Lindeberg

ÅRSPLAN
2017–2018
“SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE,
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI”

INNHOLDSFORTEGNELSE
Innledning......................................................................................................................................3
Om oss..........................................................................................................................................4
Kontaktinformasjon.......................................................................................................................5
Styringsdokumenter......................................................................................................................6
Verdigrunnlag................................................................................................................................ 7
Hovedmål og grunnpilarer.............................................................................................................8
Barnehagens satsningsområder.....................................................................................................9
Kvalitetsskapende arbeid............................................................................................................. 10
Lek, læring og danning................................................................................................................ 12
Omsorg....................................................................................................................................... 14
Inkludering, likeverd og likestilling.............................................................................................. 15
Barns medvirkning....................................................................................................................... 15
Planlegging, dokumentasjon og vurdering................................................................................... 16
Samarbeid................................................................................................................................... 17
Overgangen mellom barnehage – skole....................................................................................... 18
Forskerne, det siste året i barnehagen......................................................................................... 19
Fagområdene............................................................................................................................... 20
Kommunikasjon, språk og tekst.................................................................................................. 21
Kropp, bevegelse, mat og helse.................................................................................................. 22
Kunst, kultur og kreativitet.......................................................................................................... 22
Natur, miljø og teknologi............................................................................................................. 23
Etikk, religion og filosofi.............................................................................................................. 23
Nærmiljø og samfunn.................................................................................................................. 24
Antall, rom og form..................................................................................................................... 24
Aktivitetskalender – barnehageåret 2017/ 2018........................................................................... 25

2

INNLEDNING
Barnehagene i Norge er underlagt Kunnskapsdepartementet og er dermed det første leddet i utdanningssystemet. Samtidig som
vi er en del av det helhetlige utdanningssystemet, er det viktig å trekke frem barnehagens egenart. Barnehagen er en omsorgsog læringsarena med eget lovverk og egen rammeplan.
I følge Lov om barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan for sin virksomhet. Årsplanen tar utgangspunkt i våre
styringsdokumenter. Planen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og godkjennes av eierstyret i FUS. Tankene bak
årsplanen i Lindeberg FUS barnehage er langsiktige. Vi lager planer som sikrer progresjon, samtidig som de er fleksible.
Det skal være rom for spontanitet og barns medvirkning. Hele personalgruppen har vært aktive i å utarbeide årsplanen.
I tillegg utarbeider vi månedsplaner/ periodeplaner for hver avdeling.

Lindeberg FUS barnehage sin årsplan har flere funksjoner:
Den er et grunnleggende arbeidsredskap for personalgruppen som et team og den enkelte medarbeider.
Den informerer og gir foresatte mulighet til å kunne påvirke innholdet.
Den er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen.
Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og
andre interessenter.

Lindeberg, 21.juni 2017
Siv Monica Eriksmoen
Daglig leder i Lindeberg FUS barnehage
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OM OSS
Lindeberg FUS barnehage eies av Trygge barnehager og sto ferdig 26.februar 2007.
Vi er en 5-avdelings barnehage som ligger et steinkast fra Lindeberg togstasjon. Vi holder til i åpne, lyse og
fleksible leke- og oppholdsarealer, og har egen lavvo i nærmiljøet.
Et godt læringsmiljø er viktig for oss, derfor har vi valgt å ha aldersdelte avdelinger. Hver avdeling kan da
lettere legge til rette for det pedagogiske arbeidet ved å ta hensyn til barnas alder, modenhet og utvikling.
Læringsmiljøet skal gi barnas impulser, utfordringer og muligheter, samtidig som mestringsfølelsen blir ivaretatt.

I Lindeberg FUS barnehage kommer barna først og leken i første rekke. De er FUS!
Hos oss er det ca. 80 barn i alderen 1-6 år, og 19 ansatte.
Barnehagens viktigste kapital er menneskene som jobber her og i juni 2017 har vi 9 barnehagelærere, 3 barneog ungdomsarbeidere, 1 spesialpedagog og engasjerte assistenter med lang erfaring og bred kunnskap.
Sammen med daglig leder jobber også en kontormedarbeider i en 40% stilling.
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BESØKSADRESSE
Lindeberg FUS barnehage AS			
Farexveien 6					
2016 FROGNER				

