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BAKARVÅGEN FUS BARNEHAGE
Bakarvågen FUS barnehage åpnet i mars 2011. Vi er en del av FUS- kjeden,
som er Norges største private barnehagekjede. Barnehagen er et aksjeselskap,
som eies av Trygge Barnehager. Vi har 4 avdelinger; Sportacus, Activus, Friskus og Sprettus.

1. ÅRSPLANENS FORMÅL
Årsplanen er en konkretisering av Bakarvågen FUS barnehage som pedagogisk virksomhet.
Den brukes aktivt av personalet som arbeidsredskap i planlegging av det pedagogiske
arbeid. Ovenfor foreldre, eiere, kommune og andre interessenter fungerer årsplanen i
stor grad som dokumentasjon. Her informerer vi om hvordan vi lever opp til lovens
krav og forventninger til barnehagen som pedagogisk virksomhet, og hvordan vi arbeider
som FUS-barnehage.

2. BARNEHAGELOVEN
Barnehagen reguleres av Lov om barnehager (2005). Denne loven fastsetter:
--

barnehagens formål og innhold

--

barn og foreldres medvirkning

--

bestemmelser i forhold til godkjenning av drift

--

barnehagens eier, kommunen og fylkesmannens ansvar

--

bestemmelser i forhold til bemanning

3. R
 AMMEPLAN FOR BARNEHAGENS
INNHOLD OG OPPGAVER
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og gir en forpliktende ramme for
barnehagens planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten i henhold til
gjeldende lovverk. Videre er planen ment å gi informasjon og innsikt til foreldre og
foresatte, og på denne måten kunne bidra til medvirkning og medbestemmelse.
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4. ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
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--

Barnehagens vedtekter

--

FUS sin serviceerklæring

--

Etiske retningslinjer

--

Forskrift om miljørettet helsevern

--

Lokal rammeplan for Askøybarnehagene

--

Langsiktig kompetanseplan for personalet

--

Barnehagens egne planer

5. VERDIGRUNNLAG FUS
«Sammen gir vi barndommen verdi
lek og glede
hverdagsmagi og vennegaranti»
Dette er vår felles visjon. Barndommen er verdifull tid, og ingen er så flinke som barn til å
«leve i nuet». Vi ønsker å være med barna å nyte disse opplevelsene av å være til stede i de
magiske øyeblikkene. Vi vil la leken få en stor plass i hverdagen. Dette innebærer blant
annet at dagsrytmen vil variere litt fra dag til dag, fordi vi ikke ønsker å avbryte en lek når
den er på sitt beste. Det er også viktig at vi voksne blir med på barnas initiativ og deltar i
leken på deres premisser. I Bakarvågen FUS skal de voksne tørre å være barnslig!
Vi vil ta ansvar for at hvert enkelt barn skal
ha venner. Dette vil vi blant annet gjøre ved å
observere barna i lek og hjelpe dem til å utvikle
sin sosiale kompetanse. Er det noen som sliter
med å få venner, vil en i personalet være en
trygg og god venn inntil barna klarer å skaffe
seg flere venner. Voksen skal så veilede barnet
til å lære seg å ta kontakt med andre barn på en
positiv måte, til å vise prososial atferd og godt
samspill med andre barn og voksne. Dersom
vi ser at et barn faller utenfor til tross for våre
forsøk på støtte og veiledning, kan det også bli
aktuelt å endre barnegrupper.
I Bakarvågen er barnet FUS, det vil si at hensyn til barnet kommer alltid først!
Barnet skal stå i fokus og deres interesser skal ivaretas i alle beslutninger vi tar.
Vi voksne skal være:
Glødende
Skapende
Tilstedeværende
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Hos oss ønsker vi å ha ansatte som er genuint interessert i å være sammen med barna.
Barna skal møte voksne som gløder og er engasjert i det de gjør, ved for eksempel å vise
begeistring, entusiasme og følelser. Vi tenker at for å være glødende, må vi være spontan,
utfolde oss og vise innlevelse. Det skal være rom for mye humor i hverdagen. Voksne som
engasjerer seg i barnas interesser skal få barnet til å føle seg sett på en positiv måte, hvert
enkelt barn skal føle seg betydningsfull. Engasjerte voksne har også en smitteeffekt på
barnas engasjement, noe som bedre legger til rette for barnas utvikling og læring.
Vi vil ved hjelp av nysgjerrighet og undring legge til rette for kreativitet, og følge opp
barnas ideer og skapende initiativ. I leken handler dette om å bruke fantasien, komme
med innspill og ideer, og bli med på initiativ som kommer fra andre. Enten det handler om
kunstneriske uttrykk, praktiske forhold, pedagogikk eller foreldresamarbeid vil vi hele tiden
jobbe for å se etter mulige nye løsninger. Det finnes ingen fasit på det vi skal gjøre,
vi ønsker at fantasien skal styrke oss til å prøve nye ting.
I Bakarvågen FUS vil vi ha voksne som er tilstede sammen med barna både fysisk og
psykisk. Vi skal være aktive lyttere, og være et støttende stillas for barna. Vi må da gå inn
for å observere det som skjer i barnegruppene, og jobbe for at alle barna føler trygghet i de
voksnes tilstedeværelse. Voksnes årvåkne tilstedeværelse er en betingelse også for barnas
medvirkning. I vår barnehage vil vi være aktive på å følge opp personalet på dette området.
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6. BARNEHAGENS OVERORDNEDE
MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER
6.1. FUS-BARNEHAGENES HOVEDMÅL
I alle FUS barnehagene har vi felles overordnede mål,
som er nedfelt i vår serviceerklæring. Hovedmålene våre er:
--

FUS-barn har et positivt selvbilde

--

FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse

--

FUS-barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller

--

FUS-barn har det gøy i barnehagen

I Bakarvågen tenker vi at det aller viktigste vi gjør for å oppnå disse målene, er å vise barna
positivt engasjement og kommunisere med dem på en respektfull måte. En god selvfølelse
kan virke som en "vaksine" når livet butter imot. Mennesker med en god selvfølelse har
det også bedre med seg selv og andre, derfor er det nødvendig å ha fokus på dette i
barnehagen. Ved å fremelske barnets muligheter og ha et fokus på hele barnet,
kan vi "bygge opp" selvfølelsen. Barnet "speiler" seg i andres reaksjoner på seg selv.
Dette gjør at de trenger masse ros. Vi skal alltid se det positive hos hvert barn og
fremheve deres gode sider.
Det er viktig for barna at vi voksne setter grenser.
Når vi er konsekvent i vår grensesetting, vil det
kunne gi barna forutsigbarhet og en følelse av
trygghet. Det er samtidig viktig at grensene settes
på en måte som viser kjærlighet og respekt. All vår
kommunikasjon med barna skal være anerkjennende.
Vi må undre oss sammen med barna for å gjøre dem
nysgjerrige, og oppmuntre dem til å søke kunnskap
og finne sine svar. Vi skal ikke alltid gi dem fasiten.
Vi må være til stede i øyeblikket med dem, og gi rom
for felles undring og hverdagsmagi.
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6.2. BAKARVÅGENS SATSNINGSOMRÅDER
I Bakarvågen ønsker vi å påvirke barnas motivasjon til å bevege seg og være mye ute i friluft.
Våre satsningsområder er fysisk aktivitet og friluftsliv. Disse har vi valgt fordi vi mener det er
viktig for barnas helse og livsglede å være i aktivitet. Vi ønsker å tilføre barna noe verdifullt
annet, i en samfunnsutvikling hvor tendensen går mot mer skjermtid og stillesitting inne.
«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i
barnehagealder kan vare livet ut.» (Rammeplanen 2017, s 49)

6.2.1. FYSISK AKTIVITET
«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas
bevegelsesglede og motoriske utvikling» (Rammeplanen 2017, s 11)
Barnehagen skal legge til rette for utvikling av barnas
motoriske ferdigheter, og inspirere til kreativ utfoldelse og
bevegelsesglede. Vi skal bidra til at barn føler seg inkludert
i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial
samhandling. Dette gjør vi med grunnlag i at barna skal få
føle motivasjon til bevegelsesglede og få mestre kroppslige
utfordringer ut fra egne forutsetninger. Det skal være lystbetont.
Vi ønsker å legge til rette for at barna oppnår en emosjonell
gevinst gjennom å bli trygg på egen kropp ved fysisk
aktivitet. Som følge av fokus på motorisk utvikling, vil
barnehagen ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon som vil kunne bidra til utjevning av sosiale
forskjeller. Det å være i aktivitet gir livsglede, overskudd
og energi. Det vil samtidig kunne motvirke depresjoner og
minske stress.
Studier viser videre at god motorisk utvikling henger
sammen med senere lese- og skriveferdigheter. Trening av
kroppen gir bedre kroppskontroll, og gjør at hjernens to
halvdeler fungerer bedre sammen. God motorisk kontroll
vil altså kunne påvirke barna på mange ulike områder.
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Uansett valg av tema fra år til år, skal hverdagen vår være preget av fysisk aktivitet.
Som en fast del av året, ønsker vi å arrangere minst 2 idrettsdager. Vi vil også koble oss
opp mot omverden innen idretten. Foregår det for eksempel EM eller OL, vil dette helt klart
markeres hos oss.

