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1. INNLEDNING
Møglestu FUS barnehage startet opp i 2007.

kommer først. Derfor sier vi at alle barn er

Vi har en fin beliggenhet på Møglestu i

best. Vi jobber for at alle barn skal bli den

Lillesand. Vi har kort vei til flott turområde,

beste utgaven av seg selv, og at alle skal få

og vi har også en idrettsplass i kort avstand til

utnytte sitt fulle potensial. Vi skal jobbe for

barnehagen. Vi har svømmehall, lekeplasser,

at barna blir best mulig rustet for resten av

sentrumsområde, strand, sjø, og mange

læringslivet. Dette fordi vi vet at læringen

andre plasser i nærheten som vi bruker aktivt

som skjer i barnehagen legger grunnlaget for

gjennom hele året sammen med barna.

all senere læring. Felles for alle barnehagen
er at leken er utgangspunktet for all læring.

Åpningstidene våre er fra kl 06.45-17.15.

Spesielt egenledelse i lek og læring står

Vi har åpent på sommeren, men med noe

sentralti Fus barnehagene.

begrenset åpningstid som baserer seg på
hvilket behov som eksisterer. Vi har stengt

Årlig utarbeides det en årsplan for

på offisielle helligdager, samt julaften,

barnehagen. Årsplanen er et arbeidsredskap

nyttårsaften, og onsdag før påske fra kl 12.

for barnehagens personale for å styre
virksomheten i en bevisst retning. Den er

Vi har en åpen løsning, som vil si at vi ikke

også ment som informasjon om barnehagens

har avdelinger. Barna er inndelt i ulike grupper

pedagogiske arbeid til eier, foreldre,

som deler på lokalene.

kommunen som tilsynsmyndighet, og andre
samarbeidspartnere.

Slik er vi inndelt:

• BLÅ GRUPPE (0-3 ÅR)
• GRØNN GRUPPE (0-3 ÅR)
• RØD GRUPPE (3-6 ÅR)
• GUL GRUPPE (3-6 ÅR)
Vi deler også inn barna etter alder, utvikling og
interesse når vi har ulike aktiviteter og turer.
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

4

Planen inneholder en oversikt over
barnehagens virksomhet, og hva vi ønsker å
legge vekt på, og hvordan vi vil jobbe for å
oppnå dette i forhold til de rammene vi har.
Detaljerte planer over aktiviteter og prosjekter
vil stå i periodeplanene.
Planen er laget med utgangspunkt i de andre
styringsdokumentene som barnehagen jobber
ut ifra; Barnehageloven, Rammeplanen og
FN`barnekonvensjon

2. LOV OM BARNEHAGER
Lov om barnehager av 01.01.2006
Barnehageloven kap 1: Barnehagens formål og innhold
Barnehagelovens formålsparagraf lyder nå:
§ 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Resten av loven tar for seg bestemmelse som
gjelder godkjenning av drift, barnehage eier,
kommunens og fylkesmannens ansvar og
bestemmelser i forhold til bemanning.
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3. RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGER
Rammeplanen er et styringsdokument for

Denne har vi med her i årsplanen.

barnehagen, og tar for seg barnehagens

FN`s barnekonvensjon ble inkorporert i norsk

innhold og oppgaver, og sier noe om

lov 2003. Den sier: «Ved alle handlinger som

barnehagens funksjon som samfunnsmandat.

angår barn som foretas av myndigheter og

Den nye Rammeplanen trer i kraft fra

organisasjoner skal barnets beste være et

1. august 2017. Rammeplanen gir oss

grunnleggende hensyn»

ansatte en forpliktende ramme for

(Rammeplanen, 2017 )

planlegging, gjennomføring og vurdering
av vår virksomhet. Rammeplanen har

Mer om loven og rammeplanen kan leses på

skissert hvordan vi skal jobbe med

www.regjeringen.no

de syv fagområdene for å sikre barna
helhetlig læringsprosess. Vi har laget en
progresjonsplan for de ulike fagområdene.
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4. OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
VEDTEKTER

FUS KUNDEFORVENTNINGER:

Se barnehagens egne vedtekter

Vi har definert et sett med budskap som
konkretiserer for foresatte hva som gir verdi for

SERVICEERKLÆRINGEN
Her er vår servicerklæring som sier hva barn

barna i FUS-barnehagene, og oppsummerer også
hva foresatte kan forvente i alle FUS barnehager:

og foresatte kan forvente i FUS barnehagene:

ALLE BARN SKAL HA EN VENN:

SLIK SKAL DET VÆRE FOR BARNA I FUS:

Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap

Barnet blir møtt og tatt hyggelig i mot av en
ansatt når det 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

er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

VI SKAL VÆRE PROFESJONELLE OG
GODE ROLLEMODELLER
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og
voksne skal bli forstått og ivaretatt.

som er genuint opptatte av hvert enkelt barn, og

VI SKAL HA LEKEKOMPETANSE

som vet at «Alle barn er best»

I et utviklende lekemiljø med akkurat nok

SAMARBEID MELLOM HJEM OG
FUS –BARNEHAGEN:

veiledning, tilegner barn seg kunnskap og
opplever mestring. Vi lar leken komme først.

God kommunikasjon er forutsetningen for et

VI SKAL FINNE HVERDAGSMAGI

godt samarbeid mellom hjem og barnehagen. Vi

Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for,

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 mellom foresatte

de magiske øyeblikkene som oppstår når et barn
gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

VI SKAL SE DET BESTE I HVERT BARN
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver
som gir hvert barn mestringsfølelse og
anerkjennelse.

og barnehagelærer.
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FORBEDRING AV TILBUDET I
FUS –BARNEHAGENE:
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
• Vurderer behovet for å korrigere praksis
• Gi deg tilbakemelding

ETISKE RETNINGSLINJER
Ansettelse i Fus barnehagene forutsetter
signering av FUS barnehagenes etiske
retningslinjer. Dette er et ledd i arbeidet med
en høy etisk standard i alle relasjoner, og i
arbeidet vårt. Personalet har deltatt på kurs
og opplæring i regi av FUS, samt at de etiske
retningslinjene blir tatt opp som et tema på
personalmøter, med tilhørende refleksjon,
og gjennomgang av retningslinjene. FUS har
nulltoleranse for brudd på våre egne etiske
retningslinjer, taushetsplikten, og øvrige
styrende dokumenter.

