til å forstå de forskjellige
følelsene de opplever, hvorfor de oppstår og hvordan de kan håndtere dem”
( John Gottman)
Barn utvikler emosjonell kompetanse helt fra de er små. Et barns emosjonelle
kompetanse er et resultat av samspillet mellom deres egen emosjonelle stil (ofte
kalt temperament), nevropsykologi, kognitiv utvikling og sosialisering. Barnets
erfaringer i sitt oppvekstmiljø er også med å forme utviklingen av barnets
emosjonelle kompetanse.
Barn har forskjellig temperament, og uttrykker følelser på ulike vis og med ulik
intensitet. Noen barn blir lett oppskaket og reagerer emosjonelt mens for andre
skal det mer til før de blir emosjonelle. For noen tar det lang tid å roe ned følelsene
mens for andre kan det gå raskt.
Små barn er avhengige av hjelp fra omsorgspersonene sine til å regulere følelser.
Evnen til å regulere følelser øker etterhvert som barnet vokser og utvikler seg, men
skjer i samspillet med omsorgspersonene.
Hvordan du håndterer positive og negative følelser både hos deg selv og barna har
derfor betydning for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
Ved å være sensitiv og bruke emosjonell veiledning i barnehagen, hjelper vi altså
barna til å øke sin emosjonelle kompetanse.
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3. SMARTMAT - SUNN MAT OG GODE MATVANER
Måltid skal først og fremst fremme matglede hos barn. Gode opplevelser rundt
måltidet mener vi vil bidra til matglede og gode matvaner for barna i FUS. Vi ønsker
at måltid skal introdusere nye smaker og nye matvarer for barna som igjen vil legge
til rette for et variert kosthold. I tillegg er næringsrik mat og nok byggeklosser viktig
for å sikre at hjernen og kroppen fungerer optimalt slik at barna har nok energi til å
opprettholde god lek over tid.
Vi skal også bruke tid til å jobbe sammen med barna, gi dem kunnskap om hva som
er god mat for kroppen vår, og hvorfor.
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.
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
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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.
Retningslinjer for mat i barnehagen
Våre 8 retningslinjer er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for sunn mat og
matglede
SMARTMAT BETYR AT:
Vi serverer grønnsaker til måltidene
V
 i serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til
brødmåltider, og varmmåltider med en stor andel grønnsaker.
V
 i bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
V
 i er nøye med å velge produkter med mest mulig innhold av fisk, dersom vi
ikke serverer ren fisk.
V
 i bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
V
 i er nøye med å velge produkter med høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke
serverer rent kjøtt.
V
 i bruker mest mulig næringsrikt korn
V
 i bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne «gamle»
kornsorter som emmer, spelt og byggryn). Vi bruker også flere ulike typer
belgfrukter (som for eksempel linser og bønner).
V
 i balanserer inntaket av ulike typer fett
D
 et betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt
meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.
V
 i bruker vann som tørstedrikk
V
 i drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder av
annen drikke.
V
 i bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
D
 et betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks frukt, bær og honning.
(honning er ikke anbefalt til barn under ett år).
V
 i har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
V
 i serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et mer
variert kosthold og inntak av nok grønnsaker.
