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1. INNLEDNING
Årsplanen inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i
en bevisst og uttalt retning. Årsplanen viser hvordan vi i barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale
tilpasninger til pedagogisk praksis.
Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.
Kjemperud FUS Barnehage inngår i FUS-kjeden. FUS barnehagene tilbyr et gjennomarbeidet driftskonsept, moderne barnehagebygg, kvalifisert personale og
godt utviklede rutiner.
Barnehagen har flott beliggenhet med nærhet til Furumo som har tur- og leiketerreng, svømmehall, idrettsbane og skøytebane på vinteren. Brannstasjonen
ligger 200 m unna, det samme gjør kafe, lastebil og bussgarasje. Geithus sentrum er i gangavstand for de største barna. Med buss tar vi oss lett rundt i
bygda. Barnehagen ligger sentralt, med avkjøring fra motorveien ca 700 m fra barnehagen.

Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
2020-2021

Side 4

1. VISJONEN VÅR
Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at barnehagen skal oppnå - nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter
hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.

Sammen gir vi barndommen verdi
lek og glede
hverdagsmagi og vennegaranti
I leken kan alt skje! Barn leker overalt i verden og har gjort det bestandig. Leken starter på stellebordet, med borte-titt-tei, rim og regler, kiling, smil og
latter. Å leke er gøy og er med på å gi barndommen verdi.
Hverdagsmagi er: Planlagte og uplanlagte gode øyeblikk.
•

Øyeblikk vi ønsker at barna skal huske og minne dem om Kjemperud.

•

Trygghet er en forutsetning for å kunne oppleve disse gode øyeblikkene.

•

Øyeblikkene kan dukke opp helt uforutsett og uplanlagt – i her-og-nå situasjoner.

•

Vi kan legge til rette for og planlegge hverdagsmagi, i f.eks samlinger, på turer etc. eller når vi voksne våger å være litt ”ville og gærne” eller
overrasker barna med noe spennende.

•

Personalet har ansvar for at sine primærbarn får gode øyeblikk i barnehagen.

•

En magisk planlagt dag hver måned.
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«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 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. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både
inne og ute. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre»
(Rammeplan 2017)
I barnehagen bruker vi rollelek som metode for å utvikle barns sosiale kompetanse. Det er da sentralt å gi barna felles opplevelser som kan gi næring til lek.
Barnehagepersonalet må tilrettelegge i form av materiell og igangsette og støtte opp under leken. For oss er det viktig å sette av god tid til lek, både
voksenstyrt og barne- initiert lek. Vi leker både på alvor og for moro skyld. Vi leker for å lære, men også bare for å være.
I visjonen gir vi barna vennegaranti. Vennskap kjennetegnes av humor; man forstår hverandre, deler hemmeligheter, samhold, man deler ting, ler sammen,
viser hele spekteret av følelser ovenfor hverandre, har minner sammen, er trygge på hverandre og har tillit til hverandre. Hos oss innebærer vennegaranti
blant annet at barna skal utføre vennehandlinger mot hverandre. Små barns vennskap kan være flyktige, men også varige.
Forsking viser at barn ned mot 2 års alder har vennerelasjoner, men de kan være uoversiktlige og i bevegelse. Vennskap har ulike uttrykksformer; leke
sammen, le sammen, løpe etter hverandre, vente på hverandre. For å kunne utvikle vennskap, må man kunne vite hva det å ha en venn innebærer. Å kunne
dele med hverandre, å le sammen, å vise hverandre med signal og blikket at nå gjør vi noe sammen er små vennehandlinger som sammen kan resultere i
vennskap. Forskning viser at barn som har knyttet vennskap i barnehagealder, lettere kan knytte nye vennskap på skolen og i voksenlivet.
Metoder vi bruker for å tilrettelegge for vennskap er lekegrupper, vennegrupper, aldersinndelte grupper, observerer og skjermer lek, aktive voksne som
tilrettelegger og skaper gode rammer for leken ved å ha tilgjengelig lekemateriell og ulike typer lekemateriell, har felles aktiviteter som tema og prosjekter
som gir en felles referanseramme for leken, felles opplevelser som f. eks turer. Voksne blir med i leken og er en lekevenn for de som strever med å danne
vennskap. Rolleleken er den leken vi bruker mest.
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2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styringsdokumenter.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Disse to dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge.
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer dataljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FN`s barnekonvensjon
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. FN`s barnekonvensjon ble vedtatt av FN`s
generalforsamling 20.november 1989 og trådte i kraft 2.september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonenen som har bredest tilslutning og
utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i verden.

