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Med det overordna lovverket Barnehageloven og Rammeplan for barnehagar,  som 
utgangspunkt for vår drift, har me laga ein årsplan. Planen gjeld for barnehageåret 2019/2020.

Årsplanen er meint som eit arbeidsreiskap for personalet, samt informasjon og dokumentasjon 
på vårt arbeid til foreldre, tilsynsmyndigheter og eigar. Planen inneheld ein oversikt over 
barnehagen si verksemd, kva som ligg til grunn for vårt arbeid med barna og korleis me 
ønskjer å jobbe for å oppnå dette i tråd med dei rammene me har. 

Bekkjarvik maritime FUS barnehage er eigd av Trygge barnehagar AS og vert  
driven av FUS AS. 

Kontaktinformasjon:
Hovudnummer:  550 82 194 – tast deg vidare til dagleg leiar eller basane
Dagleg leiar  476 47 373
Hummerbasen  958 94 742
Sjøstjernebasen:  958 94 745
Kråkebollebasen:  958 94 741
Krepsebasen:  958 94 743
Krabbebasen:  958 94 744

Adresse: 
Bekkjarvik maritime FUS barnehage, 
Alvamyrvegen 11, 
5397 Bekkjarvik

Epost: dl.bekkjarvik@bhg.no
Heimeside: fus.no/bekkjarvik
Følg oss gjerne på Facebook og instagram. 

FORORD

http://fus.no/bekkjarvik
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VELKOMMEN TIL BEKKJARVIK MARITIME FUS BARNEHAGE 
Bekkjarvik maritime FUS barnehage starta opp i august 2006. I april 2007 kunne me flytte inn 
i eit nytt flott barnehagebygg i Alvamyrvegen, Barnehagen hadde etterkvart for lite plass, og 
vart utvida. I mai 2018 kunne me opne opp enda eit bygg, og i dag har me to bygg, med til 
saman ca. 137 plassar. 

Barnehagen ligg landleg til i enden av eit byggjefelt. I nærleiken har me sjø, strand, skog, 
fotballbane, skule, park, kongsakleivane, Bekkjarvik torg med butikkar, bibliotek og båthamn.
Barnehagen har eit maritimt konsept. Me har eigen barnehagebåt og eit saltvatnakvarie inne i 
barnehagen vår. Her har me krabbar, kokolurar og fisk som me ofte finn i fjæra og i grunt vatn. 
Frå midten av mai og ut september har me fokus på maritime aktiviteter. Båten vert brukt så 
ofte me kan. Me fisker, setter og drar teiner og saman med barna undrar me over det me finn 
i havet. Barna er med på å vurdere ver og vind, dei er med på fortøying av båten, og reinhald 
etter ein god fisketur.

Alle dei tilsette som er i båten har båtførerkurs og livreddarkurs
Alle tilsette i barnehagen har førstehjelpskurs

Barna er delt inn i 5 baser:
  Hummerbasen (2014 barna)
  Sjøstjernebasen (2015 barna)
  Kråkebollebasen (2016 barna)
  Krepsebasen (2017 barna)
  Krabbebasen (2018 og 2019  barna)

Barna har ulike aktiviteter i basane sine frå 9.30 -13.00. 

Alle basane har kvar sine turdagar. 

Opningstida vår er 06.45 - 17.00

Glede og humor skal vera ein stor del av kvardagen i vår barnehage; 
Me vil ha ein barnehage med glade og trygge barn.

OM BARNEHAGEN



ÅRSPLAN
Alle barnehagar skal ha ein årsplan.  Årsplanen viser det pedagogiske arbeidet i barnehagen 
og er eit viktig arbeidsreiskap for personalet. Årsplanen skal sei noko om korleis barnehagen 
arbeider med omsorg, leik, danning og læring, og korleis barnehagen omset innhaldet i 
rammeplanen til det daglege pedagogiske arbeidet. 

BARNEHAGELOVEN
Alle barnehagar skal byggje verksemda si på verdigrunnlaget og innhaldet som er fastsatt i 
barnehageloven, og det er i lova understreka at barnehagen skal vera ei pedagogisk verksemd. 

§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.»

§2 BARNEHAGENS INNHOLD
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomet. Barnehagen skal gi barn muligheter for 
lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, 
kunnskaper og ferdigheter»

RAMMEPLAN
«Rammeplan for barnehagar» gjev retningslinjer for barnehagen sitt verdigrunnlag, innhald og 
oppgåver. Rammeplanen gjev barnehagen ei forplikta ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering av barnehagen si verksemd. 

ØVRIGE STYRINGSDOKUMENT
I tillegg til Barnehagelov, Rammeplan og årsplan har barnehagen også desse 

LOVVERK OG ANDRE STYRINGSVERK

styringsdokument

  Barnehagen sine vedtekter
  FN’s konvensjon om barnerettane
  FUS Serviceerklæring
  FUS Etiske retningslinjer

  FUS overordna fagplan
  Forskrift om miljøretta helsevern
  Halvårsplan og maritime progresjonsplaner
  FUS barnehagane sin visjon og verdiar
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FUS barnehagane består av 178 barnehagar frå Hammerfest i nord, til Kristiansand i sør. FUS 
betyr først og i FUS barnehagane skal barna alltid vera FUS 

Alle FUS barnehagar har ein felles visjon, felles verdiar, hovudmål og kundeforventingar: 

 

 

Me vil at barna sin kvardag skal vera prega av leik og glede. At barna skal kjenne at dei er ein 
del av eit fellesskap. Me ønskjer at dagen i barnehagen skal vera magisk, og full av glede og 
humor. Me vil sjå til at alle barna i barnehagen har minst ein ven. 

VISJON OG KUNDEFORVENTINGAR

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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FUS KUNDEFORVENTINGAR
Kva føresette kan forventa av ein FUS barnehage:

  Alle barn skal ha ein venn
  Barn treng venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlag for trivsel, utvikling og         

læring
  Me skal vera profesjonelle og gode rollemodellar

 Me bruker vår kompetanse for at både barn og vaksne skal bli forstått og ivaretatt
  Me skal ha leikekompetanse

  I eit utviklande leikemiljø med akkurat nok rettleiing, tileignar barn seg kunnskap og 
opplever meistring. Me lar leiken komme først.

  Me skal finna kvardagsmagi
  Me er merksame på og legg til rette for magiske augneblikk, som skjer når eit barn gjer 

ein ny oppdaging, og utvider sin horisont
  Me skal sjå det beste i kvart barn

  Me identifiserer aktiviteter, leik eller oppgåver som gjev barn kjensle av meisting, og 
annerkjenning.
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VERDIER I FUS

Desse verdiorda er viktig for kulturen i FUS barnehagane. Verdiane fortel kva me står for, 
kva me trur på og kva som er viktig for oss. Dei er til motivasjon og inspirasjon i det daglege 
arbeidet i barnehagen. Verdiorda er vegen mot visjonen vår. 