6.2.2. FRILUFTSLIV
«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring.» (Rammeplanen 2017, s 52)
Naturen er en unik læringsarena for barna. Ved å være ute i ulendt terreng, vil vi fremme
motorisk utvikling. Ute kan barna selv velge sine utfordringer, og har derfor alltid store
muligheter til utvikling. Samtidig må personalet være tilstedeværende, slik at de kan hjelpe
barnet til å se nye muligheter og passende utfordringer.
«Kanskje er det i møte med naturen at vi, både voksne og barn, føler oss som virkelig
levende mennesker, fordi det er der vi møter livet i sin fulle bredde.»
(Temahefte om natur og miljø, Kunnskapsdepartementet 2006)
Aktivitet og læring, mange sanser
mobiliseres. Vi vil ha et kreativt
uteliv der vi skal gi barna mange
gode og varierte naturopplevelser.
For oss er det viktig at barna blir
glade i å være ute i all slags vær,
og lærer seg å sette pris på og ta
vare på naturen. De skal bli godt
kjent med sitt nærmiljø og hvilke
muligheter det gir for utfoldelse.
Vi vil ha et uteliv på barnas premisser. De skal oppleve å mestre nye utfordringer ut fra egne
forutsetninger. Å ferdes ute i naturen er dessuten en viktig del av kulturarven i Norge.
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MÅL
--

At barna opplever glede ved å
bevege seg, inne og ute.

--

Å kunne påvirke holdninger
på en måte som gjør at barna
senere utvikler en aktiv livsstil

--

Å utvikle grunnleggende
motoriske ferdigheter og en
positiv selvoppfatning.

--

Å stimulere til utvikling av de
ulike sansene

--

Å gi barna kjennskap til sin
egen kropp, egne ferdigheter
og kunne vurdere risikoer og bli
kjent med egne grenser

--

--

og turer i skog og mark.
Å gi barna grunnleggende
erfaringer og kunnskaper om
planter og dyreliv i nærmiljøet.

Vi skal hver morgen har morgengymnastikk,
enten inne eller ute

--

Gjennom diverse gym opplegg skal barna få
klatre, balansere, hoppe, løpe og danse.

--

Drive systematisk sansemotorisk trening for å
bedre samspill mellom sanser og bevegelser

--

Ha fokus på ulike idretter i forskjellige perioder

--

Veksle mellom aktivitet og hvile inne i
barnehagen. Avspenning skal være en fast del

Å gi barna positive opplevelser
og holdninger til natur, friluftsliv

--

METODE

av dagsrytmen
--

Lære barna sangleker, ”inntil-veggen-leker” og
andre ringleker.

--

Bruke naturmaterialer til formingsaktiviteter,
både på tur og i barnehagen

--

Lære barna respekt for naturen. Vi skal prøve
å bruke det vi finner i naturen på en god måte.
Resirkulering og gjenbruk vil stå i fokus.

--

Ha målrettede opplegg for friluftsliv minst to
ganger i uken.

--

Bygge og oppsøke hjem for fugler og dyr, f.
eks. lage fuglekasser og insekthotell.

--

Finne og samle planter og sopp.

--

Lage mat og spise ute, bruke av naturens
spiskammers.

--

Oppsøke terreng og natur som utfordrer
motorikk, balanse, styrke og utholdenhet og
som innbyr til lek, klatring og annen aktivitet.
Eks stier i utmark, berg og trær til å klatre i, og
steiner og stokker til å balansere på.
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7. BARNS MEDVIRKNING
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”
(Barnehageloven § 3, Barns rett til medvirkning)
Denne bestemmelsen skal sikre barna rett til å uttrykke seg om og få innflytelse
på egen hverdag. Barnas alder og funksjonsnivå vil ha betydning for hvordan
medvirkningen vil være.
Vi ønsker å skape en demokratisk hverdag i Bakarvågen, der alle barn blir sett og hørt.
Barna skal selv få påvirke sin egen hverdag, ved at vi lytter til verbale ønsker, vi ser det
barna trenger stimulanse på og vi følger opp det de viser interesse for.
De eldre barna kan vi ha samtaler med om hva de ønsker å gjøre. De får være med å velge
mellom ulike aktiviteter. Gjennom barneintervjuer/ barnemøter kommer de videre til å få ta
aktiv del i vurderingen av det vi har gjort. Vi må oppmuntre barna til å uttrykke tanker og
meninger, og dessuten lytte og anerkjenne deres verbale og kroppslige uttrykk.
Ovenfor de yngste er vi voksne lydhøre ovenfor det barna uttrykker gjennom mimikk,
verbale- og nonverbale uttrykk. Dagsrytmen blir lagt etter enkeltbarnets og barnegruppens
behov på høsten, men vurderes og endres kontinuerlig gjennom året.
Samtidig som vi må gi rom for barnas
medvirkning, er det viktig at barna
ikke skal overlates et ansvar de ikke er
rustet til å ta. Vi voksne må være stor,
sterk, klok og god (COS). Det er vi som
må vurdere hvilke avgjørelser barna
selv kan få ta.
For å sikre oss at alle barna blir sett og
hørt, foretar vi med jevne mellomrom
observasjoner der man noterer ned
hvilke barn man har hatt god kontakt
med de ulike dagene.
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8. OMSORG, LEK,
LÆRING OG DANNING
8.1. OMSORG
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Personalet i Bakarvågen FUS skal
vise oppmerksomhet og åpenhet ovenfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike
i situasjonen og i gruppen. Vi mener at en omsorgsfull relasjon er preget av trygghet,
lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Vi vil i tråd med Rammeplanen for
barnehager jobbe med å legge til rette for at barna i tillegg til å være omsorgsmottakere,
utvikler evne til empati og evne til å utøve omsorg ovenfor hverandre.

8.2. LEK OG LÆRING
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø
som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske,
lære og mestre.» (Rammeplanen 2017, s. 22)
Leken skal være en svært sentral del av hverdagen i
Bakarvågen. Hos oss kommer leken først! Å leke er
verdifullt for barn, og det kan gi mye glede å leke.
Det er via lek barna tilegner seg sosiale ferdigheter,
egenledelse-, mestrings- og handlingsstrategier.
Gjennom leken kan barna også bearbeide opplevelser
og utforske forskjellige sider ved livet. Vi skal heller ikke
glemme at leken har en verdi i seg selv!
Barnehagen skal bidra til å forberede barnet til liv og
læring. Barn skal blant annet utvikle sitt språk, lære å
lytte, ta hensyn, hjelpe andre og hevde seg selv. Disse
læringsprosessene skjer i leken, og derfor blir leken vårt
viktigste middel for å oppnå læringsmålene våre.
For å ivareta leken i Bakarvågen, er det viktig at vi er åpne
for barnas initiativ. Lekende voksne som er deltakende i
lek, og som selv tar initiativ til en “barnslig lek”, er noe
12

barna virkelig setter pris på. For at vi voksne skal kunne delta og bidra i barnas læreprosess,
må vi møte barna på deres område, nemlig gjennom leken.
Vi mener at barna i mange situasjoner vil lære mest av selv å erfare, fremfor at vi voksne
er belærende og tvinger frem beslutninger som barna ikke forstår. John Dewey har
introdusert begrepene «Learning by doing and reflection». Dewey er opptatt av hvor mye
barna lærer selv, gjennom sansemessige erfaringer. Avgjørende for læringsutbyttet er da
tilstedeværende voksne som reflekterer sammen med barnet i etterkant av hendelser.
Det fysiske miljøet har stor innvirkning på barnas læring. Reggio Emilia omtaler rommet
som den 3. pedagog. Dette sier noe om hvor viktig rommet er som læringsressurs.
Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativ lek og læring. For å oppnå dette må vi ha et
miljø som er tilpasset barnas behov, og derfor har fleksible løsninger som stadig er under
forandring. Rommene skal gjenspeile de mennesker og den aktivitet som finner sted i
rommene. Utstillingene på veggene varierer mellom inspirasjon og dokumentasjon.
Vi bruker lekekompetanse slik at hvert barn gjennom leken kan bli den beste utgaven av
seg selv. Alle FUS barnehagene har en felles arbeidsmetodikk som kalles
«Egenledelse i lek og læring.» (Se kapittel 15).
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8.3. BARNESYN OG VOKSENROLLEN
«Barnet først!»
Hos oss kommer barnet FUS! Vi ser på alle barn som
verdifulle og kompetente mennesker, der hvert eneste
barns tanker og følelser er like viktig. Når barnet lykkes
og føler seg verdifull, vil den gode utviklingen komme.
Gjennom å undre oss sammen med barna, og legge til rette
for refleksjon og filosofering, vil barna oppleve at deres
stemme er viktig. Vi må i alle læringssituasjoner være et
støttende stillas for barnet. Ved å bli hørt og sett, vil barna
selv ønske å ta ansvar for å påvirke sin egen hverdag.
Berit Bae (1996) beskriver anerkjennelse som en grunnleggende holdning av likeverd og
respekt. En slik holdning, der vi ser på barnet som et subjekt, ønsker vi å ha i Bakarvågen
FUS barnehage.
Jeg anerkjenner deg som et individ med rettigheter, integritet og en separat identitet.
Jeg gir deg retten til å ha dine erfaringer og opplevelser. Jeg behøver ikke godta dem
som riktige; jeg er simpelthen villig til å la deg ha rett i ditt syn (Løvlie Schibbye, 1984).
Vårt syn på barn får konsekvenser for hvordan vi som voksne opptrer sammen med barna.
Barn trenger ikke voksne som er perfekte. De trenger mennesker som tør å vise hvem de
er, voksne som er forutsigbare og som er åpne og imøtekommende. Vi vil lytte, by på oss
selv, observere og reflektere, gi omsorg og ikke minst tid til hvert enkelt barn. Vi skal være
skapende, glødende og tilstedeværende.