PERIODEPLANER
Barnehagen utarbeider egne periodeplaner
som går over tre måneder, med unntak planer
for august og desember som har en varighet
på en måned. Disse sendes ut til foreldrene
på e-post. Her fremkommer det viktig
informasjon som gjelder både det praktiske
og det pedagogiske i gruppene.
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5.VERDIGRUNNLAG OG
MÅL- FUS
Alle Fus barnehagene har felles visjon, og verdier som er felles for alle barnehagene i
Fus kjeden.

A. VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og
vennegaranti
Personalet skal for å jobbe mot visjonen:
• Vi bygger vennskap

• Vi finner hverdagsmagi

• Vi er gode rollemodeller

• Vi ser det beste i hvert barn.

• Vi har lekekompetanse

B. VERDIER
Verdiene er valgt og utarbeidet ut i fra hva FUS står for, hva vi tror på og hva som er
viktig for oss. Dette skal prege ord og handling blant oss som jobber i FUS

GLØDENDE
Vi tar eierskap til våre oppgaver og er stolte av jobben vår. Vi deler vårt engasjement
med andre. Vi er kunnskapssøkende, og kommuniserer vår fagkompetanse. Vi
fremsnakker hverandre, og sprer inspirasjon og glede i hverdagen.

SKAPENDE
Vi har mot til å utfordre gamle vaner, og skaper nye og forbedrede løsninger. Vi er
nysgjerrige, og verdsetter handlekraft og kreativitet. Vi er løsningsorienterte, og ser
muligheter fremfor begrensninger. Vi utfordrer vårt eget, og andres tankesett.

TILSTEDEVÆRENDE
Vi er oppmerksomme og bryr oss om hverandre.
Vi er konsentrerte, lytter aktivt og kommer med konstruktive tilbakemeldinger. Vi tar
avgjørelser basert på fakta og fagkunnskap. Vi er grundige og holder det vi lover.
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C. FUS BARNEHAGENES
FIRE HOVEDMÅL:
• 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.
Dette står i sammenheng med Fus sine fire kundeløfter som skal være den pedagogiske
bærebjelken i FUS barnehagene:
• Vennegaranti
• Lekekompetanse
• God kommunikasjon
• Eventyrlyst
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6. BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
OG OVERORDNA MÅL
Hva er satsningsområdene våre, og hvorfor:
Vi i Møglestu Fus barnehage har satsningsområder som vi jobber kontinuerlig med, og som
gjennomsyrer hverdagen vår. Dette er også forankret i planarbeidet vårt. Disse overordnede
satsningsområdene er det vi mener er at det viktigste å ha fokus på, både fra et faglig og
verdimessig perspektiv. Vi ønsker at barna skal bli kompetente barn, som utvikler et godt
språk i sin tid i barnehagen,- som inkluderer hverandre,- og som utvikler seg gjennom å få
mulighet til å leke, og påvirke hva de ønsker å lære i barnehagen.

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER:
• Språk og kommunikasjon

• Inkluderende læringsmiljø

• Lek og egenledelse

• Prosjektarbeid

• Tidlig innsats gjennom prosjektet
«Være sammen»

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
Språkstimulering i tidlig alder er viktig

Hvordan:

for å utvikle både språkforståelse og

• Personalet må være oppmerksomme, og

språkkompetanse. Her har barnehagen

forstå viktigheten av både den verbale og

en viktig oppgave. Språket er

nonverbale kommunikasjonen.

identitetsskapende og knyttet til følelser.

• Personalet må være gode språkmodeller.

Vi vet at kommunikasjon er viktig når det

• Bruke språket aktivt i hverdagen, benevne

gjelder sosialt samspill, vennskap, lek og
læring.

det som gjøres
• Stille åpne spørsmål som åpner opp
for dialog og dermed unngå for mange

Målet vårt er:
• At barna skal få utvikle og utvide sin
begrepsforståelse

lukkede spørsmål ( ja/nei spørsmål)
• Presentere litteratur av god kvalitet, og
lese sammen med barna.

• At barna skal utvikle et godt ordforråd

• Utforske skriftspråket

• At barna skal bli kjent med tall og

• Språkgrupper

bokstaver
• At barna får et godt språkstimulerende
miljø i barnehagen.
• At barna skal bli interessert i bøker og
litteratur.

• Legge til rette for ulike typer lek
• Et språkstimulerende fysisk miljø i
barnehagen
• Bruk av konkreter og materiell
• Barnas egne fortellinger
• Personalet må sette av tid til samtaler med
barna
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LEK OG EGENLEDELSE
Alle Fus barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Barnehagealder
er den tiden av livet hvor utvikling gjennom lek har aller størst betydning. Derfor mener vi at
lek bør være et av våre satsninger hos oss i Møglestu Fus barnehage.
Lek har, og skal ha en sentral rolle i barnehagen. I leken foregår det viktige læringsprosesser,
og den fremmer utvikling på alle områder: Språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt.
Egenledelse beskrives ofte som hjernens dirigent. Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en opp-gave over tid, og er et felles begrep 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 avgjø-rende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig.
Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen.
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, fantasi, arbeidshukommelse og kunnskap.

VI DELER EGENLEDELSEN INN I SYV DELER:

- holde orden
på informasjon og
aktiviteter
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MÅL:
• Gi barna mulighet til å uttrykke seg
gjennom lek
• Styrke språkutviklingen
• Vennskap og inkludering
• Styrke det sosiale samspillet

vennskapsbånd, de voksne må være gode
rollemodeller og ha kjennskap til barns
utvikling. De må også kunne gå ut og inn av
leken for å støtte barnet.
De yngste barnas egenartet lek, gir vi også

• Læring

mulighet og rom for hos oss. Denne tidlige

Hvordan:

gjennom imitasjon og gjentakelse, mellom

Gjennom rollelek jobber vi bevisst med

leken som kalles «toddlerlek» kjennetegnes
små barn, både kroppslig og verbalt. Denne

inkludering.

leken gir mening i seg selv, og danner både

Vi skal være deltagende voksne som er med

mellom de yngste barna.

positive relasjoner og vennskapsbånd

på å styrke barnas rolle i lek. Personalet må
legge til rette for rollelek, både se hva barna
trenger av rekvisitter og hjelp til å komme
med i leken på en god måte.
Vi vil gå på ulike bedriftsbesøk, legge
til rette for lek når vi kommer tilbake i
barnehagen. Barn får først erfare,- så
prøve ut. De får førstehåndserfaringer,

HOS OSS KOMMER
LEKEN FØRST!