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MEDVIRKNING, OMSORG OG DANNING
MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagen sin daglige
virksomhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og
vurdering av barnehagen sin virksomhet. Alle barn skal ha innflytelse på det som
skjer i barnehagen, men da i samsvar med barnets alder og modenhet. Barna skal
ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
(Barnehageloven § 3)
Vi ønsker å sikre barns medvirkning ved å:
F orstå/tolke kroppslige og språklige utrykk. Her må barnehagens personal være
særlig bevisst på barnas uttrykksform, legge til rette for medvirkning ut fra
barnets alder, erfaring, individuelle forutsetninger og behov.
O
 ppmuntre barna til å utrykke tanker, følelser og ønsker.
T
 ro at barn kan og vil.
H
 a godesamtaler.
T
 a tak i det positive.
O
 ppmuntre barns ideer og initiativ.
L ære barna selvstendighet.
G
 i barna tid.
S
 kjerme god lek og det fysiske miljøet.
V
 ære fleksibel.
I Søre Neset Fus Barnehage mener vi at medvirkning kan være: at vi lager
personlige avtaler med barn etter barnas behov. Vi lytter til barnas tanker, uttalelser
og kroppsspråk, og vi tar barnas innspill og interesser med i hverdagen sammen.
Barna skal aktivt være med i dannelse og utvikling av de ulike prosjektperiodene
barnehagen legger opp til. Vi voksne må være lydhør og justere tema og aktiviteter
etter barnas signal.
Barnehagen gjennomfører barnesamtaler der barna får komme med uttalelser om
hvordan de har det i barnehagen, hva de liker å gjøre/ikke gjøre, hva de har lyst
å gjøre, hvem de liker å leke med, hva de kunne tenke seg å forandre osv. Disse
samtalene er med på å gi oss en pekepinn på hvordan barna ønsker sin hverdag.
Samtalene skal for de eldste barna gjennomføres på høsten.
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OMSORG OG DANNING
Omsorg er nær knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig
forutsetning for barns utvikling og læring.
I formålsparagrafen er danning et begrep og handler om en kontinuerlig
prosess som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Det er en kontinuerlig
samhandlingsprosess der barnet blir påvirket av omgivelsene sine, men også
påvirker sitt eget liv.
Søre Neset FUS Barnehage skal gjennom aktiviteter bidra til en danningsprosess
som forbereder barn til et flerkulturelt samfunn, til solidaritet, demokrati og
miljømessige utfordringer. Det handler om at mennesket skal bli en del av det
sosiale samfunnet.
Aktiviteter som kan bygge opp under disse områdene kan være:
A
 rbeide med vennskap og sosial kompetanse.
H
 vordan er jeg sammen med andre?
D
 emokratiske prosesser der vi vi blir enige sammen.
B
 ærekraftig utvikling som omfatter det å ta vare på naturen, verne om våre
verdier og fremme verdier som gjør at fremtidens generasjoner også kan dele
de goder vi har i dag.
M
 iljøvern i form av kildesortering, lære om dyrking av mat mm.
T
 ema om ulike nasjonaliteter.
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OVERGANGER
DE ELDSTE BARNA I BARNEHAGEN
Lekbasert læring er vårt førskoleopplegg for de eldste barna i vår barnehage.
Førskolebarna i Søre Neset FUS barnehage skal i sitt siste år i barnehagen få
kjennskap til ulike områder der forventninger og utfordringer vil være i tråd med
å skape myke overganger mellom barnehage og skole. Vi bruker o Lekbasert
læring (-forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderforskning) sitt opplegg i
planlegging, innhold og gjennomføring av førskolegruppa. Vi har mye fokus på
sosial kompetanse og selvregulering, og vi vektlegger mestring, tro på egne evner
og glede i arbeidet.

