ÅRSPLAN

2018
2019

Møglestu

1

INNHOLD
Om barnehagen................................................................................................................ 2
Personalet ........................................................................................................................ 3
Innledning.........................................................................................................................4
Verdigrunnlag og mål- FUS................................................................................................ 5
Barnehagens satsingsområder..........................................................................................9
Våre arbeidsmetoder........................................................................................................13
Barns medvirkning.......................................................................................................... 15
Fagområdene.................................................................................................................. 22
Barnehagens oppfølging av innhold................................................................................ 26
Samarbeid ...................................................................................................................... 28
Oppstart og overganger.................................................................................................. 29
Praktisk Info.....................................................................................................................31

OM BARNEHAGEN
Møglestu FUS barnehage eies av Trygge Barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen
startet opp i 2007, og har ca. 82 plasser for barn i alderen 1-6 år.
Vi har en fin beliggenhet på Møglestu i Lillesand med kort vei til flotte turområder. Vi har
idrettsplass, svømmehall, lekeplasser, sentrumsområde, strand og sjø i nærheten, som vi
bruker aktivt gjennom hele året sammen med barna.
Vi er en basebarnehage med fire grupper. Slik er vi inndelt:

Blå gruppe (0-3 år)
Grønn gruppe (0-3 år)
Rød gruppe (3-6 år)
Gul gruppe (3-6 år)
Barn i Møglestu FUS barnehage blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når de
kommer til barnehagen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset sitt
behov. Måltidene er preget av ro, og at det er nok tid til å spise. Barnet leker og lærer i et
miljø preget av varme og glede, og er ute minst to timer hver dag. De møter ansatte som
er genuint opptatte av hvert enkelt barn, og som vet at «Alle barn er best»
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PERSONALET
De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Møglestu FUS barnehage har
personalet til sammen bred og variert kompetanse som kommer synlig frem i hverdagen.

Ewa Zygmunt
Kocma, pedagogisk
leder

Malene Lehmann,
daglig leder

Elin Torjussen,
pedagogisk leder

Elise Vollen,
pedagogisk leder

Lise Innstøy,
pedagogisk leder

Siv Fiære Risbruna,
pedagogisk leder

Tim Glad Aanonsen, Ann Iren Grødum,
fagarbeider
pedagogisk leder

Solveig Tønnesland, Carina Håbesland,
pedagogisk
fagarbeider
medarbeider

Tanja
Bujanauskiene,
pedagogisk
medarbeider

Tina Tamara
Lindeberg,
pedagogisk
medarbeider

Frode Bjørkløw,
pedagogisk leder

Kristin Geelmuyden,
pedagogisk leder

Christina Vara
Conradsen,
fagarbeider

Hanne Gunnufsen,
fagarbeider

Nina Kornbrekke,
pedagogisk
medarbeider

Jane Grete Perry,
pedagogisk
medarbeider

Linda Steinsland,
pedagogisk
medarbeider

Martin Bjørklund,
pedagogisk
medarbeider

Trude Stordal,
pedagogisk
medarbeider

Vibeke Løvdal
Gundersen,
pedagogisk
medarbeider

Randi Walle,
kjøkkenassistent
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INNLEDNING

BARNET
FØRST!

Årlig utarbeides det en årsplan for barnehagen. Årsplanen er et arbeidsredskap for
barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst retning. Den er også ment
som informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, foreldre, kommunen
som tilsynsmyndighet, og andre samarbeidspartnere. Årsplanen skal godkjennes av
foreldrene via samarbeidsutvalget og er derfor foreldrenes mulighet til å kunne påvirke
innholdet i barnehagen. Dersom du mener at barnehagen ikke er slik vi beskriver den her
vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med barnehagens daglige leder så vil vi:
•

Sjekke egne rutiner

•

Vurdere behovet for å korrigere praksis

•

Gi deg tilbakemelding

Planen må ses i sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen
jobber ut ifra.

STYRINGSDOKUMENTER
•

Lov om barnehager av 01.01.2006
Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager. Loven angir mandatet for
virksomheten og hva barnehagen plikter å arbeide etter.

•

Rammeplanen for barnehager 01.08.2017
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, som tar for seg barnehagens
innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering, og tydeliggjøre hvilket
ansvar personalet har. (Mer om rammeplanen kan leses på www.udir.no)

•

FN’s barnekonvensjon
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som
beskytter barns rettigheter. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som
har bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for
arbeid med og for barn i verden.
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Øvrige styringsdokument
•

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

•

Barnehagens vedtekter

•

Serviceerklæring for FUS barnehagene

•

Etiske retningslinjer for personalet

•

Periodeplaner fra hver gruppe
I Møglestu FUS barnehage utarbeider hver gruppe fem periodeplaner i løpet av
barnehageåret. Det vil bli utarbeidet egne månedsplaner for jul og påske.
Plan 1 15.aug. – 30. sept.

Tilvenning

Plan 2 01.okt. – 30.nov.