8.4 DANNING
«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle
uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.» (Rammeplanen 2017, s. 21)
Danning er summen av alt som gjør at du er den du er i dag. Begrepet handler om både indre
og ytre utvikling, i og rundt barnet. Det er en livslang prosess hvor barna, gjennom å være en
del av et kulturelt felleskap, utvikler evnen til å reflektere over egen væremåte og handlinger.
I Bakarvågen FUS ser vi på barna som en aktiv deltaker i eget liv. Vi ønsker å fremme et
positivt selvbilde og gi dem erfaringer med gode mestringsstrategier. Vi ansatte skal fungere
som støttende stillas for barna i denne prosessen, samtidig som barnas selvstendighet og
egenverdi blir ivaretatt.
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9. CIRCLE OF SECURITY
Circle of Security (COS) er en veiledningsmetode som i utgangspunktet ble laget med tanke
på foreldreveiledning. Etter hvert er det flere yrkesgrupper som jobber med omsorg som
har tatt den i bruk. Metoden fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets
utvikling og utforskning. Barnet må selv ut å oppdage og gjøre sine egne erfaringer med
omverden, og i denne oppdagelsen skal vi som voksne støtte barnet. Vi skal hjelpe barnet å
organisere og bekrefte sine følelser. Om barnet stagnerer i sin utforskning, skal personalet
se barnet og hjelpe dem til å bli trygge nok til å fortsette sin oppdagelse.
I Bakarvågen har hele personalet vært på COS kurs, og dette gjør at vi har en felles
forståelse av hvordan vi vil møte barnet. Vi oppnår økt refleksjon og blir mer bevisst på
egne handlinger i relasjoner med barnet. Vi skal være en trygg base, som skal hjelpe barnet
å sette ord på, forstå og sortere sine følelser. Barna skal møte voksne som trøster, hjelper,
gleder seg på barnets vegne, har det gøy sammen med barnet, beskytter barnet, viser
godhet og tar imot barn som søker de voksne.
I Bakarvågen bruker vi aldri «time-out», men heller «time-in». Ved time-out blir barnet
sittende alene og borte fra felleskapet når han/ hun har det mest vanskelig og opplever
kaos i sine følelser. Time-in er det motsatte, da skal det være en voksen til stede sammen
med barnet og støtte dem uansett hvilke følelser de strever med. Barnet skal føle seg
ønsket i fellesskapet også for eksempel når han/hun er sint. Når barnet blir hørt og sett vil
det oppleve aksept og føle seg verdifull. På denne måten blir barnets selvfølelse styrket.
Personalet skal
-- Ivareta barnas behov for fysisk omsorg,
inkludert behov for ro og hvile
-- Legge til rette for at barna kan knytte seg
til personalet og til hverandre
-- Sørge for at alle barn opplever trygghet,
tilhørighet og trivsel i barnehagen
-- Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse
og vise omsorg for hvert enkelt barn
-- Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme
deres behov for omsorg med sensitivitet
-- Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for
andre og til selv å kunne ta imot omsorg
--

Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre
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10. MANGFOLD, LIKEVERD
OG LIKESTILLING
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status,
språk, religion og livssyn.» (Rammeplanen 2017, s. 10)
I Bakarvågen er vi opptatt av at barnehagen har en viktig samfunnsoppgave i tidlig
forebygging av diskriminering og mobbing. Rammeplanen sier at sosial kompetanse er
vesentlig for å motvirke utvikling av en slik problematferd. Vi vil hele tiden arbeide for at
vi skal ha et godt psykososialt miljø hvor alle barna kan utvikle seg i trygge omgivelser
med utfordringer tilpasset enkeltbarnet. Gjennom holdningsskapende arbeid og et godt
samarbeid med hjemmet skal personalet i Bakarvågen FUS skape et trygt, inkluderende og
stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing. I arbeidet med vennegarantien vår
forebygger vi gjennom kontinuerlig å jobbe med vennskap og gode relasjoner i barnegruppene.
Vi ønsker å lære barna en holdning
om at alle ikke behøver å være lik.
Det er verdifullt og positivt at vi har et
mangfold, og vi vil prøve å hjelpe barna
til å se det som er annerledes som
en styrke. Uansett hvilken posisjon/
bakgrunn en har, skal alle bli sett, hørt
og tatt på alvor. Vi skal motivere alle til å
tørre å ytre sine meninger, ris og ros skal
kunne gis og tas imot på en god måte.
Vi skal være bevisst på at barn som kommer fra ulike sosioøkonomiske familier og har ulike
kulturer blir tatt i mot og inkludert, og gi dem tro på at de har de samme muligheter som
andre. Holdningsskapende arbeid er viktig i barnehagen, her legges den grunnleggende
tanken i forhold til hva som er i tråd med samfunnets verdier. Vi tenker at noe av det
viktigste her er at vi voksne er gode forbilder. Vi må vise genuin interesse og fremheve det
som er positivt, blant annet i møte og arbeid med barn fra andre kulturer. Når de voksnes
både ord og handlinger viser hvert enkelt barn at han/ hun er verdifull, mener vi at også
barna har gode forutsetninger for å lære denne holdningen.
16

I samfunnet har det i lang tid eksistert ulike ideer om hva som passer seg og ikke for de
ulike kjønnene. For eksempel har dukker av mange blitt sett på som noe som jenter skal
leke med, mens biler er en passende leke for gutter. I Bakarvågen FUS legger vi til rette for
at barna skal kunne velge sin lek i barnehagen, uavhengig av kjønn. Vi tilbyr dem alle typer
leker, og prøver å legge det fysiske miljøet til rette slik at vi ikke har områder som typisk
bare trekker til seg ett av kjønnene. Alle barn skal få oppleve like muligheter til et variert
aktivitetsopplegg, og til å bli sett og hørt på lik linje. Dette bygger på viktige verdibaserte
prinsipper som demokrati og likeverd.
Videre jobber vi for å skape større bevissthet i forhold til å la barn som er forsiktige få
mulighet til for eksempel å herje med putene. Disse barna må få slippe til, slik at ikke de
som er mest ivrig og aktiv alltid får dominere. På samme måten vil vi legge til rette for at de
mest aktive barna kan drive rolige aktiviteter, slik at også de kan beherske ulike roller i lek
og aktiviteter. På denne måten tror vi at de kan ha flere valgmuligheter når de blir eldre.

11. LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.»
(Rammeplanen 2017, s.11)
En av hovedgrunnene til at vi i Bakarvågen har valgt satsningsområdene friluftsliv og
fysisk aktivitet, er nettopp helsen. Vi ønsker å gjøre dem sunne, trygge på sin egen fysikk,
føle mestring og bevegelsesglede. I tillegg skal FUS Smartmat virke helsefremmende.
Gjennom riktig kost kan du sikre de riktige byggeklossene for hjernens utvikling.
For å ivareta den psykiske helsen har vi også stort fokus på vennskap (Se kapittel 5).
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11.1 KOSTHOLD OG FUS SMARTMAT
«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å
utvikle matglede og sunne helsevaner» (Rammeplanen 2017, s.11)
Vi jobber for å ha en sunn profil når det kommer til mat. Dette føyer seg naturlig inn i våre
satsningsområder. Når barna tilbringer store deler av dagen i barnehagen blir maten og
drikken vi serverer en stor del av barnets daglige matinntak. Vi har stor innflytelse på barns
holdninger, atferd og vaner, derfor ser vi det som viktig at vi gir barna et bevisst forhold til
et variert og sunt kosthold. Det er viktig å huske på at vanene de små får i barnehagen kan
være med videre i det voksne liv.
I alle FUS barnehagene jobber vi med FUS Smartmat, som skal sikre barna matglede og
gode matvaner. Maten vi tilfører må være næringsrik, da aktive barn trenger riktig påfyll.
I et samarbeid med Berit Nordstrand er det blitt laget noen grunnleggende
retningslinjer som FUS barnehagene skal jobbe etter:

1. Vi serverer grønnsaker til alle 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.
9. Vi serverer alternativer til brødmåltider så ofte vi kan.