						
Telefon daglig leder:
63 82 50 00			
E-post:
dl.lindeberg@bhg.no		
Nettside:
www.lindeberg.bhg.no
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STYRINGSDOKUMENTER
I Lindeberg FUS barnehage har vi følgende styringsdokumenter;
Lov om barnehager er det overordnede styringsdokumentet for alle barnehager. 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 (Barnehageloven § 1).
Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om barnehager.
FNs barnekonvensjon forteller om barns rettigheter til blant annet utvikling, omsorg, beskyttelse,
deltakelse og innflytelse.
Vedtekter for Lindeberg FUS barnehage
Serviceerklæring for FUS barnehagene
HMS Helse, Miljø og Sikkerhet – forskrift om miljørettet helsevern
Sørum kommunes satsningsområder
Månedsplaner/ periodeplaner
Etiske retningslinjer for FUS barnehage

Se www.lindeberg.bhg.no for linker til diverse dokumenter.
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VERDIGRUNNLAG
Barnehagens pedagogiske grunnsyn synliggjøres gjennom glødende, skapende og tilstedeværende voksne.
Verdiene våre er med på å skape en læringsarena vi i personalet ser på som viktig for videre danning. Vi ønsker at
barn skal erobre sin egen kunnskap. Barnehagen er et sted hvor barn får tid og mulighet til å utforske ut fra eget
modningsnivå.
Barnehagen er en del av det totale utdanningssystemet, og i barnehagen skjer både formell og uformell læring.
Vi møter barnets utviklingsnivå og ser lekens verdi som en kilde til læring. Personalets oppgave vil i den
sammenheng være å tilrettelegge slik at alle kan delta ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Barn fra Lindeberg FUS barnehage skal få et godt grunnlag for livslang læring og et ønske om å lære mer.

FUS visjon:

SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI,
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI
FUS verdier:

GLØDENDE, SKAPENDE, TILSTEDEVÆRENDE
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HOVEDMÅL
Serviceerklæringen er et felles dokument for alle FUS barnehager. Den beskriver og informerer om forventningene
mellom barnehagen og hjemmet. Serviceerklæringen har fire hovedmål. Dette er mål alle FUS barnehager jobber
mot og som forankrer vårt arbeid med visjonen og verdiene.
• V
 åre FUS-barn har et positivt selvbilde når personalet er gode rollemodeller som ser og anerkjenner barnas
mestring og ressurser.
• V
 åre FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse fordi personalet har fokus på
lekes egenverdi. Vi legger til rette for lek på barnas premisser og styrker barnas sosiale kompetanse.
• I vår barnehage tar vi barn på alvor. Vi støtter, veileder og tilrettelegger for hvert enkelt barns individuelle behov.
Det gjør at våre FUS-barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet at de har en påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller.
• Et kreativt og glødende personal skaper hverdagsmagi og gjør at FUS-barn har det gøy i barnehagen.