Prosjekt

Plan 3 01.jan. – 15.mars

Prosjekt

Plan 4 05.april – 20.juni

Prosjekt

Plan 5 juli – august		

Sommerplan med tema

Periodeplanene gir detaljerte mål for perioden, evaluering av forrige periode,
oversikt over merkedager og praktisk informasjon. Disse legges ut i MyKid.

VERDIGRUNNLAG OG
MÅL- FUS
Vi i Møglestu FUS barnehage er en del av Fus kjeden i Norge. Fus har barnehager over
hele landet og er en av de største barnehageaktørene i Norge. Fus betyr først, og i Fus
barnehagene er det alltid barna som kommer først. Derfor sier vi at alle barn er best. Vi
jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt
fulle potensial. Vi skal jobbe for at barna blir best mulig rustet for resten av læringslivet.
Dette fordi vi vet at læringen som skjer i barnehagen legger grunnlaget for all senere
læring. Felles for alle barnehagene er at leken er utgangspunktet for all læring.

VISJON
«Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.»
Visjonen er noe vi skal strekke oss etter, og vi har den med oss i alt vi gjør. Den gir en
felles forståelse og skaper retning for arbeidet i barnehagen.
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Slik gjør vi det:
•

Vi har lekekompetanse! I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning,
tilegner barn seg kunnskap og opplever mestring. Nødvendig veiledning gis av
aktive og tilstedeværende voksne i barnas lek. Vi setter av god tid til rollelek i
hverdagen og skaper innbydende lekemiljøer. Vi lar leken komme først!

•

Vi ser det beste i hvert barn! Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir
hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse slik at de kan oppleve glede i det de
gjør.

•

Vi bygger vennskap! Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget
for trivsel, utvikling og læring. At barnehagen gir en vennegaranti er et av
kundeløftene våre, dette måler vi gjennom positiv anerkjennelse i plenum. Er et
barn borte skal de andre merke det! Dersom vi oppdager at et barn ikke har en
venn, jobber vi målrettet for dette.

•

Vi finner hverdagsmagi! Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de
magiske øyeblikkene som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider
sin horisont. Vi undrer oss sammen med barna, går inn i deres verden og er
eventyrlystne.

VERDIER
Alle FUS Barnehagene har tre felles verdier som arbeidet vårt forankres i.
Disse verdiene er:
•

Glødende

•

Skapende

•

Tilstedeværende.

Barnehagens verdier beskriver hvordan vi ønsker å framstå, hvordan vi ønsker å bli
omtalt og hvordan vi opplever den interne kulturen. Verdier beskrives som atferd og
understøtter barnehagens prinsipper, etikk og kultur.
I Møglestu FUS barnehage er vi glødende når vi:
•

Deler vårt engasjement med andre

•

Sprer inspirasjon og glede i hverdagen

•

Deltar i barnas lek

•

Fordyper oss i våre interessefelt

•

Er stolte av jobben vår

I Møglestu FUS barnehage er vi skapende når vi:
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•

Er nysgjerrige, undrende og kreative

•

Tar barnas initiativ og skaper spennende prosjekter

•

Bygger gode, varierte lekemiljøer for barna

•

Er løsningsorienterte

I Møglestu FUS barnehage er vi tilstedeværende når vi:
•

Er oppmerksomme og bryr oss om hverandre.

•

Lytter aktivt og samtaler med barna

•

Møter barna på deres premisser

•

Er eventyrlystne og aktive i lek sammen med barna

Mål
•

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 tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd

Dette står i sammenheng med Fus sine fire kundeløfter som skal være den pedagogiske
bærebjelken i FUS barnehagene:
•

Vennegaranti

•

Lekekompetanse

•

God kommunikasjon

•

Eventyrlyst

Hvordan vi jobber for å nå disse målene og overholde kundeløftene våre vil bli
synliggjort gjennom årsplanen. Spesielt under våre satsingsområder og arbeidsmetoder.
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MATGLEDE

BARNEHAGENS
SATSINGSOMRÅDER
Vi i Møglestu Fus barnehage har satsingsområder som vi jobber kontinuerlig med,
og som gjennomsyrer hverdagen vår. Dette er også forankret i planarbeidet vårt.
Satsingsområdene er det vi mener er viktig å ha fokus på ut fra et faglig og verdimessig
perspektiv. Vi ønsker at barna skal bli kompetente barn, som utvikler et godt språk,
inkluderer hverandre, og som utvikler seg gjennom å få mulighet til å leke. Våre
satsingsområder er:
•

Lek og egenledelse

•

Språk og kommunikasjon

•

Inkluderende læringsmiljø

LEK OG EGENLEDELSE
Lek har, og skal ha en sentral rolle i barnehagen. Lek er barnets viktigste aktivitet og har
en fremtredende plass i barns liv. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og den
fremmer utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt.
Når vi vet hvor viktig leken er for barns utvikling og vi i tillegg vet at barns lek har dårlige
vilkår i dagens samfunn blir barnehagens viktigste oppgave å støtte opp om barns lek og
utvikling av lekekompetanse.
Alle Fus barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Egenledelse
beskrives ofte som hjernens dirigent. Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en
oppgave over tid, og er en felles betegnelse på funksjoner i hjernen som setter i gang
og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse
utfordringer og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som
mulig. Førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har
aller størst effekt på hjernen og rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi
har for å styrke egenledelse. Egenledelse er delt inn i syv områder:
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- holde orden
på informasjon og
aktiviteter