I Bakarvågen FUS er vi også stolte av å være en Fiskesprellbarnehage. Dette innebærer at vi i tillegg til å ha fokus på
sunn og god mat, promoterer fisk som det beste alternativet.
Annenhver varmlunsj er et fiskemåltid, i tillegg til at det serveres
fiskepålegg til alle brødmåltider. Les mer på www.fiskesprell.no.
18

12. BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: natur, økonomi og sosiale forhold.
En viktig del av barnehagens oppgaver er å lære barna å ta vare på seg selv, hverandre
og naturen gjennom å fremme verdier og holdninger rettet mot en bærekraftig utvikling.
Ved at barnehagen lærer barna å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet,
vil vi gi barna forståelse for at de handlinger vi gjør i dag har konsekvenser for fremtiden.
Dette kan sikre fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine grunnleggende behov.
Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som av betydning for barns holdninger
til natur seinere i livet. Derfor ønsker vi å gi alle barna som går i Bakarvågen FUS barnehage
gode naturopplevelser, mulighet til å bli kjent med naturen, og de skal få oppleve
tilhørighet til naturen.
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13. BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Det er viktig for oss
voksne hele tiden å prøve
å være bevisst den store
innvirkningen kulturen i
barnehagen har på barna.
De holdninger og verdier
som vi lar vokse frem i
barnehagen vår, vil prege
barna i lang tid fremover.
Vi må aktivt gå inn for å
lære barna
å ta vare på hverandre,
hjelpe hverandre og
snakke til hverandre på en
fin måte. Dersom vi hører
barna snakke til hverandre på en ufin måte, eller ser at noen blir holdt utenfor, er det vår
oppgave å stoppe dette før det får utvikle seg! Vi ønsker også å ha en kultur der holdninger
til fysisk aktivitet og et sunt kosthold preger barna i lang tid etter barnehageslutt.
Barnehagen skal videre fungere som en viktig kulturformidler på andre måter.
Barnekulturen er kultur som skapes både av, for og med barn. Vi ser på det som verdifullt å
ta vare på den kulturen som skapes av barna. For å legge til rette for dette, bruker vi blant
annet musikk, dans, forming, bøker og fortellinger, men det handler også om å ta vare på
barnas spontane initiativ.
Nasjonal diktning som folkeeventyr, rim, regler, vers og sanger for barn er en del av
vårt folks kulturarv. Vi vil også se på andre kulturer, og spesielt de kulturer som vi har
representert i barnehagen. Dette gjør at alle barna kan lære litt om andre kulturer, og
dermed få en bedre forståelse av mangfoldet som finnes i verden.
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14. DIGITAL PRAKSIS
Skolen definerer digital kompetanse som
den 5. basisferdigheten. Som første trinn
i barnas utdanningsløp, må barnehagen ta
dette på alvor. Vi vil gi barna en opplevelse
av at digitale verktøy er en naturlig kilde til
lek, kommunikasjon, undring og skapende
virksomhet. Vi vil på denne måten bidra til å
oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og
allsidig læringsmiljø for alle barn. Personalet
skal alltid være til stede og bruke digitale
verktøy sammen med barna. Det er også viktig
å påpeke at det skal brukes med omhu, og ikke
dominere andre arbeidsmetoder.
Barna skal blant annet få bruke nettbrett til enkel utforskning og pedagogiske dataprogram.
Eksempelvis vil vi bruke digitale verktøy til språktrening, bilde/ film behandling, leke med
ulike typer skrift på PC, drive skyggeteater og annen utforskning.
Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og hjelpe barn til å utvikle en begynnende etisk
forståelse knyttet til medier. Vi vil lære dem enkle forholdsregler, som for eksempel at man
skal spørre før man evt. tar bilde av andre.
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15. DE SYV FAGOMRÅDENE
A) KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Mål:
-- Barna i Bakarvågen FUS barnehage skal få
«..skal barnehagen bidra
uttrykke sine følelser, tanker og meninger
til
at barna får utforske og
og erfaringer på ulike måter, og de skal
utvikle sin språkforståelse,
oppleve at de blir tatt på alvor.
språkkompetanse
-- De skal lære seg hvordan de kan bruke
og et mangfold av
språket til å skape relasjoner, delta i lek
kommunikasjonsformer.»
(Rammeplanen 2017)
og å løse konflikter.
-- Barna skal videreutvikle sin
begrepsforståelse og bruke
et variert ordforråd.
-- Barna skal leke, improvisere og eksperimentere
med rim, rytme, lyder og ord.
-- De skal gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk,
som lekeskrift, tegning og bokstaver.
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Rim, regler, rytme og sanger.

Rim, regler og rytme,
leke med språket.

Bruk av språkleker
og ”Språksprell”.

Høytlesing fra
billedbøker og eventyr.

Lek med bokstaver, lyder og
tallbegrep. Rime og lage gåter.

Lytte til hverandre.
Vente på tur.

Gi barna kjennskap til alfabetet
og skrevet tekst. Lekeskrive og
øve på å skrive navnet sitt.

Billedbøker og pekebøker lett
tilgjengelig for barna. Oppleve
glede ved å bli lest for.
Lytte til og gjenkjenne lyder.
Aktiv bruk av ord og
beskrivelse av handling.
I en påkledningssituasjon for
eksempel, vil vi bruke setninger
som “Nå tar vi den ene armen
inn i jakken” og “Til slutt tar vi
luen på hodet!”.
Hjelpe barna å sette
ord på følelser.
Enkel dramatisering.
Begynnende erfaring med
tekniske hjelpemiddel
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Språkleker som lytte aktiviteter,
”kims lek”, bruk av taktil sans,
rim, klappe stavelser/rytmen i
navnet sitt etc.
Bruke preposisjoner, adjektiv,
overbegrep og fargenavn.
Øve på å løse konflikter o.l.
ved bruk av ord og samtale.
Aktiv bruk av rollelek for å
stimulere hverandre språklig.
Begynnende erfaring med lyd
og lydopptak. «Lekeskrive» på
nettbrett/ PC.

Sanger med flere vers.
Oppmuntre til å fortelle om
opplevelser og erfaringer, og
sette ord på følelser og meninger.
Fortelle vitser sammen med
barna, bruke humor.
Mye rollelek, det blir ofte mer
variert og komplisert tale.
Delta i fotografering og
bildebehandling, og lære om
digital dømmekraft.

B) KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Mål:
-- Barna skal utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter
og en positiv selvoppfatning.
-- Vi skal stimulere til utvikling av de ulike sansene.
-- Å gi barna kjennskap til sin egen kropp,
egne ferdigheter og kunne vurdere risikoer
og bli kjent med egne grenser.
-- Å stimulere til finmotorisk utvikling ved å legge til
rette for roligere aktiviteter der de må bruke fingrene.
-- Barna skal ha et sunt og variert kosthold,
og oppmuntres til å smake på ny mat
-- Barna skal lære seg gode rutiner for renslighet.

«Barnehagen skal legge
til rette for at alle barn
kan oppleve bevegelsesglede,
matglede og matkultur, mentalt
og sosialt velvære og fysisk og
psykisk helse.»
(Rammeplanen 2017)

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Bli kjent med egen kropp og
bevegelsesmuligheter, også
behovet for å hvile.

Øve på grunnleggende bevegelser
som f.eks. rulle forlengs, rulle
sidelengs, hoppe og gå på tær.

Gode erfaringer med å være
ute i naturen og med å utfordre
seg selv fysisk, f.eks. delta i
sanseløype, klatre og balansere.

Lek og bevegelsesglede ute og
inne, grunnleggende bevegelser.

Allsidige aktivitetsopplegg
gjennom f. eks. hinderløype, der
man må veksle mellom klatring,
åling, hopping, snurre rundt etc.

Tumlelek på gulv, puter og
madrasser, lek med ball.
Gå turer i nærmiljøet, bevege
seg på ulike underlag.
Ute i frisk luft hver dag.

Bruke kroppen aktivt både inne
og ute i naturen i alle årstidene
og oppleve glede ved det.
Nye utfordringer ved å gå
på lengre turer.

Bevegelsessanger
Bruke puslespill med store
knotter, duploklosser og
”puttekasse”.

Finmotoriske aktiviteter som
f. eks klippe, lime og perle.

Utvikle et positivt forhold til mat
og måltider, aktiv deltakelse ved
måltidene.

Øve på å smøre mat og helle
melk selv, delta i matlaging.
Gode matvaner, få innsikt i at
noe mat er bra for kroppen og
annen mat er ikke så bra.