Glødande
  Me skal vise at me anerkjenne barnet sine meiningar
  Me skal bruke fantasi, kreativitet og gjera kvardagen magisk
  Me skal vera engasjert i her og no situasjonen med barnet

Skapande
  Me skal undra oss saman med barna
  Me skal leggje til rette for kreativitet
  Me skal hjelpe barnet til å vidareutvikle idear og løysningar i leik og aktivitet

Tilstedeverande
  Me skal vera imøtekomande, og vise barnet at me bryr oss
   Me skal observere barnet og anerkjenne kjensler som barnet har her og no,  

sjølv om barnet ikkje ytrar dette verbalt
  Me skal vera støttande og leikande vaksne som er der for barna

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGER - FUS

7 
 

VERDIER I FUS 

 

 

 

 

 

Desse verdiorda er viktig for kulturen i FUS barnehagane. Verdiane fortel kva me står for, kva 
me trur på og kva som er viktig for oss. Dei er til motivasjon og inspirasjon i det daglege 
arbeidet i barnehagen. Verdiorda er vegen mot visjonen vår.  

 Glødande 
o Me skal vise at me anerkjenne barnet sine meiningar 
o Me skal bruke fantasi, kreativitet og gjera kvardagen magisk 
o Me skal vera engasjert i her og no situasjonen med barnet 

 
 Skapande 

o Me skal undra oss saman med barna 
o Me skal leggje til rette for kreativitet 
o Me skal hjelpe barnet til å vidareutvikle idear og løysningar i leik og aktivitet 

 

 Tilstedeverande 
 

o Me skal vera imøtekomande, og vise barnet at me bryr oss 
o Me skal observere barnet og anerkjenne kjensler som barnet har her og no, 

sjølv om barnet ikkje ytrar dette verbalt 
o Me skal vera støttande og leikande vaksne som er der for barna 
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FUS HOVUDMÅL
  Fus barn har eit positivt sjølvbilete
  Fus barn er trygge og utforskande, trivest i leik og har vennekompetanse
   FUS barn gleder seg til «resten av livet» og veit at dei har moglegheit til å påverke  

og at innspela deira tel
  FUS barn har det gøy i barnehagen

FUS TILTAK FOR Å NÅ MÅLA
  Personalet deltek på kompetanseutvikling gjennom FUS skulen
  Personalet deltek på rettleiing
  Personalet føljer retningslinjene til SmartMat

BARNEHAGEN SINE TILTAK FOR Å NÅ MÅLA
For å nå hovudmåla er det ein føresetnad at personalet er:

  glødande, skapande og tilstedeverande. 
  er til stades, ser kvart enkelt barn, 
  støtter barna i leiken,
  hjelper dei å bygge relasjonar og vennskap  
  barna skal få ha medverknad på sin eigen kvardag

Slik skal dei vaksne  gjera barna i barnehagen best:
God kommunikasjon; Me stiller barna opne spørsmål og legg til rette for dialog
Eventyrlyst; Me våger å by på oss sjølv i møtet med barna
Leikekompetanse; Me kjenner til dei vaksne sin betydning for utvikling av barna sin leik
Vennegaranti; Me observerer og er «tett på» og bidrar til at alle barn er inkludert. 
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Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere 
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først 
er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via 
Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert 
program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale 
kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell 
støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene 
egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på 
avdelingene. 

Bakgrunn for forskningen
Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om 
lag halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til geografisk plassering i landet) til å være med 
i det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og den andre halvparten i kontrollgruppen (pulje 
2). Med intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in to Kids og 
CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få samme opplæring 
og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende barnehageåret (2020/ 
2021). 

Gruppeinndeling
 49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig 
trukket ut fra disse regionene, men bak dette utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet 
til kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 200 avdelinger, og nærmere 3600 
barnehagebarn berøres av kompetanseutviklingen. 

«BARNET FØRST» - OG «EVALUERINGEN AV 
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
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Målinger
Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av 
kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10 måneder etter 
(måletidspunkt 2). Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og 
barnas foreldre, men også observasjoner og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. 
Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og 
emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. 

Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver enkelt vil få mer informasjon om dette.  
Selve kompetanseutviklingen som skal foregå er en del av FUS’ satsing, og vil gjennomføres 
uavhengig av om dere samtykker til selve forskningsdelen eller ikke. Vi håper likevel dere ser 
nytteverdien av at evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle landets FUS-barnehager. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved 
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege 
Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik 
og Marit Bergum Hansen. 

Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
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Bekkjarvik maritime FUS barnehage har maritimt konsept. Det er derfor naturleg å ha maritime 
aktivitetar som satsingsområde. 

Som FUS barnehage har me òg Eigenledelse i leik og læring, og FUS SmartMat som 
satsingsområde. 

I tillegg har me fokus på språkstimulering og matematikk, i samråd med satsingsområda for 
barnehagar i Austevoll kommune

MARITIME AKTIVITETAR:
Me bur i ein kommune der sjøen står sentralt i dagleglivet vårt. Me er ein maritime barnehage, 
og det er naturleg å jobbe med eit tema der livet i fjæra og i havet står sentralt. Me vil bruka 
båten og akvariet vårt aktivt. 

 Båten bruker me så mykje me kan i perioden mai – oktober. Hummerbasen,  Båten gjev rom 
for mange magiske maritime opplevingar. Dei vaksne går aktivt inn og undrar seg saman 
med barna, og saman kan me finne løysningar og svar. Me kan undre oss  over livet i havet..  
Kva veit me eigentleg om dei ulike skapningane? Kva heiter dei, kva et dei, og kvar bur dei?  
Kva kjenneteikn dei ulike fiskane, og  korleis kan me sjå skilnaden på hann og ho krabbe?

Dei eldste barna i barnehagen får drive med hummarfiske frå oktober. Me bruker tida på 
hausten til å fange åte, og filosofere over kvar det kan vera gode hummerplassar. Då må me 
vite litt om kva miljø hummaren trivest best i, og kva mat han likar. 

Det er ikkje berre livet i havet, me bruker desse maritime vekene til.  Maritime omgrep, ulike 
fangstverkty, og sjøvett står også sentralt desse vekene. 

Me har utvikla ein progresjonsplan på maritime aktiviteter. 

BARNEHAGEN SINE  SATSNINSOMRÅDER



Kva Kråkebollebasen
2-3 år

Sjøstjernebasen
3-4 år

Hummerbasen
5-6 år

Båten Bli kjend med båten.
Vera med på båtturar
Læra å sitje fint i båten
Båtvett

Delaktig i fortøying
Vere med å ta inn og hive ut fendre

Kunne fortøye båten
Kunne forstå maritime ord og uttrykk 
me bruker i båt
Vera med å peila olje
Hjelpa til med reinhald i båte

Utstyr Krabbeteine
Fiskesnøre
Fender

”Råteteine”
Ruse
Båtshake

Garn
Hummerteine/krabbeteine
Vera med på å klargjere 
rømmingsvegar i krabbeteiner til 
hummarfiske 
Kunne namnet på ulike reiskap me 
finn i båten.