I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og selvfølelse, de prøver ut og lærer
sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna bearbeidet sine inntrykk og
erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og tilhørighet er selve
grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.
Mål:
•

Gode vilkår for lek ute og inne

•

Alle barn skal oppleve vennskap og tilhørighet

•

Styrke språkutvikling og sosialt samspill

•

Læring gjennom lek

Tiltak
•

Lek prioriteres i planlegging av hverdagen ved at det settes av tilstrekkelig med
tid

•

Tydelige og inspirerende lekemiljøer med gode og autentiske rekvisitter

•

Tilstedeværende personal som deltar aktivt i leken

•

Vi observerer barns lek gjennom deltakelse i både planlagte og ikke planlagte
situasjoner. Vi reflekterer rundt observasjonene og setter inn tiltak ved behov.

•

Vi inspirerer til ulike typer lek ved å gi barna varierte opplevelser, ulike rekvisitter
og ved å dele av egne erfaringer og leker som vi kjenner til.
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•

Vi fremmer et inkluderende lekemiljø ved å gi barna felles opplevelser og
førstehåndserfaringer som danner en felles plattform å leke ut ifra.

•

Et personale som fungerer som støttende stillas i leken og tilbyr hjelp tilpasset
hvert enkelt barns utfordringer.

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
Språk er nøkkelen til aktiv og meningsfull deltakelse i samfunnet. Språkstimulering i
tidlig alder er viktig for å utvikle både språkforståelse og språkkompetanse. Språket er
identitetsskapende og knyttet til følelser. Vi vet at språk og kommunikasjon er viktig
når det gjelder sosialt samspill, vennskap, lek og læring. Lek og språk er avhengige av
hverandre. Rolleleken er vårt viktigste pedagogiske verktøy for å utvikle språket, og
språket er det som bærer rolleleken fremover.
I Møglestu FUS barnehage har vi et stort mangfold med flere ulike nasjonaliteter og
morsmål. Når vi ser hvor stor betydning språket har for aktiv deltakelse i samfunnet
generelt, og leken spesielt, er det klart at dette må være et satsingsområde hos oss.
Mål:
•

Et godt språkstimulerende miljø i barnehagen.

•

Barna utvikler og utvider sin begrepsforståelse

•

Barna utvikler et godt og variert ordforråd

•

Vi utvikler leselyst og leseglede hos barna

Tiltak:
•

Vi prioriterer samtale med barna, og vi undrer oss sammen med dem.

•

Vi stiller åpne spørsmål for å gi barna mulighet til å gi utfyllende svar og inngå i
dialog.

•

Vi utvider barnets ytring for å øke ordforråd, benevner det vi gjør/ser og vi
bekrefter at vi har forstått budskapet barnet vil formidle ved å gjenta.

•

Vi har språkgrupper og vi bruker leken som språkstimulering

•

Vi oppmuntrer til at barna skal uttrykke seg og vi tar oss tid til å prøve å forstå

•

Vi tolker barnas kroppsspråk og deres non-verbale kommunikasjon

•

Vi er bevisst vår rolle som språklig forbilde, og tenker igjennom hvordan vi
kommuniserer med hverandre

•

Gjennom samtale med foreldre oppfordrer vi alle til å bruke sitt morsmål i
hjemmet for å styrke dette

•

Gjennom observasjon, samtale med foreldre og kollegaer fanger vi opp og
støtter barn som har ulike kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive
eller har sen språkutvikling. Vi iverksetter tiltak tilpasset hvert enkelt barns
utfordringer.

•

Vi er kritisk i forhold til utvalg av barnelitteratur vi presenterer for barna for å
sikre kvalitet og gode leseopplevelser.
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INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ:
Inkluderende læringsmiljø er en storsatsning for både skoler og barnehager i Knutepunkt
Sørlandet. Knutepunkt Sørlandet er et kommunalt samarbeid mellom Birkenes, Iveland,
Kristiansand, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla som ble etablert i 1996. Det består
av ulike fagnettverk, og vi er en del av Oppvekstnettverket.
Mål:
•

Barnehagen skal ha et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet,
trygghet, trivsel og læring for alle. Dette er uavhengig av kjønn, religion,
funksjonsnivå, etnisk bakgrunn og familiebakgrunn.

•

Læringsmiljøet i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns
sosiale og faglige læringsutbytte.

•

Redusere omfanget av segregerende tiltak

Tiltak:
•

Vi anerkjenner og løfter opp ulikheter, hos oss er det plass til alle!

•

Det er ikke barnet som skal endres på, men miljøet rundt barnet som skal
tilrettelegges (systemrettet tenkning). Bruke SMTTE modellen for å sikre dette.