Stellesituasjonen skal
oppleves positivt og barna
er delaktige. Do-trening når
de er klare.

Selvstendighetstrening i av og
på kledning, lære gode rutiner
innen håndvask og personlig
hygiene.

Øve på bedre kroppsbeherskelse,
gjennom for eksempel å stå på
hender og hode, eller øve på å
slå hjul.
Gå på lengre turer, f eks
til Kolbeinsvarden.
Tegne etter streker, fargelegge
innenfor streker.
Tørre å smake på ny og ukjent
mat. Innsikt i laging av ulike
matretter, hjelpe til med oppvask.
Beherske av- og påkledning og
holde orden i egne klær.
Selvstendighetstrening,
beherske å gå på do og vaske
hendene ordentlig. Ha et forhold
til personlig hygiene.
Ha grunnleggende kunnskap om
hvilken mat som er sunn/ usunn.
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C) KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Mål:
--

Å legge til rette for at barna skal få prøve ut
sin kreativitet på ulike og varierte måter.

--

Å opprettholde gamle norske tradisjoner
(musikk, mat, kunst, eventyr etc.).

--

«Barnehagen skal legge til
rette for samhørighet og
kreativitet ved å bidra til at
barna får være sammen om å
oppleve og skape kunstneriske
og kulturelle uttrykk.»
(Rammeplan 2017)

Å gi barna kjennskap til det flerkulturelle
samfunnet vi lever i; “en smak av verden”.
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Gjøre barna kjent med å bruke
tegneblyanter, malerpensel,
fingermaling.

Kunne primærfargene; rød, gul
og blå.

Jobbe målrettet med
blyantgrepet.

Formingsaktiviteter som f.
eks tegning, maling, veving.

Kjennskap til å blande og bruke
primærfargene i skapende
arbeid.

Bruke materiell til
3.dimensjonale uttrykk f.eks.
plastelina og trolldeig. Forme i
sand og snø.

Lære nye sanger.
Male på ulike materiell.
Spille på instrumenter.

Førstehåndserfaring med
instrumenter.
Spille musikk og legge til rette
for dans og bevegelsesglede. Bli
kjent med ulike typer sang og
musikk.

Lytte, danse og bevege seg til
musikk.
Få delta i dramatisering av enkle
fortellinger.

Kjenne igjen følelsesuttrykk i
musikk, drama og kunst.
Velge egne uttrykk i tegning og
forming. Kunne uttrykke seg
estetisk gjennom tegning, dans,
drama og sang.

Lytte til eventyr og bøker.
Kunne delta i enkle sanger,
bevegelsessanger.
Legge til rette for utvikling av
fantasi og skaperglede.
De voksne forteller og
dramatiserer enkle folkeeventyr.
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Få øvelse i å bruke fantasi og
kreativitet gjennom skapende
virksomhet og den frie leken/
rollelek.
Gi barna et forhold til kunst og
kultur gjennom besøk på
utstillinger, teater osv.

Ha et kreativt forhold til musikk
og tekst gjennom f.eks. å skape
egen sanger og fortellinger.
Tørre og stå frem i gruppen.
Kunne delta i rollespill.
Leke sangleker/ «inn-til-veggen»
leker.

D) NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Mål:
--

Å gi barna positive opplevelser og holdninger til
friluftsliv og turer i ulendt terreng.

--

Å gi barna grunnleggende erfaringer og
kunnskaper om planter og dyreliv i nærmiljøet

--

Å gi barna en forståelse av de ulike årstidene og
hvilke endringer som skjer i naturen.

--

Å gi barna en forståelse av at naturen blir påvirket

«Barnehagen skal bidra
til at barna blir glade i
naturen og få erfaringer med
naturen som fremmer evnen
til å orientere seg og oppholde
seg i naturen til ulike årstider.»
(Rammeplan 2017)

av menneskers handlinger.
--

Å gi barna positive opplevelser og pirre deres
nysgjerrighet ved tekniske eksperimenter.
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Utforske barnehagens
uteområde og nærområde. Turer
i nærmiljøet.

Lære om endringene i naturen
gjennom årstidenes gang.

Vite hvordan vi ferdes i naturen.
Kunne orientere seg.

Studere vær, temperatur og
nedbør.

Føle glede over å kunne ferdes
i naturen, og ha et ønske om
å tilegne seg mer kunnskap og
ferdigheter om dette.

Bli kjent med småkryp, dyr og
fugler og lære deres lyder.
Oppleve glede og undring ved
å være ute i ulikt vær og ulike
årstider.
Gi dem mulighet og ro til å
bruke sansene ute.
Ta steiner, pinner, kongler og
annet naturmateriale med i lek.

Bruke naturmateriale fra
forskjellige årstider gjennom
formingsaktiviteter.
Studere og undre oss sammen
om ting i naturen, f.eks. planter,
insekter, fugler og dyrespor.
Lære noen navn på fugler og
småkryp.

Bli kjent med sand, vann, snø,
søle.

Få begynnende kjennskap til at
alt liv i naturen er i en gjensidig
avhengighet.

Lære navn på de mest kjente
dyrene.

Lære seg gode holdninger og
respekt for naturen.

Kunne kle seg etter været.
Kjenne navn på de vanligste
trær, planter, dyr, fugler og
småkryp i nærmiljøet.
Få kjennskap til og kunnskap
om spiselige og giftige vekster i
naturen.
Kjenne igjen former ute i
naturen (overføre kunnskap).
Samtale om hva vi kan gjøre for
å ta vare på naturen.

Bruke hammer og spiker, etter
hvert kniv.
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E) ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

«Fagområdet retter

Mål:
--

Barna skal få kjennskap til ulike
kulturer og religioner

--

særlig oppmerksomhet mot
barnehagens samfunnsmandat
og verdigrunnlag i et samfunn

Barna skal få kjennskap til
grunnleggende kristne verdier

preget av livssynsmangfold.»

og holdninger
--

(Rammeplan 2017)

Barna skal lære seg at hvert individ er
unikt, og respekt for at vi er forskjellige

--

Barna skal bli oppmuntret til å undre seg og
filosofere over livets små og store underfundigheter

--

Barna skal få oppleve å være delaktig i markering av høytider og merkedager
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Barnet skal få satt ord på
følelser. Barnet skal oppleve seg
sett, hørt og forstått.

Jobbe med vennskap og
fokusere på prososial atferd.
Bl. a. å respektere andre, si
positive ting til hverandre og
hjelpe hverandre.

Kunne uttrykke tanker/spørsmål,
samt kunne filosofere noe. Svare
på spørsmål som hva syntes du
var kjekkest, hva kan være årsak
til dette etc.

Se egne og andres
følelser og behov.

Være nysgjerrig på livet.

Barnet er opptatt av «min og
din» og skal få bekreftelse på
dette. Samtidig øver vi på å dele.
De små observerer, tenker og
filosoferer mye, og voksen skal
hjelpe å sette ord på det de ser
og opplever. Enkel undring over
hverdagsaktiviteter.
Øve på enkel bordskikk som å si
takk for maten og synge bordvers.

Utvikle evne til å løse konflikter.
Få innsikt, bidra til forståelse og
utvikle sin toleranse for andre
kulturer og levemåter.
Utvikle evnen til å stille spørsmål,
resonnere og å undre seg.

Markere høytider.
Barnet skal få medvirke til
innholdet i barnehagen.

Barna skal få kjennskap
til høytider og tradisjoner.
Kirkebesøk.

Føre samtaler om etiske
leveregler, respekt og toleranse.
Respektere og akseptere
mangfold. Jobbe med vennskap.
Lese bøker som appellerer til
følelser og anti- mobbing/erting.
Ha forventninger om å bli sett,
hørt og forstått av omgivelsene.
Begynnende forståelse for den
enkeltes rettigheter og likeverd.
Ansvar for å hjelpe til med
forberedelser til diverse høytider
og tradisjoner.
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F) NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Mål
--

Barna skal få føle tilhørighet til Askøy og
få kjennskap til en del lokale historiske

«Gjennom utforsking,
opplevelser og erfaringer skal
barnehagen bidra til å gjøre
barna kjent med eget nærmiljø,
samfunnet og verden.»
(Rammeplan 2017)

begivenheter.
--

Vi skal lære dem å orientere seg i nærmiljøet.
Hva finnes der?

--

Vi skal fortelle dem om noe av det som foregår i
samfunnet ellers, og gjøre dem oppmerksom
på at det finnes et liv utenfor barnehageporten.
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Bli kjent med barnehagen inne
og på uteområdet.

Lære navn på gater, steder og
hus i byen vår/nærmiljøet vårt.
Besøke steder i nærområdet.

Vite hvor en selv bor og kunne
gateadressen sin.

Gå tur i nærområdet og bli kjent
med nærmiljøet.

Lære noen enkle trafikkregler.

Opprop, navnesanger, samling
og div. andre aktiviteter for
å utvikle gruppefølelse og
samhold.