Oversikt over øvrige styringsdokumenter
















Forvaltningsloven
Lov om barnevernstjenester
Opplæringsloven
Arbeidsmiljøloven
Personopplysningsloven
Forskrifter til disse lovene
Barnehagens vedtekter. Avtale mellom barnehage og foreldre
Serviceerklæringen. Deles ut ved oppstart.
Etiske retningslinjer. Gjennomgås og signeres ved tiltredelse personale.
Forskrift om miljørettet helsevern. Barnehagen godkjent i 2008 etter denne forskriften.
Rutine overgang barnehage-skole Modum kommune
Rutine for henvisning til interkommunal PPT Modum, Sigdal & Krødsherad
Progresjonsplanen for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder
Periodeplaner for basene. Deles ut basevis, en for aug-des og en fra jan-juni.
Sommerplan for sommerdrift
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3. VERDIGRUNNLAG OG HOVEDMÅL
Verdiene er kulturbærere i barnehagen. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og
inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien til å virkeliggjøre visjonen.

Verdiene våre:
Barna skal møtes av voksne som er:

Glødende
Skapende
Tilstedeværende
Å være glødende innebærer at voksne er genuint interessert i arbeidet i barnehagen. En glødende voksen motiverer barna både med språk, kropp og
holdningene sine.
Å være skapende innebærer at voksne er lekende, kreative og ser muligheter i stedet for begrensninger.
Å være tilstedeværende innebærer at voksne er både fysisk og mentalt tilstede sammen med barna.
Rammeplanens verdigrunnlag: Barndommens egenverdi, demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling,
livsmestring og helse skal gjenspeiles i våre tre verdier.
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Hovedmålene våre:

1)
2)
3)
4)

FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trivsel i lek og har vennekompetanse
FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd

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 tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd
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METODER FOR Å NÅ MÅLENE
Trygge rammer gir forusigbarhet og oversikt.
Vi har små grupper i basetiden.
Tilrettelegge for individuell mestringsfølelse.
Primærkontaktordningen er sentral.
Primærkontaktordningen bidrar til trygghet.
Voksne som trives som forskere sammen med barna, stiller
spørsmål, undrer seg og filosoferer.
Jobber med og i prosjekter over tid.
Barnet har medbestemmelse.
Tilrettelegger for vennskap i hverdagsakitivtene.
På vei i livet, alderstilpasset progresjonsplan.
Barnet har medbestemmelse og medvirker i egen
barnehagedag.
Ulike innfallsvinkler i aktiviteter/prosjekter gjør at vi
”fanger” opp alle barna.
Glade, gode, morsomme voksne som barna har lyst til å
være sammen med.
Hverdagsmagi.
Alderstilpassa aktivteter som gir mestringsrus.
Gode opplevelser.
Latter, tull, tøys, skjemt og moro.
Tradisjoner som nissefest, karneval, påske.

TEORI OG RAMMEPLAN
Et positivt selvbilde bidrar til trivsel og livskvalitet.
DU er du og du DUGER!
Et postivt selvbilde er viktig for å utvikle gode sosiale
relasjoner som vennskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og
lærelyst (Rammeplan).
Å få delta i lek og få venner er selve grunnlaget for barns
trivsel og det skaper mening i hverdagen.