OVERGANGSPLAN FOR ALLE BARNEHAGER OG SKOLER I OS
Alle barnehager i Os følger den kommunale overgangsplanen vedtatt politisk. Den
gir oss retningslinjer på hvordan barn i størst mulig grad skal ha en trygg og god
overgang til ny arena. Planen omfatter overgang fra barnehage til barneskole, fra
barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående. Søre Neset
FUS Barnehage har i tillegg en egen lokal plan mellom oss og de to krinsskolene vi
jobber sammen med.
Vi har også rutine for overgang mellom småbarnsavdeling til stor avdeling og egen
rutine for mottagelse av barn og foreldre når de starter i barnehagen.

LOKAL OVERGANGSPLAN
Søre Neset FUS Barnehage, Læringsverkstedet Barnehage, Lunde barneskule og
Halhjem barneskule har laget en egen lokal samarbeidsplan som skal gjelde våre
organisasjoner. I denne planen har vi fastsatt treffpunkt og aktiviteter for barna,
mål for arbeidet og ansvarsfordeling i hver organisasjon. Vi tror at er det gode
forbindelser og samarbeid mellom våre organisasjoner blir overgangen til skolen
bedre for barna.

TILVENNING- OVERGANG
Søre Neset FUS Barnehage ønsker å legge til rette for en trygg og god start i
barnehagen både for barnet og foreldrene. Vi prøver å tilpasse oss og være
fleksibel i forhold til barnet og familiens behov. Det tar tid å bli kjent og vi legger
opp til at tilvenningsperioden skal ta den tid barn, foreldre og ansatte mener er
nødvendig.
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Det er mange overganger som skjer i løpet av de første 6-7 årene av et barns liv. Overgang
fra hjem til barnehage, fra småbarnsavdeling til stor avdeling, fra barnehagen til skolen osv.
Vi har en egen instruks på hvordan vi tar imot og tilvenner nye barn og familier til vår
barnehage.
Vi planlegger, justerer og evaluerer de ulike overgangene slik at de skal bli best mulig for
familien og barnehagen.
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BARNEHAGENS INNHOLD, ARBEIDSMÅTER
OG DOKUMENTASJON
BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Arbeidet i barnehagen skal planlegges og vurderes. Målet med vårt arbeid er å gi
barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Ved å planlegge gir det personalet en mulighet til å tenke og handle langsiktig og
systematisk. Men planleggingen skal også være utgangspunkt for refleksjon og
endring når det behøves ut i fra en faglig vurdering og evaluering.
Planleggingens skal bygge på personalets kompetanse og erfaringskunnskap,
observasjon, dokumentasjon, refleksjon og vurdering. I tillegg skal barnas
vurderinger og barnets medvirkning også ivaretas i det pedagogiske arbeidet vi gjør
i barnehagen vår.

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER OG INNHOLD
I Søre Neset Fus Barnehagen planlegger vi det pedagogiske arbeidet slik:
Vi lager en grovskisse hvor en lett kan ta utgangspunkt i barns interesser
og jobber ut prosjekt- tema etter barns interesser og initiativ. I rammeplanen for
barnehager står det at barnehagen skal ha varierte arbeidsmåter og de skal tilpasses
barn, barnegruppen og miljøet rundt.
Søre Neset FUS Barnehage har valgt å dele barnehageåret opp i tre prosjektperioder
og 4 faste temaarbeidsperioder. Temaarbeidene har et fast tema hvert år. Men
hvilke aktiviteter og utforming avdelingene bruker vil variere.
Temaarbeidene som er faste er:
T
 ilknytning, relasjoner, trygghet, vennskap osv.
u
l
P
 åske
O
 verganger
Vi tror at ved å jobbe prosjektbasert vil vi lettere kunne møte barnas medvirkning,
lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet.
Prosjektperiodene går i hovedsak over to måneder eller fler. Det avhenger av hvilke
tema hver avdeling velger. Her følger en oversikt over prosjekt- periodene det neste
året:
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OVERSIKT OVER TEMA-ARBEIDSPERIODER –
PROSJEKTPERIODER
August og september
Tilknytning, relasjoner og trygghet
Vennegaranti, venneanskaffelsesegenskaper
Undersøkelsesfase, hva er barna opptatt av
Prosjektperiode 1:
Oktober og november
Åpent tema
Desember
Jul
Prosjektperiode 2:
Januar og februar
Åpent tema
Mars/April
Påske/Vår
Prosjektperiode 3:
April/mai
Åpent tema
Juni
Overganger
Avslutningsfase
Prosjektarbeid skal voksne og barn planlegge sammen i et eget skjema der
fagområdene er representert i et tankekart. Det skal lages 3 prosjektrapporter
fra disse prosjektperiodene. Rapportene har fokus på prosessene til barna og
læringsutbyttet deres.
Prinsippene for gode arbeidsmåter hos oss er:
Vi skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, initiativ og synspunkt
A
 rbeidet skal bygge på kreativitet og lek, og skal være åpent for improvisasjon
og medvirkning
A
 rbeidet skal bære preg av undring, vi voksne skal stille spørsmål, søke
opplevelse, initiativ og mestring. Inntrykk og uttrykk, tverrfaglig og helhetlig,
nærmiljø og lokale ressurser skal trekkes inn.
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SLIK DOKUMENTERER VI I SØRE NESET FUS BARNEHAGE:
Søre Neset FUS Barnehage skal ta utgangspunkt i barns interesser og initiativ. Dette
skal være utgangspunkt for våre prosjektarbeid.
Det betyr at vi voksne må være svært oppmerksomme på hva barna i vår barnehage
er interessert i og trekke inn fagområdene i det interessefeltet barna signaliserer og
er opptatt av. De eldste barna kan klart gi uttrykk for hva de synes er spennende å
jobbe med og vi prøver å legge opp til demokratiske prosesser rundt hvordan prosjekt
blir valgt i de ulike gruppene. Vi vil gjennom en prosjektperiode være forskende og
undrende sammen med barna og trekke inn de ulike fagområdene i arbeidet. Etter
hver prosjektperiode skal arbeidet dokumenteres gjennom en prosjektrapport med
bilder og tekst som dokumenterer lærings- prosessene hos barna.
I de ulike arbeidene vi gjør gjennom året vil digitale verktøy være en naturlig del av
vår hverdag sammen med barna. Vi vil bruke digitale verktøy til å utforske ulike tema,
lære og skape gjennom digitale verktøy vi har til rådighet.