•

Vi bruker lek for å inkludere, bygge vennskap og skape tilhørighet

•

Vi styrker språk og kommunikasjon gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.

•

De ansatte er tilstedeværende og skaper gode relasjoner til barna, og mellom
barna. Dette er med på å forebygge mobbing.
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VÅRE ARBEIDSMETODER
PROSJEKTARBEID
I Møglestu FUS barnehage jobber vi prosjektbasert med barna. Det vil si at barnas lek
og interesse ligger til grunn for barnehagens innhold. Gjennom observasjon og aktiv
deltakelse i barnas lek får vi innblikk i hva som rører seg i barnas verden, og hva som
interesserer dem. Vi tar utgangspunkt i denne interessen når vi planlegger aktiviteter,
turer, grublestunder og lignende.
Barnas lek og interesser ligger også til grunn for utformingen av det fysiske miljøet i
barnehagen. Rommet skal fungere som en tredje pedagog som inspirerer barna til lek og
gir en felles plattform å leke ut ifra. Vi har egne prosjektrom som innredes ut i fra hva
barna interesserer seg for i inneværende periode. Dette gir oss et dynamisk lekemiljø i
stadig endring.
Ved å jobbe prosjektbasert oppnår vi en tverrfaglig tilnærming til rammeplanen. I
evaluering av prosjektperiodene ser vi at vi har vært innom alle fagområder og temaer i
rammeplanen.
I løpet av våre prosjektperioder leker, samtaler og undrer vi oss sammen. Det er barna
som viderefører prosjektet med ideer uttrykt gjennom lek, samtale og kroppsspråk. Det
krever et tilstedeværende og lydhør personale for å plukke opp barnas signaler. Hos oss
inspirerer, engasjerer og motiverer barn og voksne hverandre. Sammen blir vi lekne,
eventyrlystne hverdagsmagikere som utfordrer hverandre til utvikling.

CIRCEL OF SECURITY (COS)
Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i
barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en
forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene
danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en
klar nummer to for veldig mange.
Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet
overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg
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godt inntil deg. Dette er da også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier
seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige
følelser og å støtte dem i utforskning og lek.
Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god
psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Vi ønsker å heve vår kompetanse
og evne til å se hva barna trenger, og til å gi dem det. Vi ønsker også å reflektere over og
videreutvikle oss selv som omsorgspersoner for barna. Vi har derfor valgt å bruke COS
som arbeidsmetode i Møglestu FUS barnehage.
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BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning står sentralt i Møglestu FUS barnehage og er en forutsetning
for suksess i våre prosjektperioder. Barna skal, ut i fra deres alder og utvikling,
være med på beslutninger som omhandler deres hverdag. Barna har innflytelse
på barnehagehverdagen og hvert enkelt barn blir sett og hørt. Barna vet at de har
påvirkningsmulighet og at deres innspill teller.
Slik gjør vi det:
•

Barnas lek og interesse ligger til grunn for valg av tema i prosjektene våre

•

Tilstedeværende voksne som er oppmerksom på både verbale og non-verbale
uttrykk.

•

Observasjon av barna for å følge opp deres uttrykk, interesser og behov.

•

Når barns medvirkning utfordrer planene våre spiller vi videre på situasjoner som
oppstår og evner å la planer være planer

•

Vi er fleksible og inkluderer eventuelle interesser som kommer frem utenom
planlagt tema i våre prosjekter. Barna bestemmer retning, og det er derfor umulig
å vite når og hvor prosjektene vil ende.

•

Barnesamtale med førskolebarna

•

Vi sikrer at alle barn får erfare å ha innflytelse på det som skjer i
barnehagen gjennom mindre lekegrupper, samlingsstunder, grublestunder,
hverdagsaktiviteter, språkgrupper og lignende. Vi varierer hvilke barn som er i
gruppe sammen, og har fokus på å løfte frem de stille barna.

Ved alle valg følger konsekvenser. Noen ganger betyr det å ta et valg at man må velge
bort noe annet. Andre ganger betyr det at man må ordne opp eller rydde opp etter et
dårlig valg. Vi tror at dette utvikler barnas selvstendighet.

OMSORG
Omsorg og trygghet er noe av det viktigste i barns liv. Både barn og foreldre skal
oppleve at det er trygt og godt å være i barnehagen. Barnehagen er for barna det første
steget ut i samfunnet, og det er viktig at vi her i barnehagen møter barna på en god
måte, gir dem tid, og at vi viser interesse og omsorg for det enkelte barnet. Hos oss skal
alle bli møtt med omsorg, både gjennom gode relasjoner til de voksne og barna seg
imellom.
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Slik gjør vi det:
•

Foreldreaktiv tilvenning for å sikre en trygg og god start på barnehagelivet

•

Vi er gode rollemodeller og går inn i situasjoner hvor barna trenger støtte og
veiledning.

•

Vi tolker signaler fra barna og vi er oppmerksomme på barn som trenger ekstra
støtte.

•

Vi anerkjenner atferden når barn viser omsorg for andre.