-og de får sanse og erfare.
Vi skaper lekemiljøer som er med på å
inspirere barna til rollelek. Dette kan for
eksempel være rom som inneholder gode

«VÆRE SAMMEN» - TIDLIG INNSATS

rekvisitter som gir barna inspirasjon til lek.

Være sammen er et kompetanseløft for tidlig

Rekvisitter til leken kan være leker, men også

innsats og endringarbeid i barnehagen. Dette

virkelige ting som voksne bruker i yrker eller

er et prosjekt personalet har deltatt på kurs

i hverdagslivet. Dette bidrar til å opphøye

i gjennom Nasjonalt senter for læringsmiljø

lekens rolle og betydning, og gi både læring

og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret,

og mestring.

Universitetet i Stavanger). Endring krever et
langsiktig perspektiv, så derfor er dette noe

Leken har en sentral rolle i det å knytte

vi har som et av våre satsningsområder.
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Være Sammen har stort fokus på relasjonens
betydning for barnets selvbilde og tidlig
normdannelse. Dette vet vi ut i fra
forskningsresultater er en beskyttelsesfaktor
mot negativ atferd og utestengning og
mobbing.
Grunnpilarene i Være sammen er:
• Tidlig innsats
• Autoritativ voksenstil
• Implementering
• Håndtering av utfordrende atferd.

MÅLET ER:
En kollektiv praksis knyttet til den varme,
grensesettende voksenstilen.
Hvordan
De ansatte skaper gode relasjoner med
barna, gjennom å ta seg tid til å bli kjent
med det enkelte bar-net og å investere i
relasjonen, såkalt «Banking Time». Dette
betyr at vi ser muligheter for å bygge go-de
relasjoner med barnet. Det er viktig at de
voksne har en god relasjonskompetanse i
møte med bar-na. De ansatte må samtidig
aktivt jobbe med vennskap og sosial
kompetanse, for å forebygge mobbing og
utestengning. De må observere og være
tilstede for å kunne forhindre uønsket adferd,
og lære bar-na andre,- og bedre alternativer.
Det er utviklet et omfattende materiell i
Være Sammen, både for de voksne og for
barna. Det finnes også litteratur for foreldre,
samt nettsiden: vaeresammen.no.
Personalet kan også gi foreldre veiledning i
forhold til den autoritative voksenstilen.
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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.

MÅLET FOR ARBEIDET:
Barnehagen skal ha et inkluderende
læringsmiljø som fremmer opplevd
tilhørighet, trygghet, trivsel og læring for
alle. Dette er uavhengig kjønn, religion,
funksjonsnivå, etniskbakgrunn og
familiebakgrunn.
Læringsmiljø i barnehagen er under
kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns
sosiale og faglige læringsutbytte.
Redusere omfanget av segregerende tiltak
Hvordan:
Vi bruker lek for å inkludere, personalet er
med i leken, eller er med som støttespillere.
Vi øver også mye på språk og kommunikasjon
gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.
Gjennom systemrettet tenkning ser vi på det
vi kan endre på i miljøet rundt barnet, og ikke
at det er barnet som må endre seg.De ansatte
er tilstedeværende, glødende, skapende og de
skaper gode relasjoner til barna, og mellom
barna. Dette er med på å forebygge mobbing.

PROSJEKTARBEID
Prosjektarbeid er noe vi fortsetter å satse på i vår barnehage. Dette er nært knyttet opp mot
barns medvirkning. Vi har arbeidet en del med prosjektarbeid hos oss med stort hell. Innholdet
i prosjektene er tatt ut i fra det barna interesserer seg i, og fremmer medvirkning og påvirkning.
Prosjektarbeid foregår enten i hele gruppa eller i mindre grupper. Vi ser at barna lærer mye mer
når de er aktivt med på å velge tema, undersøke, og finne svar. Dette er i motsetning til den
tradisjonelle metoden der de voksne finner et tema som de antar interesserer barna. Vi vil ikke
kutte ut voksenstyrt temaarbeid, men er åpne for barns innspill. Prosjektarbeid er også med på
å inspirere til lek, og lek er med på å inspirere til valg av prosjekt.
Prosjektarbeid er en flott måte å dra inn de ulike fagområdene på samtidig. Etter endt
evaluering av prosjekt, ser man gjerne at man har fått inkludert alle de syv fagområdene fra
Rammeplanen.
Mål:
Prosjektarbeid skal fremme læring og erfaring hos barna når de får delta i hele prosessen
med å undersøke og undres sammen med de voksne. Barns medvirkning vil vise seg
gjennom valg av tema.
Hvordan:
Vi tar utgangspunkt i noe barna er interessert i, leker, eller undrer seg over, - og jobber ut i
fra det. I forhold til de aller yngste må de voksne være særlig observante på hva de synes er
spennende, og er særskilt opptatte av.
Det kan være større prosjekter som går over lang tid, og det kan være små som går over
kortere tid. Vi ser at barna blir veldig engasjerte og interesserte når det er noe de har valgt
selv. Dette kan veldig ofte relateres til fagområdene.
Vi dokumenterer i etterkant av
prosjektene gjennom egne fotobøker
som barna kan se i etter endt
prosjekt. Dette bidrar til bearbeiding,
og hjelper barna å lære, og å lagre det
de har lært i langtidsminnet. På denne
måten husker barna bedre det de har
lært og erfart gjennom prosjektene
de har deltatt i.
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7.BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning står sentralt i Møglestu FUS barnehage. Vi mener at barn ut i fra deres
alder og utvikling,- kan være med på beslutninger som omhandler deres hverdag. Både
kroppslig og verbalt gir barna utrykk for hvordan de har det.

MÅL:
At barna får innflytelse på
barnehagehverdagen og at det enkelte barn
blir sett og hørt.
Hvordan:
Det er viktig at de voksne er til stede der
barna er,- slik at barna opplever at det
de gir utrykk for har en betydning for
oss voksne. De voksne må også inneha
barneperspektivet, og prøve å tolke det
enkeltes barns ytringer. Vi vil legge til rette
for at barna blir hørt og at det de sier får
betydning i hverdagen. Dette vil vi gjøre
gjennom
• Å se det enkelte barnet
• Barneintervju (de eldste)
• I samlingsstunden
• At barna i stor grad får bestemme selv hva
slags aktiviteter de vil delta i, og at de er
med i plan-leggingen av aktivitetene.
• Ved måltider
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.
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8.OMSORG, LEK OG LÆRING,
DANNING, VENNSKAP, FELLESKAP,
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
1. OMSORG

3. LÆRING

Omsorg og trygghet er noe av det viktigste i

Rammeplanen sier om læring:

barns liv. Både barn og foreldre skal oppleve

«I barnehagen skal barna oppleve et

at det er trygt og godt å være i barnehagen.

stimulerende miljø som støtter opp om deres

Barnehagen er for barna det første steget

lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

ut i samfunnet, og det er viktig at vi her i

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner,

barnehagen møter barna på en god måte, gir

temaer, fenomener, materialer og redskaper

dem tid, og at vi viser interesse og omsorg

som bidrar til meningsfull samhandling.

for det enkelte barnet.