Bli kjent med lokalkultur og
samisk kultur.

Bli kjent med ulike tradisjoner

Erfare at de selv og andre er
med på å påvirke andre, og at
alle er viktig for felleskapet.

Lære navn på øyen vi bor på,
barnehagen og barn og voksne
som er her.

Få kjennskap til norske eventyr.

Barna skal oppleve at de
får medvirke til innholdet i
barnehagen
Lære å inkludere andre.
Bidra til fellesskapet, ved å
rydde og hjelpe til på andre
måter.

Bruke sansene til å utforske
nærmiljøet og verden omkring
oss.
Stille spørsmål, samtale og
filosofere rundt naturopplevelser
og hendelser som skjer i
samfunnet.
Bli kjent med lokalkultur og
samisk kultur.
Utvikle forståelse for ulike
tradisjoner og skikker.
Få begynnende kunnskap om
menneskerettigheter, spesielt
barnekonvensjonen.
Bli kjent med skolen som
institusjon.
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G) ANTALL, ROM OG FORM
Mål:
--

Å gjøre barna nysgjerrige på tall og telling.

--

At barna skal forstå sammenligninger,
som større enn og mindre enn.

--

At barna selv tar i bruk ulike

«Arbeid med fagområdet
skal stimulere barnas
undring, nysgjerrighet og
motivasjon for problemløsning.»
(Rammeplan 2017)

matematiske begreper
--

At de får erfaringer med å løse
problemstillinger, og opplever
matematikkglede.

--

At de blir nysgjerrige på og gjenkjenner egenskaper ved former og mønster.

--

At barna bruker kroppen og sansene til å utvikle romforståelse.
1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Ved å bruke førstehåndserfaring
gjør vi barna kjent med
begrepene stor og liten

Øve på å telle gjenstander, barn
osv.

Peke og telle til 10. Ha kjennskap til
tallrekken og enkle regnestrategier.

Peke og telle til 5.
Kunne telle-ramse til 10.

Bruke terninger og blikk-telle til 6.
Bli kjent med hvordan man flytter
brikker riktig antall ruter ved spill.

Bli kjent med førmatematiske
begreper i de daglige gjøremål:
under, over, inni, oppå, stor,
liten, kort, lang.

Oppfatte antall gjenstander opp
til 3-5 uten å måtte telle (f. eks.
antall øyne på terningen).

Kunne matematiske begreper
som trekant, sirkel osv.

Skille mellom ulike former.
Orientere seg i rommene,
følge retning, f. eks. rundt i ring.
Skille mellom en og mange.
Telle mennesker og ting sammen
med barna.
Enkle puslespill og «putteboks»
(riktig form til riktig hull),
konstruksjonslek m klosser.
Sansestimulering; føle,
kjenne, ta på.

Bli kjent med matematiske
begreper som trekant, sirkel osv.
Puslespill og spill som
yatzy og Memory.
Følge instruksjoner og bruke
førmatematiske plasseringsord
som under, over, midten etc.
Snakke om likheter og ulikheter,
sortere etter egenskaper
størrelse og farge.
Erfare bruk av måle-enheter ved
matlaging.

Kjenne til klokka og tid. Tilegne
seg tidsbegreper f eks. i dag, i
går, i morgen, før og etter.
Kopiere og lage mønster, leke
med mønster ved for eksempel
å perle.
Kjenne til motsatte begreper
som størst – minst, yngst – eldst
osv. og abstrakte begreper som
tung – lett.
Bli kjent med måleenheter som
meter, cm, grader, liter osv.
Erfare retninger: Høyre/venstre
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16. EGENLEDELSE
I LEK OG LÆRING
Hos oss kommer leken først. Pedagogene har vært på en kursrekke der de har lært
om egenledelse i lek og læring. Egenledelse kan beskrives som «hjernens dirigent».
Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep
på funksjoner i hjernen som setter i gang alt vi sier og gjør. Egenledelse danner det
viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygger mobbing og
knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Evnen til egenledelse er
avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Vi ønsker at barna
i Bakarvågen utvikler denne evnen mest mulig, da det gir det beste utgangspunktet for
livslang læring, vekst og utvikling.
Rollelek er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen, og derfor har leken en sentral plass
i FUS barnehagene. Når barnet ditt sier at de «bare har lekt», så har de gjort noe meget bra
for utviklingen. Da har hjernen deres jobbet på høygir!
Egenledelseshjulet under viser de 7
delene som egenledelse består av.

Planlegging

- sette mål og lage
effektiv plan/strategi
for å nå målet

Igangsetting

- ta initiativ til sosialt samspill
med andre barn, og komme
i gang med lek og aktiviteter

Selvmonitorering

Organisering
- holde orden
på informasjon og
aktiviteter

Arbeidshukommelse
- tenke og huske samtidig,
driver oppgaver fremover
i logisk rekkefølge

Fleksibilitet

- bevissthet om hvordan egne
- evne til å takle overganger,
handlinger og oppførsel skaper
skifte oppmerksomhet og
reaksjoner hos andre, og
variere mellom ulike
hvordan andres atferd
aktiviteter
påvirker en selv
Selvregulering
- regulere og
kontrollere egne
følelser og handlinger
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17. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
«Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 37)
Planleggingsarbeidet utføres jevnlig på planleggingsdager, personalmøter, ledermøter og
avdelingsmøter. I vår årsplan setter vi opp diverse mål og arbeidsmetoder vi tenker å bruke, og
hver måned vil det komme månedsplaner til foreldrene med mer detaljer. Utover planene som
foreldre får utdelt, driver vi i personalgruppen med planlegging av diverse rutiner og aktiviteter
internt. For å ivareta barns medvirkning, vil det til tider kunne bli endringer av planene.
Dokumentasjon kan brukes som et grunnlag for refleksjon og læring, og vi tenker derfor at
vi må dokumentere vårt arbeid grundig. På denne måten er det lettere å se tilbake når vi
skal vurdere. Dokumentasjonen er imidlertid også for å vise vårt pedagogiske arbeid til både
foreldre, eiere, kommunen og andre samarbeidspartnere. Måter vi skal dokumentere vårt arbeid
på er blant annet ved planer, observasjon, referat fra møter, muntlig og skriftlig informasjon
til foreldre, avdelingsavisen AFUSen, bilder og utstillinger av barnas arbeid på veggene.
Vurderingsarbeid er vårt fremste
arbeidsredskap for å forbedre
vår praksis. I Bakarvågen FUS
barnehage er vi gode på å evaluere
og vurdere i etterkant av praksis.
Formålet med vurderingsarbeid
er at vi skal gjøre mer av det
som fungerer hensiktsmessig, og
gjøre endringer til en ny forbedret
praksis der det er nødvendig.
Vi skal stadig være i utvikling!
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PLAN FOR VURDERINGSARBEIDET
BARNEHAGEÅRET 2018-2019:
NÅR

Hva

Område

Hvem

Hvordan

August

Sommerbarnehage

Pedagogisk innhold
og organisering

Hele personalet

Personalmøte

September

Tilvenning

Foreldresamarbeid,
Barna

Primærkontakter,
avdelingene

Avdelingsmøter

COS

Refleksjon

Hele personalet

Personalmøte

Oktober

Barns medvirkning

Trivsel

Førskolebarna/
andre barn

Barneintervju/
observasjon

November

Vennegaranti

Vennskap

Hele personalet

Observasjoner
og kartlegging.
avdelingsmøte.

Brukerundersøkelse
2017

Foreldremedvirkning

Foreldre

Personalmøte

Desember

Styringsdokument
fra FUS

Etiske retningslinjer

Hele personalet

Personalmøte

Januar

Lek

Egenledelse
Tilstedeværelse

Hele personalet

Personalmøte

Februar

Vennegaranti

Vennskap

Hele personalet

Kartlegging og
avdelingsmøter

Satsningsområdene

Friluftsliv og fysisk
aktivitet

Hele personalet

Personalmøte

Mars

HMS

Risikovurdering

Hele personalet

Personalmøte

April

Årsplan 2018-2019

Innhold

Foreldre

FAU

Mai

Lek

Egenledelse
Tilstedeværelse

Hele personalet

Observasjon, caser
Avdelingsmøte

Juni

Tema arbeid

Gjennomføring

Hele personalet

Personalmøte
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18 SAMARBEID
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med alle instanser rundt oss. Det er viktig å samarbeide
godt med Trygge Barnehager (våre eiere) og alle andre FUS barnehager. Vi hjelper
hverandre, og jobber for at FUS barnehagene skal bli mer samkjørte. Samtidig er det viktig
med et godt samarbeid lokalt, sentrale samarbeidsparter i nærheten er Askøy Kommune,
barnehager og andre naboer. Med godt samarbeid kan vi lettere klare å legge de beste
forutsetningene for barna.