•

Vi tar barn på alvor og vi tar oss tid til å høre og til å se. Vi anerkjenner barn og
barndom.

•

Vi bruker COS som metode for å oppnå gode relasjoner mellom barn - voksen, de
ansatte kurses i dette

•

Vi gir barna utfordringer gjennom forskjellige aktiviteter som vil styrke troen på
seg selv, og bidra til god selvfølelse

•

Vi gir barna mulighet til ro, hvile og avslapping gjennom hvilestund midt på
dagen.

LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst
til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal
anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.
Slik gjør vi det:
•

Vi legger til rette for læring gjennom lek.

•

Vi har fokus på inkluderende læringsmiljøer

•

Vi bruker prosessmål i vårt planarbeid. Barn er i stadig utvikling, og læring er en
prosess som foregår over tid hos det enkelte barn.

•

Vi legger til rette for samarbeid mellom barna. De som er gode på noe kan vise
og lære bort til de andre barna.

•

Vi gir barna varierte opplevelser

•

Vi har eget førskoleopplegg. Førskoleklubbens mål og innhold tar i bruk ulike
fremgangsmåter for å fremme læring tilpasset gruppa.

•

Vi bygger gode relasjoner mellom voksne og barn for å skape trygghet, som er
selve grunnlaget for læring i barnehagen.

16

DANNING
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske
felleskap. Barn må få utfordringer, kunnskap, ferdigheter og støtte for å handle
omsorgsfullt og ta gode etiske valg. Danning er en kontinuerlig prosess gjennom hele
livet. Vi jobber kontinuerlig med danning i hverdagen i barnehagen.
Slik gjør vi det:
•

Vi øver på konfliktløsning og lærer barna ulike verktøy for å håndtere vanskelige
situasjoner.

•

I rutinesituasjonene øver vi på å respektere hverandre, vente på tur, vise
høflighet, hjelpe hverandre, o.l.

•

Likt er ikke alltid rettferdig, som mennesker har vi ulike behov som gjør at vi må
behandles forskjellig.

•

Vi øver oss på å være del av et fellesskap, og på å forstå at det noen ganger er
fellesskapets beste som må gå foran egne behov.

•

Vi oppøver demokratiforståelse ved å la barna medvirke i egen hverdag. De får
ta egne valg, og erfare at deres innspill og meninger har en betydning for, og
påvirkning i, fellesskapet.

VENNSKAP OG FELLESKAP
Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap. Sosial
kompetanse handler om å mestre samspillet med andre. Det er et sett av ferdigheter,
kunnskaper og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det
mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner, og som bidrar til å fremme utvikling
og økt trivsel. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for
fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.
Slik gjør vi det:
•

Egen vennegaranti

•

Lekegrupper

•

Vi samtaler med barna om mobbing og utestengning for å skape bevissthet
omkring dette.

•

Jevnlig observasjon av barnegruppa for å sikre vennegaranti, tilhørighet og for å
motvirke uheldige samspillsmønstre.

•

Vi tilrettelegger slik at alle barn har mulighet for deltakelse i fellesskapet,
uavhengig av funksjonsnivå
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter
å tenke, handle og leve på.
Slik gjør vi det:
•

Vi verdsetter forskjellighet

•

Vi tenker på mangfold i forhold til kjønn, alder og etnisitet når vi setter sammen
grupper

•

Vi bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtter, styrker
og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger

•

I forbindelse med FN-dagen synliggjør vi mangfoldet i barnehagen. Kunstuttrykk
fra de ulike nasjonalitetene kommer til syne og barna er med på å lage mat fra
andre land

•

Vi markerer Samefolkets dag og gir på denne måten barna et innblikk i samisk
kultur.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status,
språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering
og fremme nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om
likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt
samfunn.
Slik gjør vi det:
•

Alle skal få like muligheter ut fra sine forutsetninger til å leke, lære, samhandle
og delta i barnehagens aktiviteter.

•

Alle jobber med samme prosjekt på sin gruppe uavhengig av funksjonsevne

•

Tilrettelegger og planlegger slik at alle opplever mestring.

•

Vi har mannlige og kvinnelige rollemodeller i personalgruppa som utfører samme
type oppgaver

•

Holdningsskapende arbeid i personalgruppa. Kontinuerlig prosess.

•

Vi fremmer nestekjærlighet ved å være gode rollemodeller som tar vare på
hverandre.

•

Vi motvirker diskriminering ved å være aktivt tilstede i barnas lek, og observere
deres samspillsmønster. Setter inn tiltak ved diskriminering/utestenging/
mobbing.
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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.
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
Slik gjør vi det:
•

Variasjon i aktiviteter og opplegg

•

Veksling mellom aktivitet og hvile.

•

Personalet utfordrer og støtter barna i deres utvikling.

•

Vi bekrefter barns følelser og veileder og støtter barnet i medgang og motgang.

•

Vi har rutiner for god hygiene, og gjennom FUS SmartMat innarbeider vi
matglede og gode matvaner.