Bruk Vere med å dra og sette teine
Vera med å bruke fiskesnøre/ fiska
Fiske teinemat

Lære og forstå korleis dei ulike 
redskapa skal brukast
Kva kan matast med kva – kva kan 
me fanga med ulik fangstverkty

Vite noko om dei ulike redskapa og 
kva me kan fange med dei
Vite litt om reglar for hummarfiske

Fangsten Kjennskap til at det er levande 
skapningar i sjøen.
Kjenne igjen ein krabbe /sjå litt på 
hann og ho krabber
Kunne namnet på ein  fisk (pale eller 
makrell)
Ta på fangsten
 

Kjenne til krabbe og hummar, Skilje 
han- og ho krabbe
Kunne namnet på to forskjellige 
fiskar
Sjå på og lære om kjenneteikn på 
fisk me får
Lage til og smake på fangst me får. 
Ta med fangst til akvariet vårt

Kunne namnet på fleire forskjellige 
fiskar
Sjå på og lære om kjenneteikn på 
fisk me får
Lage til og smake på fangst me får.
Sløye fisk me får
Studere korleis fisken ser ut inni
Vite litt om kvar me kan finne ulike 
fiskesorter, hummar og krabbe.

Stranda Turar til stranda
Kva finn me: strandkrabbe, 
strandreker, skjell, tang og tare.
Vera med å fange strandkrabbe, og 
strandreker
Skjell: strandsnegl, albueskjell,  
blåskjell. 
Vera med å finne og kunne namnet 
på eit skjell

Turar til stranda
Kva finn m
Skjell: strandsnegl, albueskjell, 
hjerteskjell, blåskjell. 
Vera med å finne strandloppe og 
reke 
Kunne namnet på to sorter skjell
Kjenne til maneter
Kjenne til flo og fjære

Turar til stranda
Kva finn me
Lage fangstreiskap me kan bruke i 
fjæra
Finne og kjenne namn på tre ulike 
skjell. (albueskjell, hjerteskjell, 
blåskjell) 
Kjenne til namn på ulik tang og tare
Kjenne til maneter (Skilja 
brannmanet og glassmanet)
Vite forskjell på flo og fjære

Sjøvett Alltid bruke redningsvest – vaksne 
og…
Erfare korleis det er i båten
Respekt for livet i fjæra og i sjøen.
Ikkje forsøple, verken barn eller 
vaksne

Vera merksam på vær og vind når 
me er i båten

Vera med å vurdere ver og vind. 

Akvariet Bruke akvariet til å bli kjend med 
ulike skapningar me finn i strand og 
i sjøen
Kjenne igjen krabbe og kunne 
namnet på ein av fiskane i akvariet 
Mating 

Kjenne igjen krabbe og kunne 
namnet på to av fiskane i akvariet
Delaktig i mating

Kjenne igjen hann og ho krabbe 
Kjenne igjen andre skapningar i 
akvariet. 
Kunne namnet på fleire av fiskane 
me har i akvariet

MARITIM PROGRESJONSPLAN
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Sidan  2013 har «Egenledelse i lek og læring» vore ei viktig pedagogisk satsing i FUS.
 
Eigenledelse handlar om funksjoner i hjernen som analyserer, set i gang, styrer og regulerer 
åtferda vår i ein gitt situasjon.  Me kan kalle eigenledelse for «Hjernens dirigent»

Eigenledelse kjem til uttrykk gjennom barnets åtferd, gjennom måten det verbaliserer, 
resonnerer, planlegger og strukturerer sin eigen åtferd på. 

Rolleleiken er viktig for utvikling av desse ferdigheitene.. I rolleleik må barnet kunne planlegge, 
setje igang , organisere, hugse kva leiken handlar om, vera fleksibel, regulere eigne kjensler, 
og sjå korleis eigne handlingar skaper reaksjonar hos andre. 

I vår barnehage skal leiken ha stor plass.  Innreiing og utstyr i dei ulike romma skal legge 
til rette for rolleleik. Dei vaksne skal vera gode rollemodellar, og gjera leiken attraktiv.  
Dei vaksne skal observere og delta i leik i barnehagen og leggja til rette for dei som treng litt 
ekstra støtte. Leik kan vera i større og i mindre grupper. 

Leiken er utgangspunkt for all læring. Leik dannar grunnlag for vennskap. 

EIGENLEDELSE I LEIK OG LÆRNG
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Me vil:
  Gje barna tilgang til utstyr dei treng for å byggje opp under leiken
  Observere leiken. Er det progresjon i leiken? 
  Vera vaksen som er deltakande i leiken, og hjelpe og støtte dei barna som treng det
  Gje hjelp til å vidareutvikle leik som står fast. 
  Hjelpe til med samarbeid i leiken 
  Hjelpe barn med å sette seg inn i andre sin situasjon  
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Når barnet ditt fortel at det har leika, då har det øvd på  
mange viktige ferdigheiter.

LEIKEN
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FUS SmartMat er eit felles satsingsområde for alle FUS barnehagar. Målet er å  fremje matglede 
hos barna. Trivelege måltid bidreg til matglede og gode matvanar for barna i barnehagen. 
Næringsrik og rett mat som inneheld dei gode «byggeklossane» er grunnleggjande for å 
sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Den bidrar til at barna får overskot 
til aktivitet og konsentrasjon. Me skal introdusere nye smaker og smaksopplevingar.  
Barnehagen er på den måten ein fin arena for å gjere barna kjend med eit variert utval av 
råvarer, og gje barna eit rikt og variert kosthald.

FUS SmartMat betyr at:
  Me serverer grønsaker til måltida.
  Me brukar rein fisk eller fiskemat av høgast mogleg fiskeinnhald.
  Me brukar reint kjøt eller kjøtvarer av høgast mogleg kjøtinnhald.
  Me brukar mest mogleg næringsrikt korn.
  Me balanserer inntaket av ulike typar fett.
  Me brukar vatn som tørstedrikk.
  Me brukar i størst mogleg grad naturlege søtningstoff.
  Me har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon.

FUS SMART MAT
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Tidleg språkstimulering er med på å gjere barnet merksam på språket og er ein viktig førebuing 
til seinare lese og skriveopplæring. 

Me vil
  Bruke song, rim og reglar
  Lesestund med barna
  Dialog med barna
  Bruke opne spørsmål
  Spelegrupper
  Klappe stavingar 
  Me lyttar ut på lydar i ord
  Dei vaksne sett ord på det dei gjer i kvardagsituasjoner
  Tulle med språket

Barnehagen brukar TRAS som observasjonskjema, og me nyttar også Askeladden sin 
sråkscreeningtest. 