Barnas nysgjerriget, kreativitet og
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og

Hvordan:

legges til grunn for deres læringsprosesser»

Hos oss skal alle bli møtt med omsorg,

Rammeplan for barnehagens innhold og

både gjennom gode relasjoner til de

oppgaver 2017

voksne og barna seg i mellom. De voksne
i barnehagen må være oppmerksomme

Her i Møglestu FUS barnehage legger vi til

og åpne for det enkelte barnet, og for

rette for læring på basis av Rammeplanens

barnegruppen. De voksne må være bevisste

formål. Læring er nært knyttet til omsorg, lek

på hvordan de prater til hverandre, og

og danning. Vi legger vekt på at vi bruker

være gode rollemodeller. De voksne skal

prosessmål i vårt planarbeid, noe som betyr

ta seg tid til barna, være tydelig tilstede,

at barn er i stadig utvikling, og at læring er

og være oppriktig interessert i det barnet

en prosess hos barnet.

gjør. Vi ønsker å skape et trygt miljø som
er preget av humor og glede. Vi gir barna

Hvordan legger vi opp til læring?

utfordringer gjennom forskjellige aktiviteter

Vi jobber mye med temaarbeid, hvor vi

som vil styrke troen på seg selv, og bidra til

går dypere inn i bestemte temaer over

god selvfølelse for det enkelte barnet, og

en litt lengre periode. Det skaper ofte

samhandling som vil fremme omsorg barna

interesse hos barna, og vi ser at barna lærer

seg i mellom.

raskt. En annen metode vi bruker er også

2. LEK
Se Satsningsområdet vårt lek, beskrevet
lenger foran i årsplanen vår.

prosjektarbeid. Vi prøver å fange opp barnas
interesser og bygge videre på dette. Vi ser
helt klart at barna lærer aller best når det er
noe de interesserer seg ekstra for.
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Vår beliggenhet på Møglestu gir oss mange

uformelle læringssituasjonene har stor

muligheter for læring. Det være seg plasser

verdi i seg selv. Her lærer vi å ha respekt

i nærområdet som har historie, eller som

for hverandre, vente på tur, vise høflighet,

gir muligheter på andre måter. Vi drar også

gi tilbake leker, konfliktløsning, og at likt

på besøk til institusjoner som eldresenter,

ikke alltid er rettferdig- at man som ulike

skolen, idrettsplass og svømmehall. Vi

mennesker har ulike behov som gjør at man

blir kjent med sentrum, sjøen, skogen, og

må behandles forskjellig, men at det er dette

besøker banken, politistasjonen, butikken,

som er rettferdighet. Vi lærer at vi inngår

kirken, lekeplasser, byggefelt, bondegårder,

i et felleskap, og at det mange ganger er

og mye mer.

felleskapets beste som må gjelde.

De eldste barna har eget førskoleopplegg

5.VENNSKAP OG FELLESKAP

hvor vi prøver å legge til rette for at de
får noe ekstra som gir dem litt ekstra
motivasjon. For de aller yngste er trygghet
basisen de trenger for å lære. Vi prøver
å skape mest mulig trygghet i starten
av barnets tid i barnehagen for å gi dem
grunnlaget for god læring. Gode relasjoner
mellom voksne og barn, skaper trygghet og
er grunnlaget for læring i barnehagen.

4. DANNING

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for
utvikling vennskap og sosialt felleskap»
Rammeplan for barnehagen 2017
Hvordan jobber vi med vennskap?
Å ha venner er veldig viktig. Barna skal få
mulighet til å danne vennskap, og alle skal
ha en venn her i Møglestu FUS barnehage.
Vi jobber for at barn gjennom lek skal finne
venner. Dette gjør vi gjennom å gi tid, rom og
muligheter både for fri lek, og også mindre

Rammeplanen sier om danning:

lekegrupper. Vi samtaler med barna om

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde

mobbing og utestengning, for på denne måten

seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen

å skape bevissthet omkring dette. I uformelle

og bidra til å legge grunnlag for modig,

situasjoner jobber vi med at barna skal ta

selvstendig og ansvarlig deltakelse i

andres perspektiv, vise empati, og inkludere

demokratiske felleskap.» Rammeplan for

hverandre. Gjennom tilstedeværende voksne,

barnehagen 2017

som ser barna og lytter til dem vil vi motvirke
uheldige samspillsmønstre.

Hvordan jobber vi med danning?
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Vi jobber kontinuerlig med danning i

6. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

hverdagen i barnehagen. Dette foregår

Dette er et av våre satsningsområder som

en del i uformelle sammenhenger. Disse

står beskrevet under Satsningsområder

9. 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.» Rammeplanen for barnehager 2017

HVORDAN JOBBER VI MED MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT?
Vi gir rom for forskjellighet, og at alle er en del av felleskapet. Alle barn er forskjellige, og
vi har forskjellig bakgrunn. Alle har en plass i felleskapet i barnehagen. Vi markerer ulike
høytider som er representert i barnehagen, på denne måten blir barna kjent med ulike
kulturer, religioner, og livssyn. At vi har ulike nasjonaliteter er også et utgangspunkt for å
lære om ulike land.

10. LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønns utrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme
nestekjærlighet» Rammeplanen for barnehager 2017

HVORDAN JOBBER VI MED LIKESTILLING OG LIKEVERD?
Vi jobber for at barna skal få like muligheter i barnehagen. Personalet skal jobbe for gode
relasjoner med hvert enkelt barn og at alle barn blir sett for den barnet er. Vi jobber for at
barna møter et likestilt samfunn, hvor man har muligheter til å bli det man har lyst til, og å
være den man er. Alle skal bli respektert og anerkjent i vår barnehage.
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11. LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal ha et helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Barna 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. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe
og følge opp dette.» Rammeplanen 2017

HVORDAN JOBBER VI MED LIVSMESTRING OG HELSE?
Vi jobber helsefremmende i barnehagen.
Vi legger vekt på trygghet og trivsel. Det er viktig at barna får en opplevelse av trygghet helt
i fra de er nye i barnehagen, og at man jobber for at barna skal trives i barnehagen. Vi legger
vekt på glede i hverdagen, og har aktiviteter og moro som skaper glede og humør.
Vi etterstreber mestring, og jobber for at barna skal få kjenne på mestringsfølelsen så ofte
som mulig. Barna skal få utfordringer, samtidig som at vi skal gi dem støtte når de trenger
det. Å bli kjent med, og å sette ord på følelser er også en viktig del av det å forstå seg selv
og andre.
Barna får hvile når de trenger det. Vi legger vekt på rutiner for god hygiene, og gjennom Fus
sin Smart Mat innarbeider vi sunne matvaner. Turer, lek, og sportslige aktiviteter fremmer
fysisk aktivitet.
Vi jobber aktivt for å unngå krenkelser som mobbing og utestengning. Tilstedeværende
voksne er tett på barna for å kunne observere og få informasjon om barnas omsorg og
livssituasjon.

20

12.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.» Rammeplanen
Vi legger vekt på respekt for naturen og det vi har rundt oss. Vi behandler dyr, insekter
og planter med respekt. Ved at vi har egen grønnsaks hage lærer barna hvor mat kommer
fra, og at vi må behandle naturen på en bra måte. Vi plukker søppel i naturen, og besøker
søppelplassen for å undersøke hva som skjer med avfall.
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13.BARNEHAGEN SOM
KULTURARENA
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse
og eget skapende arbeid. Rammeplanen
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.
Vi formidler verdier og kultur gjennom å gi barna kunstneriske opplevelser og inntrykk
gjennom f.eks lokale kulturtilbud som teater og konserter. Vi formidler også kultur gjennom
å introdusere barna for musikk, litteratur, film, dramatisering, og å bruke internett.
Vi gir også rom for barnas egen kulturskaping gjennom å gi rom for barnekulturen, skapende
aktiviteter, og støtte opp om deres kreativitet. Vi har årlig kunstutstilling som omhandler et
tema vi har jobbet med.
Vi jobber med at barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap, hvor
man har frihet til å utrykke seg slik man ønsker.
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14. FAGOMRÅDENE
PROGRESJONSPLAN
Vi har laget en progresjonsplan som viser fagområdenes progresjon. Vi har valgt å dele
progresjonen inn i trinn for å vise at barn skal bli møtt ut i fra hvor de er, og at det faglige
skal ta utgangspunkt i akkurat dette.
Progresjonsplanen viser overordnet mål, delmål, metode og hvilken rolle de voksne har.
Målene er prosessmål. Dette betyr at læringen er en prosess hos barnet.
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Tydelig kroppsspråk
Korte og tydelige setninger
Åpne spørsmål og begynnende
dialog

Kommunikasjon

Stille åpne spørsmål.

Musikk, dans og bevegelse.

Rollelek.

Høytlesing og
litteraturformidling.

Klappe stavelser og bruke
språksprell.

Sanger, rim og regler

Billedbøker med lite tekst og
gode bilder

Leke med lyd.

Lek med lyd og rytme

Mindre lekegrupper

Samtaler voksen-barn.

Førstehåndserfaringer

Førstehåndserfaring gjennom
sansene

Språkgrupper

Bruke konkreter sammen med
fortelling/eventyr

Bruke konkreter og bilder i
samlingsstund

Få erfaring med bokstaver
gjennom bøker, spill og media.

Bruke byens bibliotek.

Tekstskaping.

Fokus på lydene og form- ikke
innhold.

Lydlotto.

Lære nye begreper og utvide
ordforrådet gjennom å leke
rollelek.

Gjenfortelle opplevelser.

Dramatisering av eventyr.

Vi vil støtte opp om og videreutvikle
barnas interesse og nysgjerrighet
for språk på barnets nivå.
Personalet skal gi barna mulighet til
å oppleve glede ved å bruke språket
og kommunisere med andre i et rikt
og variert språkmiljø. Språklig og
kulturelt mangfold skal synliggjøres,
barna skal oppleve at deres ulike
kulturelle uttrykk og identiteter
blir møtt med anerkjennelse og
respekt. Barnehagen skal fremme
mangfold i kommunikasjon,
språk og andre uttrykksformer.
Barna skal få anledning til å stille
spørsmål, reflekter og undre seg
gjennom ulike typer samtaler. Vi
skal oppmuntre barna til å leke
med språket gjennom lyd, rim,
rytmer og fabulering. Barna skal få
mulighet til å utforske og leke seg
med skriftspråket. Vi skal bruke
ulike formidlingsformer og tilby et
mangfold av bøker, sanger, bilder
og uttrykksformer. Alle barn skal
inkluderes i språkstimulerende
aktiviteter.

TRINN 3

TRINN 1

TRINN 2

VOKSENROLLEN

METODE

Bøker og litteratur

Språklig bevissthet

Utvidet ordforråd

DELMÅL

utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST.

PROGRESJONSPLAN 2017-2018
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Helse

Mat

Bevegelse

Kropp

DELMÅL

Håndvask

Øve på å spise og drikke selv
Utvikle gode matvaner

Bli kjent med ulik mat, drikke,
smak og konsistens

Vann lek

Gå lengre turer etterhvert

Bevege seg i ulendt terreng

Utvikle grunnleggende
grovmotoriske ferdigheter som
f.eks krype, gå, klatre, løpe,
hoppe og rulle.

Stimulere fin og grovmotorikk

Bli kjent med egen kropp

Sanseopplevelser

TRINN 1

METODE

Lage og stelle en grønnsakshage

Lengre og mer utfordrende
turer der målet er å nå en
fjelltopp.

Respekt for egne og andres
grenser.

TRINN 3

Fokus på håndvask.

Lære barna om bakterier og
virus.

Samtale om hva som er sunt og Samtale om hvor mat kommer fra.
usunt.
Lage mat.

Veilede i måltidet.

Vanntilvenning og vann lek.

Turer der barn får utfordre sine
motoriske ferdigheter.

Bevisstgjøring av påkledning i
forhold til vær og vind.