GRUNNPILARER
Lek og egenledelse i leken er det pedagogiske grunnlaget for vår praksis, og i sitt kundeløftet har FUS delt det inn i
fire grunnpilarer:
• Lekekompetanse –Personalets kompetanse, tilstedeværelse, støtte og veiledning gir barna rolleprogresjon i
leken (tema – deltakere – varighet – rekvisitter).
• God kommunikasjon – Personalets bruk av åpne spørsmål inviterer barn til å formidle mer, og gir rom for
undring, refleksjon og fantasi. Personalet bruker hverdagssamtalen som arena for læring av språk, og er
samtidig språkmodeller for barna.
• Vennegaranti – Personalet gjør sitt ytterste for at barn skal bli i stand til å danne gode og sterke følelsesmessige bånd til andre. Vennskap er personlig, og å få en venn er ofte resultat av trygghet på egne ferdigheter
og mestring i sosiale sammenhenger.
• Eventyrlyst – Personalet gir barna muligheten til å by på seg selv. Det skaper energi og overskudd, og bidrar til
at barnet får tro på seg selv.
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER OG OVERORDNEDE MÅL 2017-2018
Rammeplanen
24.mars 2017 lanserte Kunnskapsdepartementet den nye Rammeplanen som trådte i kraft 01.august 2017.
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og gir utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og
oppgaver. Forskriften skal implementeres og jobben vil bli både spennende og krevende. Vi i Lindeberg FUS barnehage
vil det kommende året jobbe systematisk med å iverksette og realisere den nye rammeplanens mål og innhold.
Arbeidet med planen skal involvere hele personalet og gi grunnlag for refleksjon, faglig utvikling og pedagogisk arbeid.
Vårt arbeid i barnehagen evalueres, justeres, dokumenteres og synliggjøres - til det beste for barna.
Tilknytning og tilvenning
Lindeberg FUS barnehage har startet et utviklingsarbeid der målet er å sikre tilhørighet og trygghet for barna
når de starter i barnehagen og ved bytte av avdeling innad i barnehagen. «Barnehagen skal tilpasse rutiner og
organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn»
(Kunnskapsdepartementet, 2017).
Personalet har fått en innføring i trygghetssirkelen, Circle of Security (COS) og vil jobbe kontinuerlig med
tilknytningsteorien for å etablere enda bedre tilvenningsrutiner.
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KVALITETSSKAPENDE ARBEID
FUS-barnehagene har satt seg som mål å bli Norges beste barnehager. For å nå dette målet ønsker FUS-barnehagene myndiggjorte
medarbeidere som bidrar til kvalitet. Serviceerklæringen til FUS setter krav til de ansatte om at de skal skape et miljø preget av
lek, glede og varme.
Sommeren 2013 ble det i kommunestyret i Sørum vedtatt en handlingsplan med kvalitetskjennetegn og målbeskrivelser. Denne
handlingsplanen er en politisk bestilling for å konkretisere hvordan kommunen skal arbeide for å utvikle Norges beste barnehager
og skoler de kommende årene. Handlingsplanen skal være retningsgivende for pedagogisk utviklingsarbeid i kommunens
barnehager og skoler. Begge disse prosjektene er viktige pådrivere for barnehagens kvalitetsskapende arbeid. Arbeidet legger
grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon.
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske
arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. På denne måten skal personalet lære av
egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet (Kunnskapsdepartementet, 2017).
I Lindeberg FUS barnehagen har vi jevnlige refleksjoner omkring FUS sine verdier og visjon. Personalet definerer begrepene, gir
de innhold og setter ord på hva det konkret betyr i deres daglige arbeid. Som FUS barnehage ønsker vi at hver ansatt kjenner sine
muligheter, blir gitt ansvar og kjenner seg betydningsfull.
Vi ønsker å holde et faglig høyt nivå og velger derfor å bruke mye tid på personalsamarbeid og personalutvikling. Dette for å
heve kvaliteten på arbeidet vårt og tilbudet vi gir barn og foresatte. I tillegg ser vi at det stimulerer til videre interesse for faget,
personlig utvikling og engasjement. Vi setter arbeidsmiljøet på dagsorden og ivaretar den enkelte medarbeider der den er og
gir mulighet for videreutvikling. Som medarbeider i Lindeberg FUS barnehage har du påvirkningskraft i avgjørelser som har
betydning for arbeids- og ansvarsfeltet.

10

De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Flere offentlige
utredninger og stortingsmeldinger har slått fast det samme. (Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage» 2012-2013)
I Lindeberg FUS barnehage ser vi på barnehagen som en lærende organisasjon. Som et ledd i dette arbeidet har vi samlet
barnehagens kompetanse i en plan.

I Lindeberg FUS barnehage har vi ansatte som
benytter de menneskelige ressursene som finnes «på huset»
lager fleksible og dynamiske planer med barnet i fokus
bruker veiledning som metode
legger til rette for og oppmuntrer til videreutdanning
bruker praksisfortellinger til refleksjon over egen praksis
tar imot studenter
deltar på jevnlig kursing både internt (FUS-skolen, egenledelse i lek, Smart-mat) og eksternt
(barnehagekonferanser, presentasjon av nyere forskning ol.)
er endringsvillige og gjør nødvendige justeringer etter evaluering (eks. brukerundersøkelsen)
jobber med utviklingsarbeid
inkluderer hele personalet i ulike prosesser
holder seg faglig oppdatert
planlegger, gjennomfører og evaluerer i fellesskap; både på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager
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LEK, LÆRING OG DANNING
I vår barnehage har leken en sentral rolle. Leken er indremotivert og gir barna
lærerike erfaringer, både positive og negative. I leken oppnår barna mestringsfølelse,
gode relasjoner og tilhørighet. De utvikler sosial kompetanse, selvstendighet og et
positivt selvbilde.
Vi skal tilby ulike miljøer som støtter opp om barnas lyst til å leke, utforske, lære og
mestre. Vi skal anerkjenne barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og legge
dette til grunn for deres læringsprosesser.
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og
handler om funksjoner i hjernen som styrer det vi sier og gjør. Evnen til egenledelse
er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i dagligdagse
utfordringer i barnehagen (se egenledelseshjulet).
Vi i Lindeberg FUS barnehage ønsker å styrke barnets lekekompetanse og
egenledelse i lek. Ved å ha fokus på lek og egenledelse legger vi til rette for
helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel, evnen til å kommunisere og
allsidige utvikling.
Danningen skal bidra til at våre barn får forståelse av våre felles verdier og normer,
samt fremme barnas tilhørighet til samfunn, natur og kultur.
Barnehagen skal legge grunnlaget for at barna utvikler kritisk tenkning, etisk
vurderingsevne, evnen til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan
ytre sine meninger og bidra til endringer.
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EGENLEDELSESHJULET