SPRÅKLEG KOMPETANSE
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Å ha fokus på matematiske omgrep i førskulealder, gjer at barnet betre kan møte utfordringar 
med forståing av matematikk seinare. Omgrep seier noko om farge, form, storeik, antall, 
mønster smak, tid, struktur mm.  Omgrep ligg til grunn for læring. Omgrep gjer det lettare å 
huske og analysere. Me vil bruke desse omgrepa i leik og aktiviteter, men også i kvardagen, i 
daglege samtalar med barna. 

Me vil
  Ha fokus på teljing. 
  Bruke namn på vekedagar, og ulik tid som i dag, i går, i morgon
  Setje ord på fargar når me er i leik, og har andre aktiviteter
   Gjera barna merksam på ulike former ein ting kan ha. Bruke omgrep som firkant, 

trekant, sirkel, hjarte og stjerne
   Gjera barna merksam på ulike storleikar, stor/ liten, størst/minst, større enn/mindre 

enn,  høg/låg, mm
  Bruke ord på mønster me møter i kvardagen. Stripete, rutete, prikkete
   Bruke preposisjonar aktivt. Først, sist, oppe, nede, på under, inni, under, over, mellom, 

bak, framfor, ved sida av.

MATEMATIKK
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OMSORG
Omsorg er ein føresetnad for at barna skal vere trygge og trivast, og for at dei skal utvikle 
empati og nestekjærleik. Barnehagen skal gi barna høve til å utvikle tillit til seg sjølve og 
andre. I barnehagen skal alle barn oppleve at dei blir sett, forstått og respekterte, og få den 
hjelpa og støtta dei har behov for.  (Rammeplanen)

Personalet skal
  Dekkje barnas behov for omsorg, ro og kvile
  Sørgje for at alle barn trivst, føler seg trygge og føler tilhøyrsle
  Møte alle barn på ein open, varm og interessert måte
  Vera lydhøyre for kva barna uttrykkjer
  Oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til sjølve å kunne ta imot omsorg
  Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg sjølve og andre

BARNEHAGEN SITT FORMÅL OG INNHALD
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LEIK
Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen og eigenverdigen til leiken skal anerkjennast. 
 (Rammeplanen)
Personalet skal: 

  Organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar leik
  Bidra til at barna får felles erfaringar som kan leggje grunnlag for leik 
  Hjelpe barna med utvikling av leiken dersom leiker stopper opp. 
  Fremje eit inkluderande miljø der alle barna kan delta i leik og erfare glede i leik
  Rettleie barna dersom leiken medfører uheldige samspelmønster
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LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve eit stimulerande miljø som støttar opp om lysta til å leike, 
utforske lære og meistre. Barnehagen skal introdusere nye situasjonar, tema, fenomen, 
materiale og reiskapar som bidreg til meiningsfull samhandling.  (Rammeplanen)

Personalet skal
  Sørgje for inkludering og at kvart barn kan bidra i eiga og andre si læring
  Leggje til rette for læreprosessar som fremjar trivsel og utvikling
  Vera merksame på interessene og engasjementet til barna
  Støtte barnas initiativ, undring, nysgjerrigheit, kreativitet
  Utvide barnas erfaringar, og sørgje for progresjon i innhaldet i barnehagen
  Støtte barnas refleksjonar rundt situasjonar og ulike tema
   Sørgje for at barn får varierte opplevingar, erfaringar, utfordringar og ikkje minst kjenne 

på meistring

DANNING
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdiar og normer som er viktig for 
fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremje tilhøyrsla i samfunnet, naturen og kulturen. 
 (Rammeplanen)
Personalet skal: 

  Støtte identitetsutviklinga og den positive sjølvforståinga til barnet
  Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltaking i fellesskapet
  Leggje merke til, anerkjenne og følje opp barnas perspektiv og handlingar
  Utfordre tenkinga til barna, og la dei ta del i utforskande samtalar
  Synliggjere og framheve mangfald og ulikskap



25

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barnehagen skal fremje vennskap og fellesskap. I barnehagen skal alle barn få erfar å vere 
viktig for fellesskapet og vere i positivt samspel med andre barn og vaksne. Barnehagen skal 
aktivt leggje til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.  (Rammeplanen)

Personalet skal:
   Støtte barnas initiativ til samspel, og bidra til at alle kan få leike med andre og oppleve 

vennskap
   Utvikle empati, støtte barna i å reflektere over eigne og andre sine kjensler
   Støtte barna i å setje eigne grenser, og samstundes respektere andre sine grenser. Me 

bruker ordet STOPP!
   Samtaler om normer, barna skal vere med i å utvikle normer for korleis dei vil ha det i 

gruppa si

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Alle barna skal få god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og få delta i 
aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilskapleg språkutvikling.  (Rammeplanen)

Personalet skal: 
  Anerkjenne og vera merksam på ulike verbale og ikkje verbale uttrykk som barna har. 
  Leggje til rette for at alle barn blir involvert i samtalar. 
  Vera bevisste på rolla som språkleg førebilete
   Følje med på språket til barna og støtte opp om barn som har ulike former for vanskar 

med språk, er lite språkleg aktiv eller har sein språkutvikling.
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«Barnehagen skal sikre barna sin rett til medverknad ved å leggje til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for kva dei synest om den daglege verksemda i barnehagen.»
  ( jf. barnehagelova §1 og 3.Grunnlova §104 og FNs barnekonvensjon art 12, nr 1)

Barns rett til medverknad betyr ikkje at barna skal bestemme men at barne er med på 
å medverke barnehagekvardagen. I planlegginga av kvardagen skal barna bli høyrt.  
Personalet skal også ta omsyn til det som interesserer barna.  Alle barn skal få erfare å få 
påverke det som skjer i barnehagen. 

Me vil:
  Sjå, lytte og observere 
  Ha gode samtaler med barna og bruke opne spørsmål i dialogen
  Hjelpe barna til å setje ord på kjensler
  Oppmuntre barna til å komme med idear og innspel
   Vektleggje barnas engasjement og interesse når me organiserer  

aktiviteter, samling og leik
  Gje barna den tid dei treng til å utrykke seg, og oppmuntre dei til egne val.
  Ha ekspertintervju med dei eldste barna, om korleis det er å vera barn i barnehagen

BARNS RETT TIL MEDVERKNAD
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DEMOKRATI
Barnehagen skal fremje demokrati. Me skal anerkjenne ulike meiningar, og ulikskapar.  
Alle skal få høve til å bli høyrde og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltaking 
og vere med på å medverke til innhaldet i barnehagen. Her er det likevel viktig at dei vaksne er 
merksame på at alle barn skal bli høyrd og at også dei som er i mindretall skal få anerkjenning 
for sine idear.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barna i barnehagen skal få erfaring med at det finst mange måtar å tenkje, handle og leve på. 
Samtidig skal barnehagen synliggjere verdi av eit fellesskap. 