18.1. FORELDRE
Vi ønsker å ha et inkluderende samarbeid med foreldre, der foreldrene har god oversikt over
hverdagen i barnehagen. Vi vil ha en god og åpen dialog, slik at barnet kan oppleve en helhet
og kontinuitet mellom hjemmet og barnehagen. Dialogen skal preges av gjensidig respekt,
og vi ønsker at foreldrene deltar med sin kompetanse på ulike områder. Foreldre kjenner
sine barn best, og for dem er deres barn unikt. Dette må vi ta hensyn til i vår kommunikasjon
med foreldrene. Vi ønsker oss fornøyde foreldre, som også tør å si fra om det de mener!
For å jobbe for foreldres medvirkning til innholdet i barnehagen, arrangerer vi møter for
foreldrerådet. Vi har også minst to møter per år i SU (samarbeidsutvalget), der både
foreldre, ansatte og eierrepresentant deltar. Hvor mange møter vi har vil imidlertid komme
an på innspill fra foreldre. Foreldrene oppfordres til å si fra om alt de har på hjertet, enten
det er til Pedagogisk leder eller
til Daglig leder. I garderoben
henger det også en postkasse
der de kan melde saker til SU.
Videre har vi en gang i året
brukerundersøkelse for
foreldrene, som etterfølges av
en tiltaksplan på områder
foreldre ønsker at vi utvikler.
Ved større arrangementer
inviterer vi foreldrene med.
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18.1.1. HOVEDMÅL FOR FORELDRESAMARBEIDET:
--

Å opparbeide tillit mellom foreldre/foresatte og personalet.

--

Å gi foreldre/foresatte en følelse av trygghet når barnet deres er i barnehagen.

--

Å få foreldre/foresatte interessert i barnehagens virksomhet og innhold.

--

Å få foreldre/ foresatte aktive i samarbeidet med barnehagen.

--

Å sikre foreldres/ foresattes mulighet til medvirkning

For å oppnå dette må personalet ta godt imot foreldrene, og la dem føle seg velkommen
i Bakarvågen. Vi må vise interesse for det foreldrene sier, og ta imot alle typer
tilbakemeldinger som konstruktive innspill. Vi har en viktig oppgave i å informere foreldre
om små og store hendelser som skjer i løpet av dagen, og da bruker vi både MyKid og
tavler i garderobe. MyKid vil etter hvert tas mer og mer i bruk, og vil nok være den
kommunikasjonskanalen som brukes mest. I tillegg kan vi bruke hjemmesiden, mail og sms
for viktig informasjon.
Alle foreldre skal få utdelt vår serviceerklæring når barna deres begynner i Bakarvågen. I
serviceerklæringen står det beskrevet hva foreldre i Bakarvågen kan forvente av oss, og
dessuten hva vi forventer av foreldrene. Dette tenker vi at gir et godt utgangspunkt for et
gjensidig godt samarbeid. Vi oppfordrer foreldrene til å gi oss tilbakemeldinger dersom de
ikke opplever at barnehagen er slik som det står beskrevet i vår serviceerklæring. Vi skal da:
--

Sjekke egne rutiner

--

Vurdere behovet for å korrigere praksis

--

Gi foreldrene tilbakemelding

Alle foreldre blir innkalt til to foreldresamtaler i løpet av året. I tillegg vil vi gjennomføre ett
foreldremøte om høsten og ett om våren. Dersom foreldre har behov for samtaler utover
dette, avtales det med pedagogiske leder.
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18.2 BARN MED SPESIELLE BEHOV
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger,
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s 40)
Vi vil at alle barna i Bakarvågen FUS barnehage skal oppleve at de er inkludert og kjenne
aksept for den de er. Målet med inkludering er ikke likhet, men variasjon og respekt for
ulikhet. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn. Dette stiller krav til personalet i barnehagen, om at vi må observere og
kartlegge den enkeltes behov. Vi bruker gode verktøy for å sikre at kartleggingen skjer på
en systematisk måte.
Vi skal legge til rette for at barn skal ha best mulig forutsetninger for videre utvikling og for å
møte omverden, og vi ønsker å ruste dem best mulig til skolestart. Barn med spesielle behov
har rett til spesialpedagogisk hjelp ifølge opplæringsloven §§ 5-7. Med tanke på barnas
beste er det viktig for oss å ha et godt samarbeid med ulike instanser som PPT (pedagogiskpsykologisk tjeneste), barnevernstjenesten, helsestasjonen og andre i Askøy kommune.
Minoritetsspråklige barn skal ha samme tilbud som norskspråklige barn, og det er viktig at
de lærer seg norsk språk. Vi har et godt samarbeid rundt disse barna internt i barnehagen,
slik at ressursteamleder holder språkgrupper for dem på tvers av avdelinger. Vi har også
et godt samarbeid med kommunen, som kurser oss og kommer med gode tips. Under
foreldresamtaler med foreldre fra minoritetsspråklige land, bruker vi tolk der vi ser at det
er behov for det. Når de minoritetsspråklige barna skal begynne på skolen, har vi et tett
samarbeid med skolen. Vi gjennomfører overføringssamtaler tidligere enn med andre barn,
slik at skolen har god tid til å forberede seg på hvordan de kan tilpasse opplæringen.
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I Bakarvågen har vi et ressursteam som består av daglig leder, ressursteamleder og daglig
leders stedfortreder. I ressursteamet diskuterer vi ulike problemstillinger rundt barn fra alle
avdelingene. Vi ser nærmere på om observasjonene våre skal løses i barnehagen gjennom
veiledning av personalet og tiltaksplaner, eller om vi skal ta opp saken anonymt i et eksternt
ressursteam møte. Disse møtene består av ulike instanser, både PPT, barnevernstjenesten og
helsestasjon er med oss. Her får vi råd om hvordan vi kan håndtere problemstillinger videre.
Foreldre blir alltid involvert dersom vi har bekymring i
forhold til utvikling, adferd eller omsorgssvikt. Når vi
har grunn til å mistenke at barn blir utsatt for vold og
overgrep, har vi opplysningsplikt til barnevernet uten at
foreldre blir informert.
I vår barnehage har vi en pedagog som jobber som
ressursteamleder; Irene Richardsen. Hun er ansvarlig
for observasjoner, bistår i arbeid med søknader
og tiltaksplaner, og veileder personale og foreldre.
Hun blir også noen ganger med andre pedagoger på
foreldresamtaler dersom vi ser behov for det.
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19. OVERGANGER
«Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 33)
I Bakarvågen skal vi jobbe for å gjøre alle overganger så smidig som mulig.
Vi ønsker forutsigbarhet, trygghet og ro i overgangssituasjoner.

19.1 OPPSTART BARNEHAGE
Den første store overgangen barna opplever, er oppstart i barnehagen.
Som et utgangspunkt setter vi av 3 dager til tilvenningen, der foreldre skal være til
stede i større eller mindre grad. Det er likevel veldig individuelt hvor lang tid barna trenger.
Dersom foreldre har mulighet til å bruke flere dager, eller å gi barna korte dager i starten,
er det fint. Barnet vil få en tilknytningsperson, som er den første barnet skal bli kjent med
og bli trygg på. Andre ansatte holder seg litt i bakgrunnen til barnet og tilknytningspersonen
har utviklet et tillitsforhold. Tilknytningspersonens viktigste oppgave blir å være den
trygge basen som barnet kan ha i nærheten i sin utforskning av det nye miljøet.
Omsorg, trøst, støttende ord og nærhet skal gi barnet den tryggheten han/hun
trenger for å bli kjent med barnehagen.