Min mening teller = jeg er betydningsfull!
Barns medbestemmelse har i Rammeplanen sitt
utgangspunkt i FN`s barnekonvensjon: barns rett til å
utrykke seg og få innflytelse på livet i barnehagen.
Vi skal være her-og-nå, men samtidig glede oss til hva som
skjer i morra.
Å ha det gøy gir endorfiner i kroppen, som gjør oss våkne og
opplagte – vi får mer energi og orker mer!
Å ha det gøy gjør livet lettere og lysere, også når man
opplever ting som kan være triste.
”En god latter forlenger livet”.
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4. SATSING I FUS
Barnet først
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. 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 basene.
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CLASS
.
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5. BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
Hovedfokuset dette barnehageåret er barnas lek og lekemiljø.
Gjennom vår satsing på egenledelse i lek og læring som har pågått siden 2012, anser vi mye av implementeringen i dette som godt forankret i barnehagen
vår.
Egenledelse består av 7 funksjoner. Barn i barnehagen er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere enn på noe annet stadium i livet. Grunnleggende
ferdigheter og forutsetninger for å mestre livet skapes i tidlige barneår. For å jobbe med disse ferdighetene, leker vi masse. Og vi jobber spesielt med å
fremme rolleleken.

Egenledelse handler om å klare og lede seg selv når man samhandler med andre – det handler om barnets sosiale kompetanse. Da må man mestre de 7
funksjonene for at samhandlingen skal fungere. Det er i samhandling med andre man trener disse funksjonene og det er ved hjelp av voksne som aktivt ser
og støtter barn på hvert enkelt utviklingstrinn at disse utvikles. I barnehagen bruker vi blant annet avansert og tilrettelagt rollelek som verktøy for å støtte
barna i utviklingen av ferdighetene innenfor hver enkelt funksjon. Rollelek stiller krav til planlegging av leken, organisering av roller, igangsetting,
selvregulering, vente på tur, fleksibilitet. Barna må ha god arbeidshukommelse og hente fram fra hjernen det som er relevant for rollen og ikke minst de må
ha empatiske evner og se hvordan de påvirker andre (selvmonitorering). Rollelek, det barnet forestiller seg i tankene sine, gjennomfører det i praksis «på
liksom” i leken. Det betyr at barn i rollelek øver opp sin forestillingsevne og ferdigheter som danner grunnlaget for abstrakt tenkning. f. eks ved at barnet
Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
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bruker en kongle og later som om det er en bil. Rolleleken stimulerer forestillingsevnen og er en viktig forutsetning for kreativitet, fantasi og til å ta andre
sitt perspektiv. Dette igjen er avgjørende ferdigheter når man skal utvikle vennskap, sosial samhandling med andre (Egenledelse i lek og læring, M.
Godtfredsen og K. Sørensen). På småbarn tilrettelegger vi for at barna skal klare mest mulig selv; kle av og på seg, krabbe opp på stellebenken, krabbe opp i
vogna. Med små hjelpemidler og tilrettelegging fra personalet klarer småbarna mye selv. Vi prioriterer og bruker TID på at barna skal mestre
hverdagsrutinene. Dette er også en metode i tråd med egenledelse.
Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygger mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing,
skriving og matematikk. Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.
Dette barnehageåret barnas lek og lekemiljø ha et stort fokus. Vi skal jobbe med lekemiljø både inne og ute. Barnas medvirkning vil være sentralt.
Internt skal personale ha kompetanseheving på sosio-emosjonell støtte til barn, læringsstøtte og organisering og ledelse. Alle er elementer i CLASS.
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6. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Vi skal lage gode arenaer for lek, læring og danning – omsorg og glede skal prege atmosfæren i barnehage
Læring:
 gjennom lek
 progresjon
 allsidige aktiviteter
 lære ved å gjøre

Læring

Danning:
 aldersinndelte
grupper
 egenledelse
 undring og
utforsking

Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
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Omsorg:
 fysiske behov
(mat/søvn/hvile, stell)
 psykiske behov (trygghet,
relasjoner, tilhørighet)

Omsorg

Barnet
som
medvirker

Danning

Lek

Lek:
 fysiske rom og
lekemateriale
 skape et inkluderende
lekemiljø
 støtte og veilede i lek
 fokus på rollelek

Ved å tilrettelegge for lek og allsidige
aktiviteter i barnehagen, bidrar vi til barns
læreprosesser og egenledelsesferdgheter.
Best læringseffekt får vi når barnet
medvirker, det er da barnet er mest
motivert – derfor er det viktig at vi voksne
fanger opp barnas interesser og bygger
videre på dette. Leken står sentralt og barn
skal selv styre sin lek med voksne som er
aktive og tilstedeværende. Personalet
tilrettelegger og former gode lekemiljøer for
barna. Vi har et variert og utfordrende
lekemiljø både ute og inne.
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Det du tror om meg
Slik du er mot meg
Hvordan du ser på meg
Det du gjør mot meg
slik blir jeg