SLIK VURDERER VI:
V
 i har barnesamtaler med de eldste barna for å få tilbakemelding fra barna.
V
 i har samtaler der vi vurderer og evaluerer arbeidet vårt både på avdelingsmøter,
personalmøter, planleggingsdager og fagmøter.
B
 arnehagen skal også det neste året jobbe med Samspillsmetoden Dialog.
Fokus i metoden er voksenrollen og de voksnes evne til å endre praksis som er
avgjørende for å kunne gi et godt tilbud til barna.
Hensikten

med vurderingsarbeidet/veiledningsarbeidet er at vi i barnehagen
skal bli bedre.
V
 i skal bli bedre på legge til rette for en god hverdag for barna i Søre Neset FUS
Barnehage.
V
 i voksne skal se på oss selv med kritiske øyne. Hva er jeg god på?
H
 va kan jeg bli bedre på?
Vi
 skal lytte og ta barnas innspill på alvor, og bruke de i det videre arbeidet
i barnehagen.
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FAGOMRÅDENE:
PROGRESJONSPLAN 1-2 ÅRINGENE
Fagområde

Mål

Metode/aktivitet

Kommunikasjon, språk
og tekst

• Barna skal få utforske og
utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold
av kommunikasjonsformer
(Rammeplan)
• Barna skal få innblikk i ulik
litteratur og bli glad i bøker.
• Barna skal få videreutvikle
ordforråd og bruke verbalt språk
som kommunikasjon.
• Hverdagssamtalen skal ha stor
fokus, samt begreper.
• Voksne skal delta og være språkmodeller i leken til barna.

• Lese bøker, se på bilder, snakke og benevne ulike
hendelser, objekt, tanker og handlinger.
• Fortelle eventyr og andre historier gjennom bøker
og annen litteratur, sanger, rim, regler, flanellograf,
dramatisering og ved bruk av konkreter.
Tilrettelagte lesegrupper.
• Språkglede og Språkløyper.
• Tilrettelagte lekegrupper, Egenledelse i lek og
læring.
• De voksne må være bevisste språklige
rollemodeller.
• Hverdagsspråk.
• Fonomagika

Kropp, bevegelse, mat
og helse

• Få en positiv selvoppfatning
gjennom kroppslig mestring og
lære om kroppen.
• Skaffe seg gode erfaringer som
trivsel, glede og mestring med
varierte og allsidige utfordringer,
bevegelsesglede og trivsel.
• Barna skal få ulike
smaksopplevelser og lære å tørre
å smake på ny mat.

• La barn gå og oppleve ulendt terreng.
• Tilrettelagte og varierte bevegelsesleker ute og
inne.
• Gi positive tilbakemeldinger på barnas kroppslige
mestring.
• Gi barna matglede og nye smaksopplevelser
gjennom Smartmat.
• Lese, lære og synge om kroppen og sansene.
• Venneuke

Kunst, kultur og
kreativitet

• • Barna skal oppleve skaperglede. • Vi introduserer ulike estetiske materialer og
uttrykk for barna.
De skal ta i bruk fantasi og kreativ
• Sanse og oppleve musikk, lyd, dramatisering, lek,
tenking.
flanellograf og dans.
• Barna skal oppleve ulike estetiske
erfaringer med kunst og kultur
som gir anledning til blant annet
utforsking.

Natur, miljø og teknologi • • Oppleve naturen vi har rundt
oss og undre seg over hvor
mangfoldig den er. Bli kjent med
ulike årstider.
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• Bruke uterommet i og utenfor barnehageområde
til å få erfaring med de ulike årstidene. Samt arena
for lek og utforsking.
• Bemerke og gjøre barna oppmerksomme på vær
og naturfenomen.