Alder

Mål

0-2

3-4

Barna skal utvikle
lekekompetanse og
egenledelsesferdigheter
slik at det gir dem et godt
grunnlag for livslang læring,
vekst og utvikling

Eksempler på tiltak:

Kjennetegn på barnas lek og læring:

Avdelingen er tilrettelagt
for kroppslig lek og sansing

Barna utforsker de fysiske miljøene
og tar initiativ til lek og aktivitet

Personalet utforsker sammen
med barnet og gir veiledning i
bruk av funksjonsleker

Barna tilegner seg ny informasjon og
strategier for å mestre leken

Tilrettelagte lekesoner for
rollelek

Barna finner frem nødvendig lekemateriale,
legger en plan for leken, inviterer andre
inn og har fleksibilitet til å takle nye
innspill og overganger

Avdelingene har ulikt
materiale som inspirerer
til konstruksjonslek
Personalet legger til rette
for motorisk lek og sansing

Forskerne

Barna planlegger byggingen og driver
oppgaver fremover i logisk rekkefølge
Barna viser glede og mestring i fysisk
aktivitet og kan regulere og tilpasse
egne følelser og handlinger

Organiserte og voksenstyrte
aktiviteter (bordaktiviteter og
regellek)

Barna holder orden på informasjon og har
fleksibilitet til å skifte oppmerksomhet
og variere mellom ulike oppgaver

Avdelingen har et variert
lekemiljø som inspirerer og
gir barna medvirkning

Barna tar initiativ til sosialt samspill,
samarbeider, kommuniserer og
inkluderer hverandre
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OMSORG
Rammeplanen presiserer at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet
og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet (Kunnskapsdepartementet, 2017). Når barn begynner i barnehagen er det
viktig at de blir møtt med trygghet og omsorg. Både barn og foresatte skal føle seg velkommen.
Personalet i barnehagen er forpliktet til blant annet å vise omsorg og skape trygghet, samt å legge til rette for gode læringsvilkår
for alle barn. Barnehagen skal ta imot barn og foresatte med åpne armer, sette seg inn i deres situasjon og skape trygghet og
gode forutsetninger for barnet.
Omsorg handler om vårt syn på barn og ikke minst hvilke valg vi gjør. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen
– måltider, stell, påkledning, lek og læring. De gode relasjonene mellom barn og voksne i Lindeberg FUS barnehage er med på å gi
barna gode forutsetninger for å utvikle selvstendighet og tillit, både til seg selv og andre. Omsorg er en verdi i seg selv!

Alder

Mål

0-2

3-4

Forskerne

Barna opplever
og etablerer
omsorgsfulle
relasjoner preget av
lydhørhet, nærhet
og evne
og vilje til samspill

Eksempler på tiltak:

Kjennetegn på barnas lek og læring:

Tilvenningen skjer over flere dager og vi
ivaretar barnas dagsrytme og individuelle behov

Barna blir raskt trygge og søker trøst og
nærhet hos personalet

Barna blir møtt om morgenen, tiltalt ved navn
og hjulpet inn i lek og aktivitet

Barnet viser glede over å komme i
barnehagen og møte barn og voksne

Personalet lytter til barnet og møter
det med undring og forståelse

Barna søker hjelp og veiledning hos
personalet

Vi deler inn i mindre lekegrupper tilpasset
interesse og mestring

Barna viser omsorg for hverandre og
knytter vennskap

Personalet veileder barna i konfliktsituasjoner

Barna er løsningsorienterte, trygge på
egne og respekterer andres grenser

Forskergruppa legger til rette for at barna får
brukt sine styrker og iboende ressurser
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Barna byr på seg selv, er vitebegjærlig
og tar aktivt del i fellesskapet

INKLUDERING, LIKEVERD OG LIKESTILLING
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og
skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i
barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Likeverd og likestilling er verdier og holdninger som vi ønsker å videreformidle til våre barn gjennom omsorg, lek og læring i det
daglige. I vår barnehage ønsker vi at barna opplever like muligheter til å bli sett og hørt gjennom felles aktiviteter og har voksne
som gode rollemodeller.