Dette gjer me ved å:
  Lytte til kvarandre og anerkjenne idear
  Oppmuntre barna til å undre seg over likskapar og forskjellar
  Vise barnet at det blir sett og anerkjend for akkurat den dei er. 
   Snakke om dei som ikkje er til stede,  synleggjere at også dei barna som har fri er ein del 

av fellesskapet.
  Verdsetje ulike kulturar 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
I barnehagen skal alle barn og vaksne møte kvarandre i respekt for det som er ulikt, vera seg 
kjønn, religion, nasjonalitet eller anna. Dette kan gje grunnlag for forståing og innsikt, og gjera 
ein positiv nyfiken på det like og ulike hos kvart menneske.

Det er viktig for oss å vektleggje inkluder Ing og ivaretaking av kulturar og den einskilde. 
Gjennom blant anna språkstimulerande aktivitetar, samtale og undring, fokus på venskap og 
sosial kompetanse. 

Bevisste vaksne skal leggje til rette for allsidig leik og gje tilbod om ulike aktivitetar uavhengig 
av kjønn. Dei tilsette er bevisst på å vere kjønnsnøytrale i samtale med barna i samband med 
for eksempel eigenskapar, interesser og fargar 

BARNEHAGEN SITT VERDIGRUNNLAG
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handlar om å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen.   
Bærekraftig utvikling omfattar natur, økonomi og sosiale forhold, og det er ein føresetnad for 
å ta vare på livet på jorda slik me kjenner det.  (Rammeplanen) 

Dette gjer me ved å 
  Vise bli glad i og vise respekt for naturen og det som veks. Kva gjer naturen for oss? 
   Vise respekt for småkryp og dyr som lever i naturen. Undre oss over livet deira, og kva 

nytte dei har i naturen
  Sortering av boss, gjenbruk. 
  Hjelpe kvarandre

LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha ein helsefremjande og førebyggjande funksjon og bidra til å jamne 
ut sosiale forskjellar. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen.  
Barnehagen skal bidra til at barna trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av 
eigenverdi, og han skal førebyggje krenkingar og mobbing.  (Rammeplanen) 

For psykisk helse er tryggleik og trivsel viktig. Barn i barnehagen må få kjenne på gleda av å 
meistre og ha eigenverdi. Mobbing og utestenging frå fellesskapet vert stoppa og følgt opp. 
Barn skal kjenne at det blir sett kvar dag, og personalet skal bidra til at alle barn kjenner at 
dei er ein del av gruppa. 

Barns behov for ro og kvile må takast omsyn til. Med mange barn og vaksne saman store delar 
av dagen, kan det vera godt å få trekkje seg litt unna for ro og kvile. Det kan vere lesestund, 
ein roleg aktivitet eller berre det å få liggje og slappe av litt. 

Dette gjer me ved å:
  Vise at me bryr oss om kvarandre
  Oppmuntre til å hjelpe og ta vare på kvarandre
   Sei STOPP for å markere egne grenser, og samstundes respektere når andre sett grenser 

for seg sjølv
  Støtte barn i å setje seg inn i koreleis andre har det i ein gitt situasjon
  Støtte barn i å kunne rose kvarandre,  - hjertebarn
   Sjå og observer barn og gje dei høve til ei roleg stund i kvardagen når dei har behov for det. 
  Vise barnet at det er god nok akkurat slik det er, og at det betyr noko for gruppa. 
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Barnehagen har utarbeida ein progresjonsplan med utgangspunkt i dei sju fagområda som me 
finn i Rammeplan for barnehagar. Fagområda skal bidra til å fremje trivsel, allsidig utvikling 
og helse. Barnehagen skal sjå fagområda i samanheng og alle fagområda skal vere ein 
gjennomgåande del av innhaldet i barnehagen. Fleire fagområde vil ofte vera representert i 
leik, kvardagsaktiviteter, tema og prosjekt.. 

Barna skal utvikle kunnskapar og ferdigheiter innanfor alle fagområde gjennom undring, 
utforsking og skapande aktiviteter. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement i 
arbeidet med fagområda. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale 
verktøy, spel, bøker og musikk i arbeidet med fagområda. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barn leiker med språk, symbol og tekst, og stimulere til språkleg  
nysgjerrigheit, bevisstheit og utvikling. 

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Bruke språket aktivt i 
kvardagsituasjoner
Bruke enkle rim og regler med 
rørsle
Fortelje enkle eventyr med 
konkretar
Bruke bøker med gode bilete
Sjå i bøker og snakke om bilete 
me ser
Syngje kjære og kjendte 
barnesanger

Personalet skal:
Bruke omgrep og preposisjoner i 
kvardagsdialog med barnet
Fortelje og lese eventyr
Lese bøker som interesserer barna
Bruke rim og regler
Rimleik aktiviteter
Synge sanger
Støtte barnet i leik med 
skriftspråket,rablesrkiving
Støtte barnet i å setje ord på 
kjensler, tanker, meininger
 Støtte barnet i å bruke språk for å 
løyse konflikter

Personalet skal:
Lese lengre bøker 
Rim og regler med fleire vers
Aktiviteter med leik med språket, 
Støtte opp under tøyseord
Aktiviteter der barna får finne rimord
Ha alfabetet synleg på veggen
Oppmuntre barnet til å lage eigne 
tekster og forteljinger. Den vaksne 
skriv ned
Klappe stavinger
Gjera merksam på å lytte ut framlyder 
i ord

FAGOMRÅDA I BARNEHAGEN
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KROPP, RØRSLE, MAT OG HELSE
Barna skal få sanse, oppleve, leike, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.  
Gjennom medverknad i mat og måltidsaktivitetar skal barna motiverast til å ete sunn mat og 
få ei grunnleggjande forståing for korleis sunn mat kan bidra til god helse

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Legge til rette for dans og leik med 
rørsle, 
grovmotoriske aktiviteter
Gå korte turer i nærmiljøet
Utfordre barnet til lettere ulendt 
terreng
Synger sanger med namn på 
kroppsdeler
Tilby sunn og god kost, i tråd med 
FUS SmartMat
Oppfordre barnet til å eta sjølv
Legge til rette for fine stunder og ro 
rundt måltidet

Personalet skal:
Leggje til rette for finmotoriske 
aktiviteter, som klippe, male, tre 
perler på snor mm
Tilrettelegge for grovmotoriske 
aktiviteter og boltreleik
Gå lengre turer
Gå i ulendt terreng
Legge til rette for og gjennomføre 
god håndhygiene
Gje barnet varierte 
smakopplevinger i tråd med FUS 
SmartMat
Samtale og filosofering kva som er 
sunn mat for kroppen
Leggje til rette for at barna smører 
lunsj sjølv
Støtte barnet ved påkledning, 
oppmode barnet til å prøve sjølv
Vise barnet at me bruker ordet 
STOPP, når me setjer grenser for 
kva me vil vera med på