Antall, rom og form

• Barna skal starte sin
grunnleggende matematiske
forståelse.
• Erfare plassering og orientering
og slik utvikle lokaliseringsevner.

• Bruke aktiviteter og samtaler hyppig i hverdagen
slik at tall, telling, form og farge blir naturlig for
barnet.
• Introdusere barnet for ulike matematiske begreper
gjennom lek, undring og samtaler.
• Balanseleker, sangleker og orientere seg i
barnehagen inne og ute.

Etikk, religion og filosofi

• Tilegne seg grunnleggende
samfunnsnormer og verdier.
Samfunnsmandatet.
• Barna skal styrke sin sosiale
kompetanse.

• Lese bøker og ha samtaler om hvordan er vi mot
oss selv og andre.
• Venneanskaffelsesegenskaper og empati.
• Vi voksne må være bevisste rollemodeller.
• Få erfaring med er norske tradisjoner og høytider
gjennom året.
• Barna skal erfare at vi er alle forskjellige og at vi
skal ha respekt for ulikhetene.

Nærmiljø og samfunn

• Barna skal få oppleve felleskapsfølelsen og utvikle tillit til at egen
• deltaking har påvirkning på
fellesskapet.
• Barna skal få erfaring med at alle
mennesker, uavhengig av alder og
forutsetninger, inngår i og bidrar
til barnehagefellesskapet.
• Bli kjent med nærmiljøet.

• Vi fokuserer på fellesskapet og at alle tar del i det
vi gjør. Vi omtaler hverandre positivt, både voksne
og barn.
• Bli kjent med område rundt barnehagen og
Os-bygden.
• Se på bilder og samtaler rundt barnet, familien og
hjemmet.
• Markere samene sin nasjonaldag 6.februar –
sameuke.

PROGRESJONSPLAN FOR 3-4 ÅRINGENE
Fagområde

Mål

Metode/aktivitet

Kommunikasjon,
språk og tekst

• Barna bruker språket for å ta
kontakt med andre, i lek og løse
konflikter.
• Bli bevisst på rytme og lyder i
språket.
• Videreutvikle begrepsforståelse.

• Egenledelse i lek og læring.
• Les bøker både på nynorsk og bokmål, sanger, rim
og regler.
• Jobbe med det visuelle gjennom bilder og figurer/
ting.
• Språkglede.
• Benytte variert formidlings evne. Utgangspunkt
i eventyr med fokus på begreper. Skape ulike
uttrykk i språk og relasjoner sammen med barna.
Trekke paralleller fra eventyret inn i rolleleken.
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Kropp, bevegelse,
mat og helse

• Varierte og allsidige bevegelser
og utfordringer.
• Videreutvikle grov og fin
motorikk.
• Erfaring med friluftsliv og uteliv
til ulike årstider.
•

•
•
•
•
•

Finmotoriske aktiviteter, perle, klipping, veving.
Faste turdager.
Aktivitet ute, sangleiker.
Lage bål, samle ved og lage mat ute.
Smartmat, spille på barnas innspill, hva er gode
byggesteiner og hvorfor. Kroppen min og mine
grenser.
• Musikk og bevegelse.
• Venneuke

Kunst, kultur
og kreativitet

• Utvikle sine følelser og refleksjon
over kultur, kunst og estetikk.
• Ta i bruk fantasi og kreativ
tenking og skaperglede.
• Være skapende gjennom varierte
uttrykk og teknikker.
• Uttrykke seg estetisk i visuelt
språk, musikk, sang, dans og
drama.
• Oppleve at kunst, kultur og
estetikk bidrar til nærhet og
forståelse.

•
•
•
•

Natur, miljø
og teknikk

• Oppleve glede ved å ferdes i
naturen. Få innsikt i natur og
miljøvern.
• Lære å undre seg og studere ting
rundt seg. Kunnskap om dyr og
planter.

•
•
•
•
•

Etikk, religion
og filosofi

• Barna skal erfare at det blir gitt
anledninger og ro til tenking,
samtaler og fortellinger.
• Få kjennskap til de kristne
grunnverdiene, høgtider og
tradisjoner.