TRINN 2

grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Vi skal utfordre og støtte barna
i variert kroppslig lek og vi skal
møte barnas kroppslige uttrykk
med anerkjennelse og respekt.
Vi skal bidra til at barna tilegner
seg gode vaner, holdninger og
kunnskap om kost, hygiene,
aktivitet og hvile. Barna skal
få tilgang til utfordrende og
varierte bevegelsesmiljøer,
sanseopplevelser og kroppslig
lek, ute og inne, i og utenfor
barnehageområdet. Vi skal
bidra til at barna opparbeider
seg en bevissthet rundt retten
til å bestemme over egen
kropp samtidig som man skal
ha respekt for andres grenser.
Måltider og matlaging skal
bidra til en fellesskapsfølelse
blant barna. Dette kan vi oppnå
gjennom samtaler, deltagelse,
matlaging og samtaler. Vi skal
kjenne til og praktisere nasjonale
føringer for helsefremmende og
fore-byggende tiltak som gjelder
barn.

VOKSENROLLEN

som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
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Benytte seg av det lokale
kulturtilbudet.
Gi barna støtte og erfaring med
tradisjonelle regelleker.

Utkledningstøy, bøker,
konkreter

Markere høytidsdager og
tradisjon.

Formidle tradisjonsrike
barneleker/sangleker.

Dramatisering

Kultur

Bruke hånd dukker.

Introdusere barna for moderne
musikk og ulike sjangre.

Lytte til ulik type musikk og
rytme, bruke instrumenter,
sang og dans.

Musikalske opplevelser

Få kjennskap til ulike teknikker
og materialer.

Ulike formingsmaterialer,
kunstutstilling, stille ut barnas
produkter på avdeling.

Bli kjent med lokale
kulturminner og arkitektur.

Barna kan fortelle historier ved
bruk av konkreter

Holde konsert for andre barn.

Bruke teknologi som for
eksempel. Paint.

Vi skal ha samtaler med
barna om deres og andres
kunstneriske og kulturelle
uttrykk. I etterkant av barns
møte med kunst og kultur skjer
det en bearbeiding, her skal
personalet gi rom for, støtte
og berike barnas opplevelser.
Barna skal oppleve at
personalet er imøtekommende,
lydhøre og anerkjennende i
møte med barns egen kultur og
tradisjonskultur. Barn har ulike
kulturelle uttrykk, personalet
skal vise respekt for deres
ytringsformer og fremme
lyst til å utforske estetiske
uttrykksformer. Barna skal få
mulighet til å utvikle varierte
uttrykksformer, som for
eksempel dans, drama og annen
skapende virksomhet. Vi skal
skape og synliggjøre estetiske
dimensjoner i barnehagens inne
og uterom.

TRINN 3

TRINN 1

TRINN 2

VOKSENROLLEN

METODE

Kreative aktiviteter

DELMÅL

undersøkeløser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring,

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
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Vi lærer å ta vare på dyr,
insekter, og planter som vi har
nærkontakt med

Begynnende forståelse for
miljøet

Utforske og eksperimentere
med teknologi og
naturfenomener

Bli kjent med insekter, dyr,
fugler og planter

Få forståelse for naturens
mangfold

Øve på å bruke ulike redskaper
og tekniske hjelpemidler

Utforske naturfenomener
gjennom lek, som for eksempel
sand og vann-lek.

Vi lærer hva som ikke hører
hjemme i naturen

Turer ut i skogen

TRINN 1

METODE

Naturopplevelser

DELMÅL

Geocathing

Endringer i naturen. Is/vann.

Plukke søppel og snakke om
kildesortering.

Rim, knopper, frukt, bær osv.

Årstidene, og endringer

Nærkontakt med forskjellige
dyr, fugler, fisker, insekter og
planter i nærmiljøet.

TRINN 2

Fysikklek og eksperimenter.

Snakke om forurensning
og hvordan det påvirker
mennesker, dyr og naturen.

Se på plante og dyrelivet i for
eksempel havet og skogen.

Tur til sjøen og toppturer.

TRINN 3

Barna skal få leke, undre seg,
utforske og lære gjennom
varierte naturopplevelser. Vi
skal la barna delta i samtaler
om egne opplevelser og
erfaringer og vi skal sørge for
at barna får stille spørsmål,
reflektere og tenke ut sine egne
forklaringer på forskjellige
problemstillinger. Sammen
med barna skal vi utforske og
eksperimentere med teknologi
og naturfenomener. Vi skal
synliggjøre og reflektere
sammen.

VOKSENROLLEN

naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Mål: Gjennom arbeid med fagområde skal barnehagen legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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Erfare gjennom kroppen og
sansene

Plassering og orientering

Sammenligning og sortering

Tall/telling

Være med på matlaging

Måling

Spille lotto.

Spille billed Lotto

Rydde

Rydde.

123 bøkene

Regelleker

Geocaching.

Bruk av eventyr som
tydeliggjør størrelse, mengde,
avstand osv.

Puslespill og lego.

TRINN 2

Konstruksjonslek

Bli kjent med tallsymboler

Telling i daglige situasjoner

Eventyr og sanger og bøker
som omhandler plassering

Duplo, putteboks, og puslespill

TRINN 1

METODE

Former og mønster

DELMÅL

Snekring.

Telle sammen med barna.

Mattesekken.

Lære om kart og kartbruk.

Lage mat sammen med barna.

Geometriske former.

TRINN 3

Vi skal ta utgangspunkt i
barnas uttrykksformer og
på den måten styrke barnas
nysgjerrighet, matematikkglede
og interesse for matematiske
sammenhenger. Matematiske
begreper skal brukes reflektert
og aktivt i hverdagen. For
at barna skal bli inspirert
til matematisk tenking kan
vi ta i bruk bøker, spill,
musikk, digitale verktøy,
naturmaterialer, leker og
utstyr. Vi skal støtte og utvide
barnas evne og utholdenhet i
problemløsing. Ved å ta vare
på og berike barns lek og
hverdag, med matematiske
ideer og utdypende samtaler,
skal vi legge til rette for
at barna får matematiske
erfaringer.

VOKSENROLLEN

skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreativ og

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna

ANTALL, ROM OG FORM
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Filosofi

Mangfold

Lære hvordan vi skal være
mot hverandre i her og nåsituasjoner

Grunnleggende normer og
verdier

Være lydhør for barnas
nysgjerrighet, undring og
utforskning.

Hjelpe barna til å danne
vennskap

Få opplevelsen av å være i et
inkluderende felleskap.

Vente på tur

Dele på leker, spørre om å låne

Oppmuntre til å vise empati og
omsorg for hverandre

Markere jul, påske og andre
høytider representert i
barnegruppa

TRINN 1

METODE

Tradisjoner og høytider

DELMÅL

Ta barnas undring og spørsmål
på alvor, i alle situasjoner i
hverdagen.