Det er slik vi dannes. Vi speiler oss i andre, vil blir individer i møte med andre individer. Egenledelsesferdighetene
handler i stor grad om å tilegne seg ferdigheter som gjør barna sosialt kompetente. I barnehagen møter barn andre
barn. Jevnaldrende barn sin betydning sammenliknet med voksnes betydning er viktig. Frønes (Frønes «De
likeverdige» 1994) mener at barn-barn relasjoner kjennetegnes av at de er kommunikativt komplekse, tvetydige og
mangetydige, relasjoner med andre må oppnås, de er likeverdige og har likhet i situasjon, i utviklingsnivå og opplever
seg like og til slutt jevnaldrende produserer kultur. I barnehagen har vi barnegrupper med utgangspunkt i alder og
likhet og vi har aldersinndelte grupper for 3-5 åringene en dag hver uke.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Se hva vi skriver om vennskap i «Visjonen vår»
«I visjonen gir vi barna vennegaranti. Vennskap kjennetegnes av humor, man forstår hverandre, deler hemmeligheter, samhold, man deler ting, ler sammen,
viser hele spekteret av følelser ovenfor hverandre, har minner sammen, er trygge på hverandre og har tillit til hverandre. Hos oss innebærer vennegaranti
blant annet at barna skal utføre vennehandlinger mot hverandre. Små barns vennskap kan være flyktige, men også varige.
Vi har delt barna i barnehagen i 6 grupper, og i kjernetiden deler vi gjerne inn i enda mindre grupper – dette for øve i mindre grupper. Det sosiale samspillet
er lettere å øve med færre, før man kan praktisere ferdighetene i større grupper. Det er også lettere å jobbe forebyggende i forhold til ekskludering,
krenkelser og mobbing – og det er lettere å gripe inn når det skjer og sette inn tiltak.
Vi starter hver dag med en samling for hver base. Dette for å kjenne på at man er en gjeng og er en del av et fellesskap. Vi har også noen felles samlinger og
arrangementer i løpet av et barnehageår.
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Vi er særskilt opptatt av å fremme rollelek, også fordi den støtter og utvikler språket. Barna i barnehagen skal møte et rikt og variert språk. Barnehagen skal
støtte barnet i å ta aktivt i bruk språket som kommunikasjonsmiddel for å utrykke tanker og følelser. Felles opplevelser gir næring til språket og en
referanseramme å kommunisere ut i fra. Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst i Rammeplan gir oss føringer for hvordan vi skal fremme god
språkutvikling hos barn. Vi har ulike kartleggingverktøy som vi bruker hvis vi mener et barn strever med språkutviklingen. Dette er for å kartlegge hvilket
behov barnet har for mer spesifikk trening. Vi har språkgrupper med utgangspunkt i kartlegging og observasjoner; det er alt fra begrepstrening,
munnmotorikk og til å jobbe med hukommelse og arbeidsminne. For å fremme leken og barns språklige utvikling har vi i barnehagen rikelig med målrettet
materiell og utstyr som stimulerer barna. På småbarn bruker vi spesielt Snakkepakken. Viser for øvrig til progresjonsplan fagområdet: Kommunikasjon,
språk og tekst.
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7. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Alle barn har rett til medvirkning, uansett alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på
alle sider ved sitt liv i barnehagen. (FN`s Barnekonvensjon)
Med barns medvirkning mener vi at barn både kroppslig og språklig skal få gi uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter
ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige utrykk. Vi oppmuntrer barna til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger og de møter
anerkjennelse for sine uttrykk.
Personalet må lytte og møte barna ut ifra deres alder og funksjonsnivå – ut ifra det enkelte barnets ståsted. Barna skal oppleve å være en del av
fellesskapet, kunne gi uttrykk for det de selv mener og tenker. Vi oppmuntrer barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.
I Kjemperud FUS barnehage:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi bygger gode relasjoner mellom barn og voksne.
Vi lytter til barnas meninger og tanker.
Analyserer situasjoner ut ifra det enkelte barnet.
Reflekterer og undrer oss sammen med barna.
Er tilstedeværende rundt barna og leken deres.
Tilrettelegger for det videre pedagogiske arbeidet, ut ifra barnas tanker og ideer.
Barneintervjuer
Bruker pedagogisk dokumentasjon og synliggjør barnas meninger og tanker gjennom bilder, historier/sitater og tankekart.
Åpent tema gir større rom for at barna kan medvirke sin egen hverdag.
Åpen ukeplan
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8. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Informasjon om hvordan barnehagen jobber med:

Barn og barndom
Individuell tilpasning av opplegg
Sette grenser ut i fra hvem barnet er
Bruke ulike innfallsvinkler i arbeidet med barna
Bli kjent med og skape relasjon til hvert enkelt barn
Se det positive i barnet
Møte barna med åpenhet og rom for ulikhet
Leke masse!

Demokrati
Samling med telling og opprop hvor alle nevnes, også de som ikke er tilstede
Alle får sin tur.
Synge om alle
Inkluder alle barna i aktiviteter, alle skal ha et tilpasset tilbud
Være gode rollemodeller.
Ta hensyn til gruppas behov og ønsker
Sette demokrati i sammenheng med bærekraftig utvikling:
Sosial kompetanse, ta hensyn til hverandre, være tydelige på årsak/virkning

Mangfold og gjensidig respekt
Se og anerkjenne hvert enkelt barn.
Gi direkte tilbakemelding til det enkelte barn
Tilbakemeldinger til gruppa som helhet
Bruke en eller annen form for telling, navnesang, opprop hver dag i plenum i barnegruppa
Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
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Gode hilserutiner når vi møter hverandre på morgenen
Sier hadet til hverandre
Bruke tid på hver enkelt
Kvalitetssikring på relasjonsarbeid (kan kartlegges)
Primærkontakt

Likestilling og likeverd
Vise ulikheter og normalisere det
Samtale og undring om forskjellige ulikheter
Anerkjenne sosial atferd
Alle kan være den man er

Bærekraft
Gi positive opplevelser i naturen
Voksne som er undrende og utforskende sammen med barna
Innøve gode rutiner i fht. kildesortering – ta vare på naturen
Gjenbruke materialer
Bruke naturmaterialer i f. eks formingsaktiviteter
Lytte etter lyder i naturen, spor, lukt – sanse den
Livet i skogen, livet i havet, livet i lufta
Dyrke planter, blomster og grønnsaker – fra jord til bord
Vennskap
Vente på hverandre
Dele med hverandre
Ha empati for andre
Utføre vennehandlinger ovenfor hverandre og anerkjenne dem
Øve på å klare selv
Bygge selvtillit og selvbilde
Oppleve mestringsfølelse
Bli kjent med følelsene våre
Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
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Kroppsbeherskelse, se hva min kropp klarer
Dekke grunnleggende behov – med hjelp

Livsmestring og helse
Mulighet for å sove eller slappe av
Motorisk utvikling og bevegelsesglede gjennom
tilgjengelig utstyr, varierte dager med mulighet for kroppslig
utfoldelse, turer i skog og mark, dans og bevegelse til musikk
Skal vi servere mat i samråd med FHI sine råd; nøkkelhullsprodukter og varierte varme måltider.
Ha kunnskap om omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep:
Forebygge ved å lære barn om kroppen og at den er deres
Snakke om gode og vonde hemmeligheter
Snakke om følelser, lære barna et rikt følelsesspråk
Anerkjenne barnets følelser – alltid!
Gi innspill og erfaringer som kan skape undring
Jobbe med vennskap – det er forebyggende
Nulltoleranse mot krenkelser
Bygge robuste barn
Gi ansvarsoppgaver, få barna til oppleve seg som nyttige
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9. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Vi har valgt å dele inn fagområdene og laget en progrejonsplan som vi bruker som utgangspunkt i vårt arbeid.