• Mulighet for dialog og diskusjon på barnas
premisser og tema.
• Lese/fortelle fortellinger
• Markere de ulike høgtidene.
• Undre seg sammen med barnas egne refleksjoner,
undringer og spørsmål om gruppas mangfold.
• Soltanker, være en god venn/medmenneske.
Mulighet for barnas eksistensielle, etiske og
filosofiske spørsmål.

Bruke forming, dans og drama aktivt i hverdagen.
Tegne, male, forme, lime, samtale, klippe osv.
Vennegaranti – hvordan være venner?
Introdusere kjente kunstnere, eventyrlyst,
estetiske inntrykk og legge til rette for at barna
selv få skape uttrykk i fellesskap.
• Nye eksperimenter.

Faste turdager.
Turer til skog og mark.
Samtale om dyr, fisk og planteliv.
Prosjektgrupper.
Ikt - billedtaking, reflektere sammen med barna om
bildene og motiv.
• Konstruksjons lek,nye sammensetninger av
konstruksjoner og mulighet for å tilføre ulike
element i leken.
• Hva er viktig i naturen, vern av naturen og
naturens ressurser i næringskjeden og som mat kilde.

Nærmiljø
og samfunn

• Bli kjent i lokalsamfunnet
gjennom natur, kunst, kultur og
arbeidsliv.
• Bli kjent med at samene er
Norges urbefolkning.

• Besøke ulike bygg i nærmiljøet, f.eks.
• kirken, skolen, bibliotek, kulturhuset.
• Vi er alle en del av felleskapet med vårt mangfold
i gruppa.
• Fokus på lokal historie.
Utforske nærmiljøet som Høgaberget,
Kongshaugen, Lunde aktiv, Hovda og Haugland.
Ulike typer arbeidsformer, f.eks mor og fars arbeid.
• Markere samene sin nasjonaldag 6.februar.

Antall, rom
og form

• Lek med tall og former.
• Få kunnskap om begrepene, tall
og mengde.
• Erfare ulike størrelser, former,
mål gjennom å sortere og
sammenligne.

• Sortere leker og ting på avdelingen.
• Være bevisst bruken av begrepene for de ulike
former og størrelser i hverdagen. Språkstimulering.
• Barna deltar i pådekking til måltidene m.m. Spille
ulike spill med ulik rom og form.
• Kalender.
• Smartmat, tilberede, oppmåle, endringer i form og
rom, ulike typer redskap. Utgangspunkt familie,
hvor mange, hvilke matematiske former har huset,
barnehagen og kjente bygninger og steder for
barna.
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PROGRESJONSPLAN 5-6 ÅRINGENE

30

Fagområde

Mål

Metode/aktivitet

Kommunikasjon, språk
og tekst

• Barna lytter til lyder og rytme i språket,
og blir fortrolig med symboler som tall
og bokstaver
• Barna blir kjent med bøker, sanger,
bilder, media.
• Barna skal få et utvidet språklig
repertoar spesielt i forhold til følelser

• Barna skal leke, improvisere og
eksperimentere med rim, rytme, lyder og
ord.
• De skal erfare skriftspråk, lese og
skriveaktiviteter både på nynorsk og bokmål.
• Høytlesing, dokumentkamera, lydbok
• Voksne som møter barn på følelser -TIK, og
setter ord på ulike følelsesuttrykk

Kropp, bevegelse, mat
og helse

• Barna skal utvikle forståelse og respekt
for sin egen og andres kropp, og for at
alle er forskjellige.
• Barna skal få kunnskap om
menneskekroppen og få forståelse av
hvor viktig det er med gode vaner og et
sunt kosthold.
• Barna skal få innsikt i matens
opprinnelse, fra «jord til bord»,
bærekraftig utvikling
• Barna skal få nye smaksopplevelser,
og introduseres for mat fra ulike
kulturer Legge til rette for variasjon og
inspirasjon
• Barna skal oppleve mestring og trivsel
med egen kropp

• Samtale og veiledning. Bruke
måltidsituasjonen til å snakke om hva som er
sunt/usunt.
• Være i aktivitet ute og inne; f.eks. dans,
minirøris, turer. Snakke om hva som er gode
byggeklosser for kroppen. Legge til rette for
mestring og utfordring
• Smartmat – skape matglede.
• Venneuke
• Ta jevnlig matlagingen ut i naturen, og bli
kjent med hva vi trenger for å lage mat
utendørs.
• Grønnsakhage.
• Hygiene.
• Mat fra andre kulturer, blant annet samisk
mat