BARNS MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets
alder og modenhet (Barnehageloven § 3).
Barn har sine egne rettigheter uttrykt i FNs barnekonvensjon. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal
komme først og inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.
I Lindeberg FUS barnehage er personalet opptatt av å legge til rette for en hverdag der alle barns uttrykk tas på alvor. Barns
synspunkter møtes med respekt, omsorg og anerkjennelse. Vi ser på barnet som et kompetent menneske og møter barnet som
et subjekt med egne rettigheter. Personalet er sin rolle bevisst, er lydhøre og tar samtidig ansvar for å møte barnets verbale og
kroppslige kommunikasjon.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Rammeplanen setter krav om at barnehagens pedagogiske virksomhet skal observeres, planlegges, dokumenteres og vurderes.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den
pedagogiske virksomheten (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Årsplanen er grunnlaget for avdelingens planer og blir aktivt brukt i både plan- og evalueringsarbeid. Avdelingenes planer tar
utgangspunkt i personalets ressurser og barnegruppens ønsker og behov.
Dokumentasjon av barnehagens aktiviteter og innhold er viktig for både barn, foresatte og personalet. Dokumentasjonen vil ha
forskjellig innhold og perspektiv etter hvilken målgruppe vi ønsker å nå. For foresatte kan dokumentasjonen være et innblikk i
barnas hverdag og gi informasjon om barnehagens planer, arbeidsmetoder og fokusområder. For barna kan dokumentasjonen
være et visuelt holdepunkt og gi et felles utgangspunkt for samtaler der barna deler lærdom og opplevelser. Barna skal kunne
gi uttrykk for sine meninger og opplevelser, og de voksne må vektlegge denne vurderingen i videre planarbeid. Pedagogisk
dokumentasjon er en arbeidsmetode der personalet gjennom refleksjon over egen praksis kan tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle arbeidet.
Tilbakemeldinger fra barn og foresatte er viktig for oss i vurderingsprosessen. Daglige tilbakemeldinger og resultatene fra FUS sin
brukerundersøkelse er med på å danne grunnlaget for videre utviklingsarbeid. Arbeidet blir forankret i hele personalgruppen, og
med refleksjon som metode jobber vi sammen på både avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.
Barnehagens virksomhet blir vurdert i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen, årsplanen og eventuelle lokale
retningslinjer og planer.
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SAMARBEID
Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. I følge Barnehageloven skal barnehagen drives i nær forståelse med barnets hjem.
Et godt samarbeid mellom foresatte og barnehage har stor betydning for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Et nøkkelord
for godt samarbeid er gjensidig og åpen kommunikasjon, både gjennom den daglige kontakten og i mer formaliserte former (SU,
foreldremøter og lignende). Vi ønsker at foresatte møter et personal som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som forteller
fra barnets hverdag. Vi ønsker samtidig at foresatte gir tilbakemelding på hvordan barnehagetilbudet oppleves.
(Ref.: Serviceerklæring for FUS-barnehagene)
Et viktig ledd i barnets utvikling i barnehagen vil være personalets samarbeid med eksterne instanser som har et medansvar for
barnets oppvekst og livsvilkår. I barnehagen vil det alltid være barn med behov for spesielle hjelpetiltak og eventuelt spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge, oppdage og å sørge for nødvendige tiltak som kan støtte opp
om barnas utvikling. Lindeberg FUS barnehage har opprettet et internt ressursteam for å sikre dette arbeidet.
Når barnehagen ser behov for å innhente hjelp/ råd/ veiledning i forhold til enkeltbarn, vil foresatte bli kontaktet på forhånd.
Ønsker foresatte selv å ta kontakt med noen av instansene kan man ta direkte kontakt, eller gå via barnehagen. Eksterne
samarbeidspartnere kan være; helsestasjon/ helsesøster, logoped, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT), barnevernet (BV), familiesenteret, andre barnehager, skoler, høyskoler og Sørum kommune.
Som et ledd i arbeidet med eksterne samarbeidspartnere ser barnehagen viktigheten av å synliggjøre hvordan barnehagen jobber
med vold, seksuelle overgrep og alvorlige krenkelser av barn. Barnehagen har handlingsplaner utarbeidet av FUS. Gjennom et
tverrfaglig samarbeid vil det i tillegg utarbeides ytterligere og mer nærliggende handlingsplaner for Lindeberg FUS barnehage.
Dere som foresatte skal kjenne dere trygge på at vår årvåkenhet er like gjeldene for alle omsorgspersoner knyttet til barnet.
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OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE – SKOLE
Første skoledag er en viktig milepæl i livet, både for barn og foresatte. Det er en helt spesiell dag med mange sommerfugler
i magen for store og små, og forventninger til hva som skal skje. Personalet i Lindeberg FUS barnehage ønsker å gjøre denne
overgangen til skolen god og smidig, og jobber målbevisst for å styrke og forberede barna til skolestart. Se «Forskerne – det siste