•

Vi jobber aktivt for å unngå krenkelser som mobbing og utestengning. Vi tar
ansvar og iverksetter nødvendige tiltak når dette oppstår.

•

Tilstedeværende voksne er tett på barna for å kunne observere og få
informasjon om barnas omsorg og livssituasjon. Vi er barnets representant og
handler alltid ut fra barnets beste.

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

Vi legger vekt på respekt for naturen og det vi har rundt oss.

•

Vi behandler dyr, insekter og planter med respekt.

•

Vi har egen grønnsakhage hvor barna kan få erfaringer med hvor mat kommer
fra

•

Vi plukker søppel i naturen, og besøker søppelplassen for å undersøke hva som
skjer med avfall.

•

Vi kildesorterer, og følger digital utvikling for å bli mest mulig papirløs
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet,
deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen er en viktig arena for kulturformidling,
og kulturskaping. Barn er kreative og skapende, samtidig som de er nysgjerrige, åpne og
tar alle sansene i bruk i møte med verden.
Slik gjør vi det:
•

Vi deltar i lokale kulturtilbud som teater og konserter. Tilbudet varierer fra år til
år.

•

Vi formidler kultur gjennom å introdusere barna for musikk, litteratur, film,
dramatisering og lignende i barnehagen.

•

Vi gir rom for barnekultur og skapende aktiviteter, og støtter opp om barnas
kreativitet.

•

Vi markerer høytider fra religioner eller kulturer som er representert i
barnehagen, vil variere fra år til år.

•

Tradisjoner i Møglestu FUS Barnehage:
o

Høstfest med foreldre og søsken

o

Lucia-feiring

o

Markering av Samefolkets dag

o

Vinterleker (OL/VM)

o

FUS dagen

o

Avslutningstur og markering av førskolebarna

o

FN-dagen. Bli kjent med andre kulturer

o

Julebord for førskolebarna

o

Karneval

o

Påskefrokost med foreldre

o

17.mai feiring

o

Sommerfest

PROGRESJON
Innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen skal
legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker,
materialer og utforming av fysisk miljø.
Slik gjør vi det:
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•

Aldersinndelte grupper, innhold tilpasset alder og utvikling.

•

Prosjekt som arbeidsmetode, velges utfra og utvikles videre basert på barna.

•

Ulike temaer tas opp på ulike alderstrinn.

•

Variert uteområde tilpasset alder.

•

Leker og innredning tilpasset alder og mestring, alltid noe å strekke seg etter.

•

Kan endre på barnegruppe på bakgrunn av behov for progresjon.

BARNET
FØRST!
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FAGOMRÅDENE
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i
barnehagealder og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.
Fagområdene skal ses i sammenheng.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.
Barna skal få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger,
som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.
Slik gjør vi det:
•

Vi leker med språket, og bruker språket i leken

•

Vi samtaler med barna og lytter til dem

•

Vi bruker rim, regler, sang, eventyr og bøker daglig

•

Vi har språkgrupper hver uke med språkstimulerende aktiviteter

•

Vi støtter barnet i sin skrive- og leseutvikling når barnet viser interesse for dette

•

Gjennom førskoleklubb blir barnet introdusert for bokstaver og aktiviteter som
stimulerer skrive- og leseutviklingen

•

Vi bruker TRAS som kartleggingsverktøy på de barna vi er i tvil om har
språkvansker og på alle tospråklige barn

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Gjennom arbeid med
fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen
som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan
bidra til god helse.
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Slik gjør vi det:
•

Legger til rette for varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer inne og ute. Blant
annet med eget gymrom inne

•

To turdager i uka hvor vi har fokus på motorisk utvikling og bevegelsesglede ute i
naturen eller på idrettsanlegget i Holta

•

Vanntilvenning i Møglestuhallen en gang i uka

•

Vi legger til rette for selvstendighet i rutinesituasjonene

•

FUS SmartMat for matglede og gode matvaner. Det legges også vekt på at det
skal være næringsrik og riktig mat som sikrer optimal utvikling av hjernen og
kroppen.

•

Barna deltar i matlaging

•

Gir barna kunnskaper om egen kropp, og retten til å bestemme over den.
Samlinger om vold og overgrep

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former. I arbeid
med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse
og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må
legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.
Slik gjør vi det:
•

Formingsaktiviteter hvor vi bruker ulike materialer og teknikker

•

Vi er prosessorientert i det skapende arbeidet med barna

•

Vi legger til rette for estetiske erfaringer i hverdagssituasjoner, samling- og
grublestunder og i planlagte aktiviteter

•

Deltar på ulike kulturbegivenheter

•

Har fokus på barnas skaperglede og kreativitet i våre prosjekter

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen
og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.
Slik gjør vi det:
•

Bruker naturen daglig, og gir barna naturopplevelser tilpasset de ulike årstidene

•

Vi undrer oss sammen, og utforsker naturens mangfold

•

Vi eksperimenterer

•

Kildesortering og korrekt søppelhåndtering, også ute i naturen
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ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske
og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å
være kreative og skapende. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med
sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall,
telling og måling.
Slik gjør vi det:
•

Undrer oss sammen med barna

•

Legger til rette for at barna får matematiske erfaringer gjennom lek

•

Matematisk lekemateriell som puslespill, brettspill, putteboks, o.l.