Personalet skal:
Legge til rette for lengre turer
Gå turer i ulendt terreng
Støtte barnet i å vera sjølvstendig i 
påkleding-, toalettsituasjoner og elles 
gjennom dagen
Gje barnet varierte smakopplevingar i 
tråd med FUS SmatMat
Støtte barnet i å vera sjølvstendig 
under måltidet. 
God bordskikk, Me ber om å få sent 
mat me ikkje rekker. Takke for maten.
Ha fokus på god håndhygiene
Gjennomføre førstehjelpsveke
Legge til rette for hinderløype, og leik 
med balanse 
Støtte barnet i å setje ord på kjensler, 
og å sei i frå
Jobbe med å bruke ordet STOPP for 
egne grenser, men og å respenktere 
når andre seier ifra
Vera med på vanntilvenningskurs som 
Austevoll kommune arrangerer
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevingar i kunst og kultur i barnehagen kan leggje grunnlag for tilhøyrsle, deltaking og 
eige skapande arbeid. Barna skal støttast i å vera aktive og skape eigne kunstnerariske og 
kulturelle utrykk.  Musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Leggje til rette for ulike aktiviteter 
for sanseleik
Musikkstund
Bruke rytmeinstrument
Bruke gode og kjende barnesanger
Bøker tilpassa aldersgrupa
Tilby ulike formingsmateriell

Personalet skal:
Leggje til rette for kulturelle 
opplevingar
Tur til biblioteket
Dramatisering av eventyr som er 
kjend for barna
Støtte opp om fantasi og kreativ 
tenkning

Personalet skal:
Leggje til rette for å bruke 
naturmateriell, til kreative kunsverk
Gje barnet erfaring med ulikt 
materiale i kreative aktiviteter
Gje barnet samarbeidsoppgåver
Bruke song, musikk, og drama
Støtte og motivere barnet til å 
uttrykke seg gjennom kreativitet, eller 
musikk

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen, og får erfaringar med naturen  som 
fremjar evna til å orientere seg og vere i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal gje barn 
erfaringer, og fremje forståing og lyst til å verne om naturressursane.

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Leggje til rette for meistring og 
glede på tur i barnehagen sitt 
nærmiljø
Få kjennskap til ulikt vær 
Sanse natur, blad, stein, jord
Leggje til rette for å oppdage ville 
husdyr, som tusselus, maur og 
edderkopp i naturen

Personalet skal:
Leggje til rette for turan med 
magiske opplevingar, og meistring
Ta del i å plante
Erfare syklus i naturen og 
gjennom årstider
Kunnskap om dyr og dyreliv me 
finn i vårt nærmiljø
Leggje til rette for at barna er 
delaktig i kildesortering

Personalet skal:
Leggje til rette for naturopplevingar,
Bruke naturen som arena for leik, 
undring, utforskin og læring
Gje barna tid og høve til å stille 
spørsmål og reflektere
Bruke naturmateriale me finn i 
nærmiljøet til kreative konstruksjoner, 
eller kunstverk
Kunnskap om dyr og dyreliv me finn i 
Noreg kontra andra land
Plante og bruke det i matlaging
Digitale verkty
Gjennomføre ulike eksperimenter 
med barna
Fremme haldninger som ivaretek 
naturen. 
Kjennskap til konsekvenser av ulik 
forsøpling
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MENGD, ROM OG FORM
Barnehagen skal synleggjere samanhengar og leggje til rette for at barna kan utforske og 
oppdage matematikk i dagleg livet, i teknologi, natur, kunst og kultur.

Fagområdet oppfattar leikande og undersøkjande arbeid med samanlikning sortering, 
plassering, orientering, visualisering, former, møster, tal, teljing og måling.

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Bruke song, rim og regler med 
teljing
Fokus på namn på fargar i 
kvardagsituasjoner
Bruk av matematiske omgrep  
kvardagsituasjoner

Personalet skal:
Bruke matematiske  omgrep, i 
kvardagsituasjoner, 
Fokus på lik og ulik
Fokus på ulike former
Leggje til rette for sortering
Leggje til rette for teljeaktiviteter
Kjennskap til kva som skjer om 
me blander farger
Støtte opp under problemløysing 
av matematiske utfordringer

Personalet skal:
Sjå til at barnet har kjennskap/
forståing for matematiske omgrep  
Bruke tall og mengde på veggen for 
inspirasjon
Erfaring med tall og teljing gjennom 
kvardagsaktiviteter
Kjenne til namn på vekedager
Skilje mellom omgrep som er 
motsetninger
Kjennskap til ulike mønster
Klubb for skuletartarane, læring 
gjennom leik
Inspirere til aktiviteter der ein må 
tenkje matematisk,
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme korleis me oppfattar verda og menneska.

Barnehagen skal la barna få kjennskap til forteljingar, tradisjonar, verdiar og høgtider i ulike 
religionar og livssyn, og erfaringar med at kulturelle uttrykk har ein eigenverdi.

Gjennom samtaler skal barn få høve til å undre seg over, og formulere spørsmål, lytte til 
andre, reflektere og finne svar.

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Hjelpe barnet å helsa og vinke hadet 
når dei kjem/går
Gje opplevingar av felleskap og 
tilhørighet
Setje ord på kjensler 
Støtte opp under å dele 

Personalet skal:
Gje barna kjennskap til og 
markere ulike merkedager, 
høgtider og tradisjoner i den 
kristne kulturarv, samt andre 
religioner som er representert i 
barnehagen
Markere 17 mai,
Lytte til andre 
Reflektere over egne og andre 
sine kjensler og opplevingar
Jobbe med tema som vennskap og 
inkludering
Leggje til rette for aktiviteter som 
gjev kjensle av å tilhøyre

Personalet skal:
Gje barna kjennskap til og markere 
ulike merkedager, høgtider og 
tradisjoner i den kristne kulturarv, 
samt andre religioner som er 
representert i barnehagen.
Snakke om tradisjoner knyttet til 
påske og jul
Markere 17 mai og samenes 
høgtidsdag
Undre og filosofere over hendelser og 
etiske dilemmaer saman med barna. 
Kunne sei noko fint om andre. 
Hjertebarnprosjekt

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom utforsking, opplevingar og erfaringar skal barnehagen bidra til å gjere barna kjende 
med sitt eige nærmiljø, samfunnet og verda.

1 – 2 år  3 – 4 år 5-6 år

Personalet skal:
Leggje til rette for gruppefelleskap
Bruke bordflagget ved ulike 
markeringer som t.d bursdager
Markering av 17 mai

 

Personalet skal:
Jobbe for gruppekjensle
Bruke barnehagebåten
Skikk og bruk i båt/sjøvett
Solidaritetsaksjon FORUT
La barna ha avstemmning over t.d 
turmål
Markering av 17 mai og 
samefolket sin nasjonaldag

Personalet skal:
Jobbe for gruppekjensle
Bruke barnehagebåten/ båtvett
Gjera barna kjend med fiskerikulturen 
i Austevoll
Lokalhistorie 
Solidaritetsaksjon FORUT
Markere og vite noko om 17 mai 
feiringa
Markere og vite noko om Samefolket, 
og nasjonaldagen deira
Brannvernveke
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PLANLEGGING
Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast, dokumenterast og 
vurderast.  (Rammeplanen) 

Alle barnehagar skal ha ein årsplan. Årsplanen skal fastsetjast av samarbeidsutvalet i 
barnehagen. Årsplanen er eit arbeidsreiskap og eit styringsdokument for barnehagepersonalet.