Kunst, kultur og
kreativitet

• Barna skal utvikle evnen til å bearbeide
og kommunisere inntrykk og gi varierte
uttrykk gjennom skapende virksomhet.
Utvikle elementær kunnskap om
virkemidler og teknikk og form.
• Barna skal oppleve at kunst, kultur og
estetikk bidrar til nærhet og forståelse.
• Delta i kunst og kulturopplevelser
sammen med andre.

• Introdusere sang, musikk, drama, instrument,
lytting, slik at barna kan skape ut i fra egen
kultur og inspirasjon.
• Legge til rette for besøk hos lokale utøvere.
• Delta i kunst og kultur opplevelser
• Studere i ulike kunstbøker, kjente bilder,
musikkstykker og lignende.
• Kjente kunstnere, samtidskunst, eventyrlyst,
estetiske inntrykk-uttrykk.

Natur, miljø og
teknologi

• Barna skal få erfaring med og kunnskap
om dyr og vekster, matvareproduksjon.
Barna skal lære og observere, undre
seg, eksperimentere, systematisere,
beskrive og samtale om fenomen i den
fysiske verden.
• Få kjennskap til bærekraftig utvikling.
• Digitale verktøy.
• Konstruere og utforske ulike materiell
og teknologi.

•
•
•
•
•
•
•

Samtale rundt kretsløp.
Kjøkkenhage.
Smart-mat.
PC, dokumentkamera og fotoapparat.
Konstruksjoner, f.eks. Landart
Naturens ressurser og naturvern.
Gjenvinning, resirkulering. Besøke
BIR-Kolskogen

Etikk, religion og
filosofi

• Barna skal få kjennskap til tradisjoner
som er knyttet til høytider i andre
religioner og livssyn som er representert
i barnegruppen.
• Bli kjent med religion, etikk og filosofi
som del av kultur og samfunn.
• Vennskap.
• Etnisk mangfold.

• Forberede og snakke om tradisjoner
• knyttet til jul og påske.
• Årlig krybbevandring samarbeid med kyrkja
i Os.
• Lek og egenledelse.
• Undre seg sammen, soltanker, venn,
• medmenneske.
• Filosofiske spørsmål.
• Barna skal få kjennskap til tradisjoner som
er knyttet til høytider i andre religioner og
livssyn

Nærmiljø og samfunn

• Barna skal få erfare demokratiske
prosesser- barns medvirkning.
• Få kjennskap til nasjonale minoriteter.
• Bli kjent med lokalhistorie og
lokaltradisjoner.
• Bibliotek og lokale media.
• Samarbeid med nærskolene.

• Bruke litteratur og fortelling. Oppsøke
«historiske» steder i nærmiljøet,
lokalhistorie.
• Markere samenes nasjonaldag 6. februar.
• Kultur og skulpturvandring på Os.
• Bibliotek.
• Overgangsplan.
• Yrker.
• Besøke barna sine hus.
• Korte og lengre turer i nærområdet
og kommunen vår som for eksempel
Katlaberget, Vargavågen, Liafjellet, osmarka.

Antall, rom og form

• Barna skal undersøke og få erfaring med
å løse matematiske problem.
• Barna skal få en opplevelse av
matematikkglede.

•
•
•
•

Matematikk i hverdagen, lekbasert læring
Tannfellingsstatistikk.
Spill.
Smartmat, måle, form, redskaper, mengde
osv.
• Rim, rytme, lyder og ord
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FORELDRESAMARBEID
FORELDRE OG OSS
Det er viktig å sette et godt samarbeid mellom barnehage og hjem i fokus. Det er av
stor betydning at foreldre er trygge på at barna deres har det bra i barnehagen og
at de har tillit til personalet. Da blir barna trygge på at barnehagen er et godt sted
å være. Samarbeidet mellom barnehage og hjemmet skal ta utgangspunkt i barna
og foreldrene sine behov og forventninger, og vi ønsker foreldre som er med og
påvirker innholdet i barnehagen. Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål.
I barnehagens serviceerklæring går det klart frem hva foreldre kan vente av vår
barnehage og hva vi forventer av de som foreldre. Det gjør det enklere for oss alle å
samarbeide når forventninger er avklart.
Når vi får til et godt samarbeid mener vi at foreldre gjennom dialog,
samarbeidsutvalget, foreldrerådet og daglig kontakt sikrer medvirkning både gjennom
året og i det daglige arbeidet rundt barna. En forutsetning for godt samarbeid er at
foreldre også holder seg orienterte om hvordan barnet har det i barnehagen.