0-3 år,
småbarn

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse og helse

*Pekebøker
*Ordrytme
*Rim og regler
*Gjentakelser i bøker
*Sanger
*Bevegelsessanger
*Benevning
* Tegn til tale
* Sette i gang lek, organsiere og
planlegge enkel rollelek
* Små lekegrupper
* Korte beskjeder
* Snakkepakke –
begrepstrening
* Primærfarger
*Fokus på hverdagsbegreper
*Tid og rom for samtaler

*Sansene
*Daglig hviling/soving
* Håndvask
* Øve på å spise selv og
smøre egen mat
* Øve på å kle seg selv
* Trilles eller går på korte
turer
*Peke på kroppsdeler
*Sansemotrikk i sand,
vann og med fingermaling.
*Grovmotoriske
ferdigheter; krabbe, krype
og gå.
*Finmotorikk; pegs, store
perler, øve øye og
håndkoordinasjonen
*Kjøkkenhage, smake,
bake
* Klatre opp i vogna når
skal sove
* Finne fram bleie på
badet
*Respekt for egen og
andres kropp
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Kunst, kultur og
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
kreativitet
*Kjenne på og erfare
*Ute hver dag (soving er *Sosial kompetanse- fokus på
ulike
inkl)
meg og mitt, deg og ditt og å
formingsmaterialer
*Småturer i nærmiljøet
dele.
*Rytmeinstrumenter
*Rydde opp etter oss
*Hvordan vi skal være med
*Lytte til ulik type
ute og inne
hverandre
musikk
*Kaste søppel i rett
*Høytider
*Bevege seg etter
dunke
*Undre oss sammen med
musikk
*Husdyr (hund, katt,
barnet, følge barnets initativ
*Dramatisering med
hest, gris, sau og ku)
*Sette ord på følelsene: glad,
hånddokker
* Kjøkkenhage
sint, lei seg
* Bruke ulike
lekematerialler
*Gjøre seg erfaringer
med ulike typer vær;
vått, kaldt, varmt etc

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

*Bli kjent med uteområdet
vårt
*Husdyr, dyr og dyrelyder.
Om mulig besøke
bondegård (2 år)
*Ordensbarn som bidrar til
fellesskapet

*Sanger, rim og regler
*Telle fingre, tær
*Puslespill og klosser
*Geometriske figurer
*Begrepstrening
-bevisst bruk av stor, liten,
full, tomt, firkant, sirkel
etc
*Leik med ulike baller
(ballonger, myke, harde,
små og store)
* Bruke sanseboks
*Ipad som digitalt verktøy
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3-4 år
Storebarn

* Farger
* Tulleregler og humor,
*Høytlesning,
*Gjenfortelle hva som har
skjedd
*Sette i gang lek, organisere,
planlegge rollelek
*Ordrytme.
*Metaperspektiv på språket.
* Eventyr
* Følelser
* Tegn til tale
* Rim og regler
*Spille spill
*Pusle puslespill
*Terningen
*Øve seg på å sette ord på
følelser
* Rollelek
* Tegn til tale
* Utvikle fantasi og eventyrlyst

*Kle på og av seg det
meste selv
*Sanser og
sansestimulering
*Lære om kroppen
*Hinderløyper både ute
og inne
*Litt kunnskap om
hygiene
*Dotrening – slutte med
bleie
*Smake på ulik mat
*Bade
*Grovmotoriske
ferdigheter; rulle, klatre
og balansere.
*Turer i ulendt terreng
* Bære sekken sin selv
*Kjenne til sansene og hva
de brukes til.
*Blyantgrep, perle.
*Gå på lengre turer
*Evne å være fleksibel og
regulere seg selv i lek med
andre

*Lek med
naturmaterialer
*Undre oss og filosofere
*Ulike
formingsmaterialer
*Prøve ulike
formingsteknikker
*Kle seg ut, bli en
”annen”
*Dramatisering og
rolleleik
*Spille på instrumenter
og lage musikk
*Danse
* Sanser
*Fokus på
tredimensjonale
materialer som ulike
leiretyper
*Toving
*Besøke biblioteket i
Vikersund
*Dramatisering
*Lage eventyr

*Ute hver dag
*Tur en dag pr.uke
*Resirkulere avfall,
kildesortere
*Rydde opp etter oss
ute og inne
*Dyr
* Insekter, undersøke
og undre oss
*Blomster
*Kjøkkenhage
* Besøke bondegård
med dyr