året i barnehage», side 19 for mer informasjon vedrørende dette.
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne
evner (Kunnskapsdepartementet, 2017).
I Lindeberg FUS barnehage vektlegges lekens betydning. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling (Kunnskapsdepartementet, 2017).
I overgangen fra barnehage til skole er leken et like viktig og betydningsfullt moment. Barna skal gradvis bli mer selvstendige,
samtidig som de skal mestre ulike utfordringer i sitt første møte med skolen. Dette gjør de aller best i lek.
I forbindelse med høstens skolestart og første skoledag, kaller skolene i Sørum kommune inn til 2 samarbeidsmøter i året.
Det første møtet er tidlig på høsten hvor vi deler informasjon om hvordan overgangen for årets skolestartere bør være, og hvilke
forventninger lærerne har til barnehagen om hva barn trenger erfaring på frem til skolestart. Det andre møtet finner sted på
våren der vi informerer om barna som skal begynne i første klasse kommende skoleår. I forkant av dette møtet har pedagogene
foreldresamtaler med foresatte der man i fellesskap blir enige om hva som skal formidles av informasjon om barnet til skolen.
I tillegg har skolene i Sørum lagt til rette for at både barn og foresatte skal kunne stifte bekjentskap med skolene allerede før
høstens skolestart, og holder i den forbindelse «Foreldre i skolen». «Foreldre i skolen» går over 4 møter og skal gi et godt
grunnlag for en god skolestart og et godt samarbeid kommende skoleår. Denne invitasjonen blir sendt til dere foresatte fra skolen.
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FORSKERNE, DET SISTE ÅRET I BARNEHAGEN
Våren 2013 startet vi i Lindeberg FUS barnehage opp et utviklingsarbeid med mål om å ivareta overgangen barnehage – skole på
en best mulig måte måte. Utviklingsarbeidet kom som et resultat av samarbeidsmøtene vi har med skolene i Sørum.
I tråd med Lindeberg FUS barnehage sitt fokusområde, lek, var ønsket et økt fokus på barns lek og individuell utvikling, i
kombinasjon med skolens tanker om hva som er viktig å legge til grunn for en skolestarter. Utviklingsarbeidet resulterte i
Forskerne som tar utgangspunkt i barns nysgjerrighet og vitebegjær.
På bakgrunn av egne erfaringer og tilbakemeldinger fra både barn og foresatte, videreutviklet vi oss ytterligere og startet høsten
2016 opp en egen avdeling for skolestarterne – Forskerne. Det å ha skolestarterne sammen på egen avdeling det siste året i
barnehagen, vil ha stor betydning for det arbeidet vi i barnehagen legger til rette for - å forberede enkeltbarnet til skolestart, og
å gjøre overgangen mest mulig smidig. Det pedagogiske opplegget vil blant annet ha fokus på; anerkjennelse, mestringsfølelse,
barns vitebegjær, individuell tilnærming, individuell tilpasset læring og barns medvirkning.
Det er viktig for oss at skolestarterne skal oppleve at de får nye og spennende utfordringer helt frem til de slutter hos oss og
begynner på skolen. Hverdagen skal fylles med aktiviteter, temaarbeid og samlinger som er tilpasset skolestarternes nysgjerrighet
og økende lærelyst. Barnas medvirkning i egen hverdag skal også få enda større plass. Utvalg av materialer og utstyr skal være
lett tilgjengelig slik at barna kan ta det i bruk når de måtte ønske det.
Forskerne starter opp høsten med å sammen skape en felles plattform som vil gi grunnlag for en god læringskultur. Det preger
gruppen som helhet og er medvirkende til et felles verdigrunnlag. Gjennom tema «Vennskap» vil nye vennskapsbånd knyttes og
sammen skal gruppen som helhet lage vennskapsregler som vil danne grunnlaget for kommende barnehageår.
Andre fokusområder for Forskerne vil være begrepsforståelse, selvstendighetstrening og ulike sosiale ferdigheter. Sosial
kompetanse er viktig for en god overgang til skolehverdagen, og barns muligheter for livslang læring og aktiv deltakelse i
fellesskapet styrkes når de er i samspill med jevnaldrende.
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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. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Rammeplanen viser til 7 ulike fagområder. Flere av fagområdene vil ofte være representert samtidig i for eksempel et temaarbeid,
planlagte aktiviteter, hverdagsaktiviteter, lek og på turer.
Til hvert fagområde har vi egne mål, delmål og kjennetegn. Målene er vår retningslinje og viser hvor vi skal. Delmålene hjelper oss
til å holde fokus underveis i prosessen. Kjennetegnene er eksempler på hva barnet gjør når målet er nådd og må sees i
sammenheng med et barns læring gjennom hele barnehageløpet, altså over flere år.
Årsplanen legger grunnlaget for avdelingens planer og blir aktivt brukt i både plan- og evalueringsarbeid. Planene beskriver ulike
tiltak, aktiviteter, organisering, arbeidsmetoder og lærestoff. I Lindeberg FUS barnehage ønsker vi å benytte personalets ressurser
og hver avdeling utarbeider egne planer basert på barnegruppens sammensetning, alder og interesser da barn er forskjellige og
har ulike behov.
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Kommunikasjon, språk og tekst
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet har kjennskap
til språket i ulike
hverdagssituasjoner.