VI ØNSKER Å OPPNÅ ET GODT SAMARBEID GJENNOM:
Daglig, personlig kontakt ved henting og levering.
Daglig kontakt via Mykid
Foreldresamtaler 2 ganger i året.
Foreldremøter 2 ganger i året med varierende innhold.
Sosiale samlinger i barnehagen og dugnader.
Legge ut ønskelig informasjon på barnehagen sin hjemmeside og på barnehagens
Facebookside.
Dialog via mail og telefon.
Evaluering av barnehagen sitt innhold. Brukerundersøkelser.
Et godt samarbeid i samarbeidsutvalget.
S
 amarbeidsutvalget skal se til at barnehagen blir drevet etter lovverket, samtidig
behandle årsplan og vedtekter, og innholdet i barnehagen.
S
 amarbeidsutvalget er sammensatt av valgte representanter fra foreldrene, de
ansatte og eier (FUS Barnehager AS).
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FORELDRERÅDET
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Hver avdeling velger sin
representant. Foreldrerådet er rådet der alle foreldre er medlem. Gjennom dette
organet kan alle foreldre fremme saker. Foreldrerådsmøtet blir gjennomført i
tilknytning til foreldremøtene, og ellers ved behov. Det er foreldreråds-representanten
på den enkelte avdeling som innkaller og leder disse møtene. I tillegg kan
foreldrerådet ta opp saker som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage,
og arrangere fester som for eksempel juletrefest og grillfest. På disse møtene
kan det tas opp saker som foreldrene ønsker å diskutere uten at de ansatte eller
eierrepresentanter er til stede.

PERSONALET I SØRE NESET
Daglig leder: Edle Nøkleby
Pedagogisk leder: Silje Sleen Fiskerstrand
Pedagogisk leder: Kari Mikalsen
Pedagogisk leder: Tone Byrkje Tømmernes
Barnehagelærer: May-Christin Fjærestad
Barnehagelærer: Karina Lunde Gaassand
Barnehagelærer: Andreas Håvik
Barnepleier: Janiche H. Lygre
Barne og ungdomsarbeider: Camilla Kristiansen
Assistent: Linda Lyssand
Assistent: Hildegunn Moberg
Assistent: Grete Hodneland
Assistent: Trine Hermansen
Assistent: Sissel Orrebakken.
Assistent: Aleksander Solli
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SØRE NESET FUS BARNEHAGE SAMARBEIDER MED:
Foreldre
Helsestasjonen
Os Vidaregåande skule
NAV
Ledernettverk i FUS barnehagene
Høgskolen i Bergen
Skolene i Os
Barnehageadministrasjonen i Os kommune
Ledernettverk i kommunen
Høgskulen Stord/Haugesund
Hjellemarka FUS Barnehage
Skorvane FUS Barnehage
Søre Neset Ungdomslag
PPT
Fagsenteret Forebyggende tjeneste
Barnevernstjenesten i Os
BUP

TRADISJONER I SØRE NESET FUS BARNEHAGE
Humanitæraksjon
Nissefest
Juletrefest
Påskehøytiden
Julehøytiden
Adventstunder
Sommeravslutning for førskolebarna
Overnatting i barnehagen for førskolebarna
Fargefest
Brannvernsuke
Bli kjent-fest ved nytt barnehageår
Barnehagedagen
Fus-dagen
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Ønsker du barnehageplass?
Har du noe du ønsker å dele med oss til det beste for barna?
Vil du være med på FUS laget vårt?

TA KONTAKT:
Søre Neset FUS Barnehage as
Reset 32, 5209
Tlf: 56 30 07 08 eller 415 88 670
E-post: dl.soreneset@bhg.no
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Barnehagenavn
Søre Neset