Tydeliggjøre de ulike
nasjonalitetene som er
representert i barnegruppa.

Lære om mangfold.

Fokus på barnekonvensjonen

Forhandling, deling og
konfliktløsing.

Samlinger hvor barna får
kjennskap til de tradisjoner og
høytider som er representert i
barnegruppa.

TRINN 2

Undre seg over naturens
kretsløp og mangfold.

Trekke frem ulike språk som er
representert i barnegruppa.

Kjennskap til nasjonale
minoriteter.

Reflektere sammen
rundt egne handlinger og
handlingsalternativer.

Markere de viktigste høytidene
i de ulike religionene.

Eventyr og fortellinger fra ulike
kulturer.

Kirkebesøk.

TRINN 3

interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Sammen med barna skal
vi utforske og undre oss
over eksistensielle, etiske,
religiøse livssynmessig og
filosofiske spørsmål. Vi skal
formidle fortellinger og skape
rom for barnas opplevelser,
samtaler, erfaringer og tanker
om religion, livssyn, etikk
og eksistensielle temaer.
Barnehagen skal bidra til
at barna utvikler toleranse,
interesse og respekt for
hverandre og for mennesker
med ulik kulturell, religiøs
eller livssynmessig tilhørighet.
Merkedager, høytider og
tradisjoner i den kristne
kulturarven og andre religioner
og livssyn som er representert i
barnehagen, skal markeres slik
at barna får kjennskap til disse.
Med fokus på voksenrollen og
vår egen deltakelse vil vi støtte
og utvide barnas tenking.

VOKSENROLLEN

høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
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Observere verden rundt oss.
som søppelbilen, postlevering
osv

Samfunn

Turer

Bli kjent med nærmiljøet
gjennom å dra på turer

Bli vant til barnehagehverdagen
og dens rutiner.

Bli kjent med andre barn og
voksne

Få opplevelse av trygghet i
barnehagen

Samtaler med barna og deres
familier

Samarbeid med familie

Lære om Norge som et
land, f.eksl: klima/årstider,
matproduksjon/kultur.

Lære om hva som befinner seg
i nærheten av barnehagen.

Bruke nærområdet.

Lære om samarbeid ,og
fungere sammen med andre i
en gruppe.

Forskjeller i familiene, for
eksempel: rik/fattig, arbeid/
skolegang, nasjonaliteter ol.

FN dagen og samlinger som
handler om fadderbarnet vårt.

Norge i forhold til resten av
verden.

Lære trafikkregler.

Få kjennskap til Lillesands
historie og kultur.

Skolebesøk, treff med andre
førskolebarn fra samme skole.

Forberedelse til skolen.

La barna få kjennskap til ulike
familiestrukturer.

Barna skal få erfare at egne
valg og handlinger kan påvirke
situasjonen både for dem selv
og andre. For at barna skal føle
en tilhørighet er det viktig at vi
introduserer dem for personer,
steder og samfunnsinstitusjoner
i nærmiljøet. På denne
måten vil barna også lære
å orientere seg og å ferdes
trygt. Barnehagen skal fremme
likestilling og motvirke
diskriminering, fordommer,
stereotypier og rasisme.
Barna skal få like muligheter.
Barna skal ha en begynnende
kjennskap til betydningen
av menneskerettighetene,
spesielt barnekonvensjonen.
Det samiske perspektivet skal
knyttes til merkedager og
hverdagsliv, kunst og kultur
og mattradisjoner slik at barna
får kjennskap til samisk kultur
og levesett. Vi skal gi barna en
forståelse av at samfunnet er
i endring og at de inngår i en
historisk, nåtidig og fremtidig
sammenheng.

TRINN 3

TRINN 1

TRINN 2

VOKSENROLLEN

METODE

Nærområdet

Barnehagen

Familien

DELMÅL

skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettigheter.

samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Gjennom lek og varierte aktiviteter

Mål: Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

15. EGENLEDELSE I
LEK OG LÆRING
Dette er et av våre satsningsområder. Dette står beskrevet lenger foran i årsplanen vår.

16. SMART MAT
Fus barnehagene har et mat og måltidsprosjekt som skal fremme matglede hos barna.
Det legges også vekt på at det skal være næringsrik og riktig mat som sikrer optimal
utvikling av hjernen og kroppen.

FUS SMARTMAT RETNINGSLINJER:
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Måltidene i barnehagen har også en viktig pedagogisk funksjon. SmartMat er derfor knyttet til
satsningen vår på lek og læring, fordi måltids situasjonene er en god læringsarena for barna.
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17. PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG VURDERING.
A. PLANLEGGING
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som må planlegges, dokumenteres og vurderes.
Vi planlegger for å sikre oss at det pedagogiske tilbudet skal bli fulgt opp og gjennomført.
Vi planlegger hele barnehagens innhold gjennom hele året og vurdering av dette gir oss
grunnlag for videre arbeid og utvikling.
• Vi har ledermøter, hvor felles vurdering,
kompetanseheving og planlegging foregår.
• Pedagogene samarbeider i forhold til ut-

• Planlegging og vurdering sammen med barna
• Innad for personalet lager vi års hjul hvor
det fremkommer viktige datoer, hvordan

arbeidelse av periodeplaner og mer detaljert

vi konkret jobber med satsningsområdene,

planlegging som tilpasses alder til barna.

temaer og prosjekter. Deretter utarbeides

• Personalmøter hver måned hvor det også
blir satt av tid til planlegging i hver gruppe.
• Planleggingsdagene blir både brukt til
planlegging og kompetanseheving for

det periodeplaner som sendes ut til
foreldre fem ganger i året. Her sier vi litt
om hva vi vil jobbe med de neste måned,
samtidig som vi evaluerer forrige periode.

personalet.

B. DOKUMENTASJON
Vi skiller mellom to typer dokumentasjon.

Den andre typen dokumentasjon er

En type dokumentasjon som vi bruker

pedagogisk dokumentasjon som blir brukt

utad. Den skal gi foresatte, kommunen

innad i barnehagen med personalet. Her

som barnehagemyndighet, og lokalmiljøet

dokumenterer vi det pedagogiske arbeidet i

informasjon om hva barna lærer, opplever

barnehagen, slik at personalet skal være sikre

og gjør i barnehagen. Dokumentasjon er

på at vi jobber mot målene i det pedagogiske

også et godt utgangspunkt for evaluering og

arbeidet. Vi dokumenterer gjennom:

refleksjoner av barnehagens innhold.