• Barnet opplever språk i ulike former;
høytlesning, flanellograf, dramatisering,
rim og etterligning for bedre å lære og
forstå ord og begreper.

• babler

• Barnet bruker språket sitt til å uttrykke
ønsker, følelser og for å skape positive
relasjoner i lek.

• bruker rim, regler og sang i hverdagen

• Barnet kommuniserer på ulike måter ut
fra egne forutsetninger og interesser.

• kan noen ord
• velger bøker
• kombinerer to til tre ord
• kan fortelle hva det ser på bilder
• benevner konkreter
• logogjenkjenning
• undrer seg og stiller spørsmål
• har kjennskap til preposisjoner og kan vise det
• tøyser og tuller med ord og rimord
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet tilegner
seg grunnleggende
ferdigheter, kunnskap
og holdninger
gjennom sanse
inntrykk og
bevegelse.

• Barnet får en positiv selvoppfatning ved å
mestre gjennom kroppen.

• klatrer opp på stolen
• strekker seg etter noe
• bøyer seg og tar opp ting
• går, løper og hopper
• sparker ball
• kaster ball
• viser mestringsglede ved å få til ting
• vil prøve å hoppe, hinke, rulle, krabbe, krype, åle,
stupe, kråke, balansere o.l.
• prøver ulike vinteraktiviteter
• barnet viser matglede

• Barnet lærer seg selv å kjenne gjennom
kroppslig utfoldelse i samspill med andre.
• Barnet videreutvikler sin
kroppsbeherskelse ut fra egne ferdigheter.
• Barnet utvikler gode matvaner.

Kunst, kultur og kreativitet
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet utvikler sin
evne til kreativitet
og kommunikasjon
gjennom de estetiske
fagområdene.

• Barnet får erfaring med ulike estetiske
uttrykksformer.
• Barnet uttrykker seg estetisk.
• Barnet opplever ulike former for kunst og
kultur – musikk, dans, drama, arkitektur,
design, billedkunst m.m.
• Barnet opplever mestring gjennom ulike
skapende aktiviteter.

• viser glede over dans, musikk og rytme
• bruke fantasien når de tegner, maler eller modellerer
• får kjennskap til ulike materialer ved å ta på, prøve,
smake, lukte - bruker sansene
• synger med, kjenner rytmen og gjenforteller eventyr
• tar initiativ i forskjellige aktiviteter
• ytrer ønske om å lage, skape eller forme
• kan med bistand fra voksne dramatisere et eventyr
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Natur, miljø og teknologi
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet har god
kunnskap om og
kjennskap til naturen
og de ulike årstidene.