*Sosial kompetanse, fokus på
selvhevdelse og empati (3 år)
* Sosial kompetanse, fokus på
vennskap, det å ha en venn (4
år)
*Filosofiske samtaler
*Høytider
*Respekt for alt som lever
*Følger opp fadderbarnet
med tegninger, brev, ha
delansvar for innsamling
*Undre seg over
naturspørsmål, hvor kommer
blomstene fra? Hva skjer med
frøene vi sår? Søpla vi kaster?
*Høytider, hvorfor og hva
ferier vi

*Fokus på familien min og
huset mitt. Vite hvor man
bor – Åmot, Geithus,
Vikersund.
*Bruke nærmiljøet til turer
* Sameuke
* Hvorfor ferier vi 17.mai
*Følge opp fadderbarnet
* Turer i nærmiljøet, ta buss
til Vikersund.
* Tur til Blaafarveverket

*Sanger, rim og regler,
gjerne med telling
*Puslespill/spill
*Geometriske figurer
*Begrepstrening
*Form og farge
* Enkle mønster
*Møte tallsymbolene
*Måle og veie
*Matche
*Terningen
*Bruke matematiske
begreper i det daglige og i
alle temaer
*Telle til 10 (4 år)
*Førmatematisk
forståelse

5 år
Kometene

*Bli lest bok uten støtte av
bilder, gjenfortelle, fortsette
historien, fantasere, hva skjer
hvis?
*Ta ordet
*Ta og gi beskjeder
*Eventyr
* PC spill
*Barneintervju
*Se lesekorpset
* Skrive navnet sitt
*Ha en viss oversikt over
bokstav og lydkobling lytte ut
førstelyd
*Fonologi, kunne rime

*Klippe etter strek
*Tegne innenfor strek
*Gå på litt lengre turer
*Bære egen sekk
*Vite forskjell på sunn og
usunn mat
*Være med å tilbrede mat
til de andre barna
*Gå på ski
* Sykle uten støttehjul
*Selvstendighet på do
* Bevissthet rundt egne
og andres kroppslige
grenser

*Tredimensjonale
materialer
*Rolleleik, leike yrker
*Kino/
teater/forestilling
*IKT
*Internasjonale eventyr
*Dramatisering

*Ute hver dag.
*Tur hver uke, litt lengre
turer.
* Naturopplevelser
*Naturfenomener
* Hvorfor må vi ta vare
på naturen miljøprosjekt

*Sosial kompetanse, fokus på
jeg sammen med alle andre,
hvordan virker jeg på andre
(selvregulering og
selvmonitorering)
*Prosjekt om miljøet, barn er
med å planlegger.
*Liv og død, filosofere og
undre seg
*Høytider
* respekt for ulikheter

*Turer i nærmiljøet
*Busstur til Vikersund
*Førstehjelp med Henry
*Fokus på trafikk og enkle
trafikkregler
*Sameuke
*Besøke ulike
samfunnsinstitusjoner
* Mobbing
* Barnekonvensjonen
*17.mai – hvorfor
*Besøke skolen sin

*Tallene 1-10, kjenne
igjen tallsymbolene,
forståelse for mengder
*Se på forskjeller,
ulikheter, størrelser,
former og antall
*Terningen (lese den uten
å måtte telle prikker)
*Spill som ludo, lotto,
kortspill
*Penger, leike butikk
*Lære å bruke digitale
verktøy
*Se tellekorpset

Årsplan Kjemperud FUS Barnehage
2020-2021

Side 22

10.