• Praksisfortellinger

Vi dokumenterer gjennom:

• Egne periodeplaner på gruppene

• Periodeplaner

• Årsplan

• Bøker med prosjektarbeid som viser

• Årshjul

prosessen
• Det barna lager/skaper i barnehagen som
viser prosessen
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• Bilder
• Bøker fra prosjekter
• Evalueringer

C. VURDERING
Vurdering og evaluering foregår hele tiden. På hver periodeplan vi det være en evaluering
av forrige periode. Vi evaluerer også barnehageåret på våren,- for å komme frem til bedre
løsninger neste barnehage år. Dette er like viktig som selve planleggingen. Foreldrenes
vurderinger og tilbakemeldinger kan komme frem ved foreldresamtaler, mer uformelle
samtaler og den årlige brukerundersøkelsen.
Hensikten med vurderingen er å se om man jobber
i retningen av målene vi har satt. Her må man også
se på om det er noe vi kan gjøre annerledes til
neste gang. Det er viktig at dette er en kontinuerlig
prosess som foregår hele tiden.

18. SAMARBEID
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Det er barnet som står i sentrum når det gjelder samarbeid mellom personalet i barnehage
og foresat-te.
Vi ønsker et godt samarbeid, der regelmessig informasjon om det som skjer rundt barnet,
blir formid-let. Får man ikke den informasjonen man ønsker i det daglige, si i fra, så avtaler vi
heller en tid for en samtale.
Samarbeid om barnet
Hente og bringe situasjonen er en daglig kontakt , der dagligdags informasjon kan bli
formidlet. Vi ønsker likevel ikke å ta opp alle slags temaer over hodet på barnet. Er det mer
alvorlige eller vanskelige ting som skulle dukke opp, vil vi avtale en tid for en samtale. Dette
er ment å gå begge veier.
Når barnet starter i barnehagen er det viktig med godt samarbeid hjem-barnehage for å sikre
en trygg og god start. Vi har trygghet som mål, både for barn og foreldre. Andre arenaer
for samarbeid og med-virkning er oppstartsamtaler og foreldresamtaler. Vi bruker også
observasjonsverktøy som «Alle Med» og TRAS , som kan være en god hjelp til å følge med
på barnets utvikling. Det er viktig at foreldre leser den informasjonen som er tilgjengelig.
Det er også viktig at barnehagen har oppdatert kontaktinfor-masjon til enhver tid.
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Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra dere foreldre på det vi gjør i barnehagen enten det er
ris eller ros. Dette må til for at vi kan gjøre en enda bedre jobb.
Samarbeid med gruppen barnet tilhører
• Periodeplaner på mail
• Årsplan som utarbeides for hvert barnehageår
• Foreldremøter
• Hjemmeside www.moglestu.bhg.no
• Facebook grupper(offentlig/lukket)
• Brukerundersøkelse
• Informasjon og kontakt via mail og telefon

SAMARBEIDSUTVALGET
Består av fire representanter fra foreldrene(en fra hver gruppe) og fire representanter fra de
ansatte, pluss daglig leder. Samarbeidsutvalgets oppgave er å se til at barnehagen blir drevet
innenfor de gitte rammene, og være et samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personal.
Medlemmene blir valgt på høsten, og sitter for et år av gangen. Foreldreutvalget består av
samtlige foreldre.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
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a-

Samarbeidsutvalget

b-

Barnehageadministrasjonen i kommunen

c-

Spesial pedagogisk team

d-

PPT

e-

Barnevern

f-

Helsestasjon

g-

Tverrfaglige drøftingsgrupper

h-

Tverretatlig samarbeid

i-

Universitetet i Agder

j-

Sørlandet sykehus

19. OVERGANG BARNEHAGE –
SKOLE
I Møglestu Fus barnehage har vi en egen førskolegruppe hvor barna som går siste året i
barnehagen har et eget opplegg. Dette vil fremkomme på planer som vi sender ut til foreldrene.
Lillesand kommune har en fast rutine for barnehage-skole. Det er førskoletreff på våren for
de barna som skal begynne på samme skole. Ellers fyller barnehagen ut et skjema for det
enkelte barnet, som blir sendt til skolen eller blir overlevert ved overgangssamtale på skolen.
Dette leveres kun med godkjenning av foreldrene.

20. KOMPETANSEPLAN FOR
PERSONALET
For barnehagen som helhet er det viktig å ha felles utvikling og kompetanseheving.
Dette er vår overordnede og langsiktige kompetanseplan:
• Vi har utarbeidet et eget skriv med grunn-

• Personalet har deltatt på kursrekker

leggende holdninger og verdier for oss i

i satsningsområde Inkluderende

Møglestu Fus barnehage. Dette har vi laget for

læringsmiljø i regi av Knutepunkt

å sikre at vi jobber ut i de samme verdiene.

Sørlandet. Dette opprettholdes.

• Personalet har fått delta på kurs

• Flere av personalet har tatt utdanning

i Egenledelse i lek og læring,

innenfor Barnehagelærer, Barne og

forskningsbasert dokumentasjon på hvor

ungdomsarbeider faget, og Flerkulturell

viktig leken er for barns utvikling og

forståelse

læring. Dette er i regi av FUS, som tidligere • Personalet gjennomfører førstehjelpskurs
nevnt. Dette opprettholdes.
• Flere i personalet har deltatt på kurs i
SmartMat i regi av FUS
• Flere i personalet har tatt videre-

hvert halvannet år.
• Årlig livredningskurs for de som er med i
svømmehallen.
• Læring gjennom egen praksis via bruk

utdanning i «Være Sammen», fokus på

av praksisfortellinger, personalmøter,

den autoritative voksenrollen som vil si

ledermøter m.m. , som er en del av å være

varm og grensesettende voksenstil, tidlig

en lærende organisasjon.

innsats og forebygging av mobbing. Dette
opprettholdes.
35

21. PROSJEKT
Vi jobber med prosjektet «Være Sammen»
som beskrevet i denne årsplanen.

22. LOKALE
KULTURBEGIVENHETER
Vi deltar på ulike kulturtilbud som dukker opp i kommunen og lokalmiljøet. Det varierer hva
slags tilbud som kommer, men vi deltar på det vi finner interessant, ofte med litt mindre
grupper av barn.
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NOTATER
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Møglestu