19.2 INNAD I BARNEHAGEN
Når barnet skal flytte fra en avdeling til en annen,
har vi også en viktig overgang der vi må jobbe for å
gjøre barna trygge til å utforske, leke og lære.
Vi må bruke god tid til å forberede både barn
og foreldre. Vi skal ha samtaler med barna om
flyttingen, og vi skal besøke den nye avdelingen flere
ganger. Det skal gjennomføres overføringssamtaler
mellom pedagogene på de ulike avdelingene, slik
at den nye avdelingen kjenner barnets behov
og vet hvordan de kan trygge barnet. Ved selve
overflyttingen, følger en av de kjente voksne med
barnet til den nye avdelingen i hvert fall i noen dager.
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19.3 BARNEHAGE – SKOLE
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna kan
få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt fritidsordning»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 33)
Askøy kommune har utarbeidet en handlingsplan som skal kvalitetssikre leseopplæringen
på Askøy. Kommunens mål er at barnehagene og skolene på Askøy skal ha en sammenheng
i systematisk og forpliktende arbeid rettet mot språk, lese og skriveforberedende aktiviteter
i barnehagen. Kommunen har utarbeidet et metodisk opplegg med noen utvalgte områder
som vi bruker aktivt i barnehagen vår. Vi ønsker ikke å «undervise» barna, men vi skal
tilrettelegge for undring, læring og lek. Barna skal vokse med barnehagen og ikke ut av
barnehagen.
Bakarvågen FUS barnehage følger Askøy kommunes rutinebeskrivelse for overgang mellom
barnehage-skole. Samarbeidet med skolene starter allerede på høsten, hvor det bl. a.
planlegges felles foreldremøte for førskolebarna i mars/april. Barnehagen gjennomfører
også overførings samtaler med foreldre til førskolebarna i mars/april, hvor en pedagog og
foreldre samarbeider om innholdet i informasjonen som skal overføres til skolen.
Vi har et godt samarbeid med våre primærskoler; Florvåg og Erdal. Sammen deltar vi på
felles aktiviteter som Maisha Mema, lek i gymsal og tur med førsteklasse på Florvåg skole.
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20. KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
I FUS er vi så heldige å ha vår egen FUS skole. Her får alle ansatte grundig
opplæring i både vår visjon og våre verdier og i barns lek og utvikling.
Pedagogene i FUS har i en periode på 2 år fått grundig opplæring i «Egenledelse i lek og
læring». På kurset har de jobbet mye med voksenrollen, lek, sosial kompetanse og språk.
Leken kommer inn under alle punktene, og noe av målet med kurset er å få alle ansatte til å
jobbe mer bevisst med barnas lek i hverdagen. I år har vi en ny pedagog, som i løpet av året
skal begynne opplæringen i egenledelse.
Vi har 5 planleggingsdager i året, og et personalmøte i måneden. Disse brukes blant
annet til kursing av personalet, både internt og eksternt. I høst skal vi blant annet ha
førstehjelpskurs, det har vi hvert annet år. Mye av tiden går også til å evaluere arbeidet
for at vi skal utvikle oss.
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21. TEMA/PROSJEKT I ÅR
Naturlige sprell – Bevegelsesglede og nysgjerrighet i naturen

21.1. MÅL FOR TEMAARBEIDET
--

Gå på tur i ulendt terreng,
få utfordret balanseevnen i naturen

--

Gi barna nye fysiske utfordringer og
la dem kjenne «suget i magen»

--

Ved å utfordre barna ønsker vi å gi dem
mestringsfølelse og økt livskvalitet

--

Gjøre barna nysgjerrig på endringer og
mulighetene naturen gir oss

--

Lære barna om ulike idretter
som foregår ute i naturen

--

Gjøre barna kjent med fjæra

--

Lære barna om miljøvern, følge med på
samfunnets utfordringer

21.2. BEGRUNNELSE
Vi har valgt et tema som er knyttet opp mot satsningsområdene våre. Gjennom fysisk
aktivitet styrker vi barnas evner til å ta til seg læring, og det påvirker helsen i positiv
retning. Vi ønsker dessuten å gi dem mange ulike ideer til hvordan man kan drive fysisk
aktivitet, slik at det virker spennende. På denne måten håper vi på å øke motivasjonen
til å være aktiv, både nå og etter barnehage alder. Mange idretter gir rom for mye lek, og
spesielt lagidretter vil kunne virke samlende for barnegruppene.

21.3. HVORDAN JOBBER VI MED TEMAET:
Personalet må ha en leken og aktiv rolle sammen med barna, og hele tiden se etter
fysiske utfordringer og mulige bevegelsesmåter ute i naturen. På denne måten tror vi
at også barna blir mer leken og fysisk utprøvende. Inne fortsetter vi med morgengym
hver dag, og vi vil også ha andre opplegg for fysisk aktivitet. Vi skal gå ofte på turer,
der barna selv er aktive. Ute vil vi gjøre barna kjent med flere typiske ute-idretter,
som for eksempel klatring og orientering.
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Utforskning av naturen blir en viktig del av dette temaet. Vi ønsker å ta oss god tid på
turene, og reflektere over våre funn sammen med barna. Nye begrep fra naturen skal læres,
og vi vil også bruke nettbrett o.l for å søke mer kunnskap. Vi vil gå til sjøen og se hvilket liv
vi finner der, og der vil vi også plukke plast og annet som ikke hører til. I etterkant av turene
vil vi reflektere sammen og prøve å uttrykke opplevelsene våre gjennom for eksempel
tegning og maling.
En viktig del av dette temaet er
å bruke tid til å lære dem gode
holdninger. Spesielt når vi driver
ulike idretter, ønsker vi å lære dem
evnen til å takle både tap og seier.
Samtidig er konkurranse mot seg selv
viktigere enn å bli den beste blant
alle, og samhold blant barna skal stå
sentralt. I naturen ønsker vi å påvirke
holdningene på en måte som får
barna til å ville ta vare på naturen.
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22. LOKALE KULTURBEGIVENHETER/
TRADISJONER
Bakarvågen FUS Barnehage har nå rukket å bli 7 år, og vi har fått mange faste,
gode tradisjoner. Satsingsområdene våre preger også tradisjonene våre.

HØSTFEST M/VELDEDIGHETSPROSJEKT
I forbindelse med FN-dagen har vi et veldedighetsprosjekt gående i Barnehagen.
Vi inviterer så foreldrene på Høstfest, hvor vi sammen har noen høstleker og
nyter deilig høstsuppe. Her vil vi stille ut kunstverk vi har laget, og det vil bli
innsamling til årets veldedighetsprosjekt.

LUCIAFEST
På Luciadagen inviterer vi foreldrene til å være med i
lys-tog på morgenkvisten ute. Mens det enda er mørkt
og med lommelykter som lys, vil reflekser vise vei.
Det blir lussekatter og kakao rundt bålet,
og kjekt sosialt samvær.

NISSEFEST
I samarbeid med Foreldrerådet, blir det en av de
siste dagene før jul nissefest for alle små og store i
Bakarvågen FUS. På dagen i barnehagen kler vi oss ut
i nisseklærne våre, og spiser grøt. På ettermiddagen kommer foreldrene, vi koser oss med
kaker og kaffe, og går rundt juletreet sammen. Og hvem vet om nissen dukker opp?

FUS-LEKENE
Hvis det kommer en dag i januar der det er snø, har vi våre egne vinterleker. Aking, ski,
snøballkasting på blink og snømenn står i fokus denne dagen. Høytidelig FUS-ildtenning og
premieseremoni hører med!
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SAMISK UKE
I forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar, har
vi denne uken fokus på samisk kultur. Med samiske
eventyr, joik, lassokasting, samisk mat og høy
reinsdyrfaktor, er dette en uke barna sent glemmer.

KARNEVAL
Det er alltid kjekt å kle seg ut! I forbindelse med fastelavn har vi vårt årlige temabaserte karneval.

PÅSKELUNSJ
Fredag før påske blir det en herlig påskelunsj, hvor vi fokuserer på gul og vårlig mat.

17.MAI-TOG
Dagen før den store dagen, øver vi oss på hvordan nasjonaldagen feires. 17. mai-tog med
fane og sang, leker som sykkelløp og fiskedam hører med. Og selvsagt egen kiosk med
tradisjonell 17.-maimat!

FUSTIVALEN
Hvor mange barnehager kan skryte av å ha sin egen festival?
Det er nå duket for full rulle med aktiviteter gjennom hele
dagen, som gjenspeiler satsningsområdene våre.
På formiddagen er det fysisk aktivitet i fokus. Da blir det blir
boot-camp på Sportacus, sanseløype på Friskus, dans på
Sprettus og sangleker/ringleker med fallskjerm og ball på
Activus. Det er viktig med påfyll av drikke og energi, så vi har
også våre egne drikkestasjoner med grønnsakssnacks underveis.
På ettermiddagen er fokuset på friluftsliv. En stor festival må jo holdes utendørs, og
FUStivalen er intet unntak. Det blir langbord dekket av mat og kaker som alle foreldrene
har disket opp med, underholdning fra FUStival-scenen, og alle avdelingene har gjort
klar utstillinger som presenterer hva de har jobbet med hele året. Ingen festival uten
festivalkunstner og god musikk! I tillegg er det laget til et stort bål på leirplassen, der man
kan få grille seg noe godt å spise. Det blir også flere andre stasjoner med felles aktiviteter
for barn og foreldre. Alt er duket for en fin ettermiddag med barn, foreldre og ansatte.
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23. KONTAKINFORMASJON
Barnehages kontaktinfo:
Barnehagens adresse: 	Bakarvågen FUS barnehage
Storskarhaugen 6
5305 Florvåg			
Daglig leder:		

Anja Daazenko		

			

Tlf. 94 80 30 55

			E-post: dl.bakarvagen@bhg.no
Avdeling Sprettus:

tlf. 97 13 97 47

			E-post: sprettus.bakarvagen@bhg.no
Avdeling Friskus:

tlf. 97 13 90 22

			E-post: friskus.bakarvagen@bhg.no
Avdeling Activus:

tlf. 97 14 08 17

			E-post: activus.bakarvagen@bhg.no
Avdeling Sportacus:

tlf. 97 14 19 43

			E-post: sportacus.bakarvagen@bhg.no

Barnehagenavn
Bakarvågen