•

Vi bruker bøker, eventyr, sanger, rim og regler

•

Barna deltar i matlaging/baking

•

Bevisst personale som aktivt bruker matematiske begreper i dagligtalen.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider
i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.
Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.
Slik gjør vi det:
•

Barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider fra ulike
religioner og livssyn som er representert i barnehagen

•

Personalet reflekterer og undrer seg sammen med barna rundt etikk og deres
eksistensielle/filosofiske spørsmål

•

Hjelper barna med å sette ord på følelser og håndtering av konfliktsituasjoner.

•

Fokus på vennskap og respekt for hverandre

Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna
kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap
om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan
oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer
er en del av fagområdet.
Slik gjør vi det:
•

Gir barna førstehåndserfaringer med besøk til institusjoner i nærmiljøet som
eldresenter, skole, politistasjon, butikk, o.l.

•

Turer til sentrum, sjø, skog, idrettsplass

•

Gir barna muligheter til medvirkning

•

Fokus på likestilling og like muligheter for gutter og jenter

•

Markerer samefolkets dag
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BARNEHAGENS OPPFØLGING
AV INNHOLD
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som må planlegges, dokumenteres og
vurderes. Dette er en kontinuerlig prosess.

PLANLEGGING
Vi planlegger for å sikre oss at det pedagogiske tilbudet skal bli fulgt opp og
gjennomført. Vi planlegger hele barnehagens innhold kontinuerlig gjennom året. Vi har
ledermøter hvor felles vurdering, kompetanseheving og planlegging foregår. Pedagogene
samarbeider i forhold til utarbeidelse av periodeplaner hvor en mer detaljert planlegging
som tilpasses barnas alder blir foretatt. Vi har personalmøter hver måned hvor det blir
satt av tid til planlegging i de ulike gruppene. Planleggingsdagene våre blir brukt til
planlegging og kompetanseheving for personalet.

DOKUMENTASJON
Vi skiller mellom to typer dokumentasjon. En type dokumentasjon som vi bruker utad og
en som blir brukt innad i barnehagen. Dokumentasjonen vi bruker utad skal gi foresatte,
kommunen som barnehagemyndighet, og lokalmiljøet informasjon om hva barna lærer,
opplever og gjør i barnehagen. Denne type dokumentasjon er eksempelvis periodeplaner,
prosjektbøker, bilder og dagsrapporter. Innad så dokumenterer vi det pedagogiske
arbeidet slik at personalet kan sikre at vi jobber mot våre målsetninger. Slik type
dokumentasjon er eksempelvis praksisfortellinger og evalueringer. Dokumentasjonen blir
brukt for å skape refleksjon rundt barnehagens innhold.

VURDERING
Vurdering og evaluering foregår hele tiden. Vi deler barnehageåret inn i fem perioder,
som vi evaluerer fortløpende på ledermøter/personalmøter og ved avslutningen av
hver periode. Hver periodeplan vil inneholde en evaluering av forrige periode. Vi bruker
veiledning og refleksjon for å vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, dette er
ofte knyttet opp til dokumentasjon vi har skaffet i forkant. Foreldrenes vurderinger og
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tilbakemeldinger kan komme frem ved foreldresamtaler, mer uformelle samtaler og den
årlige brukerundersøkelsen.

PERSONALUTVIKLING
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Målet er å være voksne som er faglig oppdatert, reflektert, glødende og den beste utgaven av seg selv i møte med barna. Dette
krever at vi stadig er i utvikling, «den som slutter å bli bedre – slutter å være bra».
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav
og utfordringer.
Mål for kompetanseheving i Møglestu FUS barnehage
Kompetansehevende tiltak skal føre til økt bevissthet og kunnskap tett knyttet til våre
satsningsområder. Det kommende året vil vi vektlegge kursing og kompetanseheving
innenfor følgende områder:
•

Circle of Security

•

Egenledelse i lek og læring

•

Inkluderende læringsmiljøer

•

Veiledning og personalledelse
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SAMARBEID
God kommunikasjon er forutsetningen for et godt samarbeid mellom hjem og
barnehagen. Vi forventer derfor at foresatte:
•

Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen

•

Gir beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen

•

Leser informasjon fra barnehagen

•

Gir beskjed til en ansatt når barnet kommer, og når barnet blir hentet.

•

Gir beskjed til en ansatt hvis andre enn foresatte skal hente barnet.