Årsplanen: Gjev informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid.

Halvårsplanane for kvar base tek utgangspunkt i årsplanen, men er ein meir detaljert plan for 
kvar enkelt base, som gjer informasjon om kva tema basane skal jobbe me i barnehagen til ei 
kvar tid. Den fortel og kvifor me jobbar med dei ulike temaene og kva som er målet.

Baseplaner/Temaplaner/Vekeplaner 
Desse planane er detaljerte planer over ein aktivitet eller eit tema. Kva aktiviteter skal 
gjennomførast, og korleis, Delegering av oppgåver, og kva ein skal observere. 
Barnehagen har 5 planleggingsdagar og personalmøter ein gong i månaden. Desse blir brukt til 
å planlegge den pedagogiske verksemda og kompetanseheving. Datoar for planleggingsdagar 
ligg på MyKid og ein finn dei i skuleruta
Alt arbeid i barnehagen skal planleggjast, og vurderast. Basane har basemøte der refleksjonar 
over kvardagen og praksis vert tatt opp. Det kan vera refleksjonar gjort ut frå observasjonar 
eller barns medverknad. Dette vil bli vurdert opp mot planer

PLANLEGGING,  
DOKUMETASJON OG VURDERING
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DOKUMENTASJON
Gjennom dokumentasjon gjev me foreldre, lokalmiljø og kommunen vår informasjon om kva 
barn opplever, lærer og leikar i barnehagen. Det er med andre ord  med på å synleggjere det 
pedagogiske arbeidet vårt. Dokumentasjonen er grunnlag for refleksjon og læring. 

Alle tilsette tek del i dokumentasjonsarbeidet. 

Me dokumenterer gjennom: 
  MyKid 
  Facebooksider  med bileter og tekst
   Perm til kvart born med teikningar, forteljingar om det barnet har vore med på, og bilete
  observasjonar
  utstillingar av det barna har laga
  Praksisforteljingar
  Evaluering etter kvart tema
  Pedagogiske halvårsrapporter

VURDERING
Me vil vurdere barnegruppa og barnets trivsel og utvikling

Dette gjer me ved å 
  Observere barnet i kvardagen, 
  Samtaler med barnet
  Dagleg kommunikasjon med foreldre
  Foreldresamtaler
  Barneintervju  med dei eldste 
  Barns medverknad
  Basemøter, personalmøter, fagmøter og planleggingsdagar
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Kvifor: For å betre kunne sjå barna sin utvikling på dei ulike områda og setje i gang tiltak der 
det er behov. Gjennom å vurdere gjev me også kvart enkelt barn moglegheit til medverknad 
i eigen kvardag, og me har oversikt over barnets interesser. Me får moglegheit til å styrke 
barnet sine sterke sider og ha progresjon i barnet si læring.

Me vil vurdere vårt pedagogiske arbeid i barnehagen:

Dette gjer me ved å: 
  Dagleg kommunikasjon med foreldra
  Observasjon 
  Medarbeidersamtalar
  Barns medverknad
  Evaluering av tema og planar
  Brukerundersøkinga
  Medarbeiderundersøkinga
  Praksisforteljingar
  Basemøter
  Pedagogiske rapporter

Kvifor: For å kunne få ein best mogleg barnehage for både barn og vaksne.  
Personalet kan ha ulike oppfatningar og syn på arbeidet, og det er viktig at alle vert høyrd.  
Vurderinga gjev grunnlag for fornying av verksomheita og vidareutvikling av innhaldet i barnehagen.  
Personalet får reflektere over eiga læring og utvikling.
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Barneahagen skal i samarbeid og forståing med heimen vareta barnas behov for omsorg og 
leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  ( jf. barnehagelova §1)

Det er viktig å ha eit godt samarbeid mellom heim og barnehage. Samarbeidet skal alltid ha 
barnets beste som mål. I serviceerklæringa står det kva foreldra kan forventa av barnehagen, 
og kva barnehagen kan forventa av foreldra.  Foreldre og barnehagepersonalet har eit felles 
ansvar for at barnet skal trivast og utvikle seg.

Når foreldra leverer barnet sitt i barnehagen skal dei alltid vera trygge på at barnet har det 
bra i barnehagen. 

Foreldra påverkar barnehagetilbodet gjennom den daglege kontakten me har, og gjennom 
foreldreråd og samarbeidsutval. 

Foreldrerådet består av alle foreldre/føresette i barnehagen, og skal bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande organ. Det består av 2 
foreldrerepresentantar, 2 personalrepresentantar og dagleg leiar. 

Vårt mål er å ha eit godt samarbeid med foreldra til barnet sitt beste. 

Dette får me til gjennom: 
  Dagleg kontakt og informasjon ved hente og bringesituasjonar
  Foreldremøter
  Foreldresamtaler
  Informasjon om barnets kvardag gjennom MyKid
  Informasjon og nyhende frå ped.leiar og DL
  Lav terskel for å ta kontakt med ped.leiar eller DL, om det er noko ein vil ta opp
  SU 

                                                                                         

SAMARBEID HEIM OG BARNEHAGE
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NÅR BARNET SKAL BYRJE I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god 
start i barnehagen. 

Barnehagen skal tilpasse rutinar og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, 
etablere relasjonar og knyte seg til personalet og til andre barn. 

Kvart barn har sitt behov. Nokre er trygg fort, medan andre brukar lengre tid.
Barnet vil få tett oppfølging i tilvenningsperioden.  

Korleis tilvenninga skal skje for kvart enkelt barn, vert avklart med foreldra ut frå barnets 
behov og FUS standard for tilvenning.

OVERGANGER INTERNT I BARNEHAGEN
Bekkjarvik maritime  FUS barnehage har to bygg. Pr i dag er dei yngste og dei eldste barna i 
kvar sine bygg. Overgangar vil hos oss bety at heile basen skal over i det andre bygget. 

I god tid vil barna i basen få bli kjent og ha leiketid i bygget dei skal flytte til. Etter kvart vil 
barna delta i utetid og enkelte måltid. 

Berre ein sjeldan gong vert nokre barn flytta over til anna base. Dette skjer berre i nær dialog 
med foreldre. 

 BARNEHAGE – SKULE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at barnet kan få ein 
tygg og god overgang frå barnehage til skule (SFO)

Barnehagen vil ha ein samtale med foreldra om våren, der ein tek opp tankar ein gjer seg 
rundt skulestart for barnet. Foreldra vil få tilbod om å skrive under på eit skjema som gjev 
barnehagen lov til å gje informasjon om barnet vidare til skulen. 

Før skulestart vil ped.leiar/barnehagelærar på basen ha overgangsamtale med lærar på 
skulen, der skulen vert informert om barnet, interesser, vennskap, sosial fungering i gruppa. 
Føremålet med ein slik overgangsamtale er å leggja til rette for at skulen kan sikra ein best 
mogleg tilpassa opplæring, og skapa tryggleik for barnet rundt skulestart og eventuelt tilbod 
i SFO.