• Barnet opplever glede ved å være ute
i naturen.

• viser at det vil lukte og kjenne - bruke sansene sine
i naturen

•Barnet oppdager og undrer seg over
akkurat det som det er opptatt av.

• er nysgjerrig over å ha funnet småkryp som snegler,
mark, edderkopp

• Barnet har kjennskap til miljøvern.

• kjenner etter at det er litt kaldt; bruker sansene, for så
”vurdere” sammen med voksne; Hva må vi ha på?
• prøver kle på seg selv og viser glede over å mestre
mer og mer av påkledning
• er nysgjerrige og opptatt av hva som brytes ned/ ikke
brytes ned av naturen (f.eks. plast og bananskall)

Etikk, religion og filosofi
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet filosoferer
og undrer seg.

• Barnet kjenner til at barnegruppen de er
en del av har et mangfold av flere kulturer.

• gir uttrykk for sine følelser

Barnet skal få
kjennskap til ulike
verdier og kulturer.

• Barnet respekterer hverandre for den de er.

• inkluderer andre barn i lek

• Barnet får kjennskap til høytider og
tradisjoner.

• har evne til å dele med andre

• viser omsorg for hverandre

• viser glede over å hjelpe andre
• stiller spørsmål til undring i hverdagen
• har kjennskap til de ulike kulturelle tradisjonene
representert i barnegruppen
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Nærmiljø og samfunn
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet har kjennskap
til samfunnet og sitt
eget nærmiljø.

• Barnet viser nysgjerrighet.

• viser glede over å få gå på tur i nærmiljøet

• Barnet oppdager og utforsker nærmiljøet.

• forteller om hva som er rett og galt
• viser glede over å finne ut ting/ undre seg
• får varierte utfordringer i forhold til alder, og
oppmuntres til å delta i ulike aktiviteter i barnehagen

Antall, rom og form
Mål

Delmål

Kjennetegn

Barnet har kjennskap
til ulike matematiske
begreper.

• Barnet opplever glede over å utforske
med tall og former.

• deltar i sorteringslek

• Barnet utvikler sin matematiske
begrepsforståelse.

• kjenner til formene sirkel, trekant og firkant

• Barnet utvikler sin evne til lokalisering
gjennom å lære og orientere seg.

• pusler puslespill
• leker med tall og former
• viser tegn til mengdeforståelse
(f.eks.: større, mindre, minst)
• kjenner til ulike plasseringsbegreper
• bygger med konstruksjonsleker
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Aktivitetskalender - barnehageåret 2017-2018
MÅNED

DATO

AUGUST

Hele måneden
14.
15.

Tilvenning
Planleggingsdag (Barnehagen stengt)
Planleggingsdag (Barnehagen stengt)

SEPTEMBER

Hele måneden
26.
27.

Tilvenning
Foreldremøte Forskerne
Foreldremøte Spirene og Undrerne

OKTOBER
NOVEMBER

Uke 43
3.
22.

DESEMBER
13.

HVA

International uke
Foreldremøte Filosofene (dato kommer)
Planleggingsdag (Barnehagen stengt)
Frist for innlevering av juleferielapp
Julevandring for Forskerne – nærmere info kommer
Julefest – nærmere info kommer
Lucia
NB. Husk åpningstider i romjulen 07.45 – 16.15

JANUAR

2.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)
Aktivitetsdag – nærmere info kommer

FEBRUAR

9.
26.

Karneval – nærmere info kommer
Lindeberg FUS barnehage sin bursdag

MARS

5.

Frist for innlevering av påskeferielapp
Påskemarkering – nærmere info kommer
NB. Åpningstidene uke 13: mandag og tirsdag kl. 07.45 – 16.15, onsdag
før skjærtorsdag kl. 07.45 – 12.00.

APRIL

7.
26.

Frist for innlevering av sommerferielapp
FUS-dagen

MAI

9.
11.

Rusken
Planleggingsdag
Mai markering – nærmere info kommer

JUNI

6.
14.

Foreldremøte for nye foresatte – nærmere info kommer
Sommerfest (SU arrangerer)

JULI

Hele måneden

Felles sommeruker på huset
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www.lindeberg.bhg.no

Lindeberg FUS barnehage AS

Besøksadresse: Farexveien 6, 2016 FROGNER
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