•

Kjenner til og har underskrevet barnehagens vedtekter

•

Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet

•

Svarer på brukerundersøkelsen

•

Møter til foreldresamtale og foreldremøter

Møglestu FUS barnehage bruker den digitale kommunikasjonsløsningen MyKid. Denne
løsningen skal sikre god informasjonsflyt mellom barnehage og hjem i det daglige
arbeidet. Vi tilbyr to foreldresamtaler og to foreldremøter i året. Ellers sikres mye av
samarbeidet mellom barnehage og hjem i den uformelle samtalen ved levering og
henting hver dag.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
•

Samarbeidsutvalget i barnehagen som består av foreldre, ansatte og en
representant for eier.
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•

Foreldrerådet – består av alle foreldre

•

FUS og eierstyret

•

Lillesand kommune – som tilsynsmyndighet

•

Tingsaker/Borkedalen/Brentemoen skole

•

Spesialpedagogisk team

•

Pedagogisk psykologisk tjeneste

•

Barnevern

•

Helsestasjon

•

Familiens hus

•

Tverrfaglig team

•

Universitetet i Agder

•

Sørlandet sykehus

OPPSTART OG OVERGANGER
TILVENNING
Oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.
For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv
tilvenning, basert på Jåttåmodellen. Modellen er basert på kunnskap om hva barn trenger
for å være trygge og trives, og står i stil med vår arbeidsmetode COS. Modellen brukes
hovedsakelig for de yngste barna. Hvor lang til barnet trenger for å bli trygg avhenger
av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan de blir møtt av
personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt.
Slik gjør vi det:
•

Foreldremøte før oppstart

•

Hvert barn får en primærkontakt

•

For barn under 3 år settes det av hele fem dager til oppstarten

•

For barn over 3 år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale
med foresatte

•

Kortere dager i uke to av tilvenningen

•

Oppstartsamtale i løpet av de første ukene

FRA LITEN TIL STOR SIDE
Overgangen fra liten til stor side skal oppleves trygg og god for både barn og foreldre/
foresatte. Vi jobber aktivt for at barna skal få en god relasjon til personalet på sin nye
gruppe, og vi tar hensyn til vennskap mellom barna når vi fordeler dem på de ulike
gruppene. Dette er en prosess som starter tidlig på våren det året barnet skal bytte side.
Slik gjør vi det:
•

Etter påske går barna på besøk til stor side en dag i uka

•

Foreldremøte i mai hvor det blir gitt informasjon om overgangen og barnets nye
gruppe blir presentert

•

Tilvenning i uke 32. En trygg voksen fra barnets tidligere gruppe følger barnet
over på stor side og er tilstede hele den første uka

•

Fadderordning hvor førskolebarna er faddere for de nye barna på gruppa
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FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Siste året barnet er i barnehagen skal være et spesielt år for barnet. Da er man eldst
i barnehagen og førskolebarn. Man skal etter hvert ta farvel med det trygge og gode
barnehagelivet man har levd i 6 år og store endringer og nye forventninger står for dør.
Barnehagen skal jobbe for at overgangen fra barnehage til skole blir trygg og god for
barnet, og sikre at nødvendig informasjon om barnets personlighet og utvikling blir
videreført til skolen. Vi skal forberede barna til skolestart, og sikre at de har med seg
anvendelig og god kompetanse i sekken når de går ut porten for siste gang.
Slik gjør vi det:
•

Foreldremøte i august/september hvor vi gir informasjon og snakker om
forventninger
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•

Selvstendighetstrening

•

Førskoleklubb

•

Julebord for førskolebarna på kveldstid

•

Strukturert samtale med barnet om hvilke tanker det har rundt skolestart

•

Overgangssamtale med foreldre/foresatte

•

Overgangssamtale med skolen

•

Tur til skolen barnet skal gå på

•

Skolene arrangerer førskoledag

•

Avslutningstur og roseseremoni i juni

PRAKTISK INFO
ÅPNINGSTIDER
Åpningstidene våre er fra kl. 06.45-17.15. Vi har åpent hele sommeren, men med noe
begrenset åpningstid i forhold til hvilket behov som eksisterer.
Vi har stengt på offisielle helligdager, samt julaften, nyttårsaften, og onsdag før påske fra
kl. 12.00

PLANLEGGINGSDAGER
Vi har fem planleggingsdager i året og følgende dager er satt av i barnehageåret
2018/2019. Barnehagen er stengt disse dagene:
•

31.08.2018

•

19.10.2018

•

02.01.2019

•

23.04.2019

•

31.05.2019

KONTAKTINFORMASJON
BLÅ

GRØNN

Avdelingsledere: Siv og Lise

Avdelingsledere: Ewa og Elise

Tlf: 992 01 527

Tlf: 992 01 529

blaa.moglestu@bhg.no

gronn.moglestu@bhg.no

RØD

GUL		

Avdelingsledere: Kristin og Frode

Avdelingsledere: Elin og Tim

Tlf: 992 01 528

Tlf: 992 01 530

rod.moglestu@bhg.no

gul.moglestu@bhg.no

Daglig leder: Malene Lehmann					
Tlf: 951 05 069						
dl.moglestu@bhg.no
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Sjekk ut nettsiden vår: www.fus.no/moglestu
Følg oss på facebook: www.facebook.com/moglestufusbarnehage
Følg oss på instagram: @moglestufusbarnehage

Møglestu