OVERGANGAR
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Der barn har spesielle behov skal det vera samarbeidsmøte mellom barnehage/føresette og 
skule + evt andre instansar som PPT, BUP osb.

Barnehagen vil nytta våren før skulestart til turar i skulen sitt område, leik på skuleplassen, 
oppdagerferd i skulen sine bygg. Barnehagen vil og ta turen innom SFO. 

Austevoll kommune har utarbeida ein overgangsplan for å sikra god overgang frå barnehage 
til skule

TID KVEN KVA KOMMENTAR

Mars Skulen Innskriving av dei som 
skal byrje i 1. klasse

Foreldra får informasjon om SFO, og blir opplysa om 
søknadsfrist

Vårhalvår 
Barnehage 
og skule

Besøk på skulen Gjera seg kjent på uteområde, SFO, toalett, 
inneområde

Mars/april/
mai 

Barnehage Felles tur eller sosialt
Arrangement 

Samla barnehagane som er i same
skulekrins om mogleg. Ver obs på
barn som ikkje går i barnehage.
Bli kjent med kvarandre.

Vårhalvår Skule
Barnehage

Felles aktivitet 
skulegruppa
og 1. klasse

Felles utedagar i barnehage/tur i nærmiljø/
idrettsanlegg og/eller skule/SFO

Mai/juni Barnehage Sluttsamtale Felles skriv om overgangen til skule.
Skrivet blir gjennomgått i møte med foreldre på den 
siste foreldresamtalen i barnehagen.

Mai Skule og
barnehage

Overleveringsmøte
barnehage/skule.

Mai/ juni Skule Foreldremøte før 
skulestart

Informasjon for å trygge føresette
og barn
SFO: betre informasjon, tilsette (ev.
kontaktlærarar om desse er klar )
presenterer seg, felles informasjonsskriv for SFO 
ordningane i Austevoll

Mai/juni Skule Open dag i 
SFO(ettermiddag)

Foreldre og barn

Juni Skule Prøveskuledag Velkommenbrev heim til ny elev.
Startar dagen på skulen, møter fadrane
sine, har på vestar, får treffa
kontaktlærar og assistentar.
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SAMARBEIDSINSTANSAR

Bekkjarvik maritime FUS barnehagar samarbeider med
  Austevoll kommune, tilsynmyndigheit og  barnehageadministrasjon
  FUS
  Trygge barnehagar
  PPT  (Pedagogisk psykologisk teneste)
  Helsestasjontenesta i Austevoll
  Storebø FUS barnehage
  Sjøliv FUS barnehage
  Andre barnehagar i Austevoll
  Nettverk for FUS barnehagar
  Skulane i Austevoll
  Austevoll vidaregående skule
  Barnevern i Austevoll og omegn
  Høgskulen Stord/Haugesund
  Fysioterapitenesta
  Austevollbadet

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER 
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MÅL:
   Barnehagen vil ha eit kompetent og dyktig personale, som utviklar seg på eit fagleg og 

personleg nivå. 
   Barnehagen vil ha ei personalgruppe som er til stades, som er engasjerte, reflekterte og 

tydelege i rolla som barnehageansatt.

TILTAK:
  Barnet først – Class og TIK, kompetanseheving for FUS barnehagane. Starter august 2019
  Zelo – Gjennomgang av aktuelle tema med refleksjonsoppgåver. 
  Medarbeidersamtaler, der me set opp mål for kvar enkelt tilsett.
   Kartlegging av interesser og kva kvar enkelt meiner ein er god på. Kva ressursar har me i 

personalgruppa?
  Personalmøter ein gong i månaden.
  Pedagogmøter ein gong i veka.
  Basemøter personalmøter og planleggingsdagar og elles ved behov.
  Planleggingsdagar -  5 dagar i året.
  Felles kursdagar
  Nettverksmøter Ca 1 gong i månaden, der rekruttering og kompetanse er standardsaker.
  FUS skulen – plan for opplæring og informasjon til nye tilsette.
  Rettleiing for nyutdanna barnehagelærarar.
  Satsingsområde for FUS:  eigenledelse i leik og læring - kurs 
  Fyrstehjelpskurs kvar 18.månad – for alle.
  Båtførarkurs og livreddarkurs – for alle.
  Brannvernleiarkurs for brannvern leiar.
  HMS kurs for verneombod og dagleg leiar.
  Tilbakemeldingskultur – ris og ros.

Glede og humor skal vera ein stor del av kvardagen i vår barnehage; At me kan le med 
kvarandre og ikkje av kvarandre. At me kan tulla og tøysa litt og le av rare ting me gjer.  
Humor løyser lett opp i ting som er vonde og vanskelege, og me vert litt meir kompetente for 
kvar gong me gjer noko «gale».

Me vil ha ein barnehage med glade og trygge barn.

PERSONALET - KOMPETANSEPLAN
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August 1.august – nytt barnehageår byrjar.
Tilvenning av nye barn
14 august - Planleggingsdag i samband med nytt barnehageår

September Foreldremøte for alle foreldre/føresette.
17 september: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Oktober Hummarfiske startar

Oktober/
November

Foreldresamtaler.
              Alle foreldre/føresette får tilbod om samtale om sitt barn
Lysfest: barnehagen inviterer alle barn med familie til lysfest i barnehagen ein ettermiddag
8 november : Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Desember Nissefest med graut: for barnehagebarna og dei tilsette.
Lucia: Dei eldste barna «går» Lucia for resten av barnehagen.
Kykjebesøk: me vert saman med andre barnehagar invitert til kyrkja. Barna frå dei ulike 
barnehagane deltar i eit julespel.

Januar Tilvenning av nye barn
31. januar: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Februar Karneval i barnehagen

Mars/april Påskelunsj for barn og tilsette i barnehagen.
Kanskje kjem påskeharen på besøk?

April Vennedagen
Foreldresamtaler

Mai Foreldresamtaler.
17.mai-forebuingar
Fotografen kjem
10 mai: Planleggingsdag: Barnehagen er strengt
Maritime aktiviteter og båt sesong starter

Juni 15 juni - planleggingsdag
Besteforeldrefest: alle besteforeldre/oldeforeldre vert invitert til fest i barnehagen. Barna opptrer 
og kaker og  kaffi vert servert.
Avslutningsfest der skulestartarane inviterer foreldra på fest for å markere slutten av 
barnehagetida
Invitasjon av nye barn og foreldre

Årsplan godkjend av SU

ÅRSHJUL - TRADISJONER
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Katja Kayser Djupevåg

Tlf: 47 64 73 73 

E-post: dl.bekkjarvik@bhg.no

Besøksadresse:

Alvamyrvegen 11

5397 Bekkjarvik

Tlf: 550 82 194 

BekkjarvikBarnehagenavn