INDIVIDUELL OPPFØLGING AV BARN

Hver dag skal hvert eneste barn oppleve trygghet, vennskap og glede.
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere
eller lengre perioder» (Rammeplan 2017) Om behovet ikke kan dekkes av det allmennpedagogiske opplegget, kan foreldre kreve en sakkyndig vurdering.
For å kunne skape gode arenaer for lek og læring har hvert barn sin primærkontakt. Vi mener at vi med denne ordningen sikrer særlig de minste barna god
omsorg i hverdagen. Mest av alt sikrer vi at barnet blir sett og hørt og får en nær og god relasjon til minst en voksen. Vi har også bevisst valgt å ha små
grupper på storebarn, i stedet for store grupper. Dette for å sikre at vi «ser» alle.
Primærkontaktordning
En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer vi at alle barna blir sett og
ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen
og barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten står for trygghet og nærhet og hjelper barnet med å finne seg til rette.
Primærkontakten deltar på foreldresamtaler med foreldre til sine primærbarn og har et særskilt ansvar for observasjoner og praksisfortellinger i forkant av
samtalene.
Hvorfor primærkontakt?
Dette er knyttet til teorier om tilknytning mellom barn og deres primære omsorgspersoner. For at barn skal kunne utvikle seg til et selvstendig menneske er
det avhengig av mer enn mat, varme og beskyttelse mot sykdom og skade. Det nyfødte barnet er ikke utstyrt slik at det kan overleve uten omsorg fra andre
personer. Omsorg rommer mer enn fysisk tilfredsstillelse og beskyttelse. Barnet har behov for tilknytning.
”Binding” brukes om omsorgspersonens følelser for barnet (oftest mor), mens tilknytning benyttes om barnets tidlige atferd mot omsorgspersoner. Begge
disse prosessene fører fram til psykiske bånd mellom spedbarnet og omsorgspersonen.
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Den første tilknytningen og kvaliteten på denne vil prege barnets nære relasjoner senere i livet. En god tilknytning vil være en viktig faktor med tanke på
barnets psykiske helse. (Bowlby)
Når barna starter i barnehagen har de allerede etablert en tilknytning til sine nærmeste. Den kan være av varierende kvalitet og noen barn trenger lenger tid
enn andre til å slippe mammas/pappas hånd og ta vår.
Ved 7 mnd alder og fram til barnet er 3-4 år bruker barnet den voksne tilknytningspersonen som trygg ”base” når de skal utforske verden. Barnet beveger
seg bort fra basen, snur seg mot den voksne, tolker den voksnes uttrykk og speiler seg i denne. Når barnet starter i barnehagen er det vårt ønske at
primærkontakten skal bli barnets trygge base, den som barnet bruker som utgangspunkt for å utforske barnehagen og den barnet snur seg mot for å få et
bekreftende blikk. For å kunne bli denne trygge basen må vi slippe barnet inn til oss. Tilknytning handler om følelser.
Først er vi til stede sammen med barnet og den som har tilvenning med barnet. Vi er en slags skygge som viser det rundt, setter fram leiker og snakker med
foreldrene. Etter hvert trer vi mer og mer fram og foreldrene kommer mer i bakgrunnen. Pauser og arbeidstid tilpasses i starten slik at vi kan være den
trygge basen når foreldrene overlater barnet til barnehagen (N. Sandvik: ”Til å begynne med”).

11.

TODLERNE (de minste i barnehagen)

Vi har utarbeidet et eget internt dokument som legger konkrete føringer for hvilke rutiner vi har ved oppstart og tilvenning, tilrettelegging av de fysiske
rommene på småbarn, organisering av hverdagen, HMS for de minste, relasjoner og læringsmiljøet. Tilvenningsperioden er en spesielt viktig tid for barna
som får sine første opplevelser og erfaringer med barnehagelivet. Vi har da fokus på å skape gode relasjoner mellom primærkontakten og barnet, samt med
barnets foreldre. Hvert enkelt barn vil først bli kjent med sin primærkontakt, for så å bli kjent med de andre voksne på basen. Se ”Velkommen-heftet” for
nærmere opplysninger om tilvenningsdagene. Vår erfaring er at tilvenningsperioden for små barn er lang, og at barna har ulike måter å tilnærme seg den
nye hverdagen på. Det er viktig at vi tar dette på alvor i barnehagen. Vi imøtekommer barnets etablerte rutiner, og gir en gradvis tilnærming til
barnehagens hverdag. Det essensielle er at barnet opplever trygghetsfølelse.
Trygghetsfølelsen erobres gjennom faste rutiner. På småbarnsbasen er det viktig at de samme rutinesituasjonene gjentar seg hver dag. Vi skjermer de nye
barna mye i tilvenningsperioden, ved å dele i små grupper og være mye i rommene på basen. Hovedfokuset er på å bli kjent med rutiner. Aktiviteter og
utflukter kommer derfor etter hvert som vi opplever at barnegruppa er etablert og klar for dette. Vi har utarbeidet egne rutiner ved overflytting av småbarn
over på storebarn – for å sikre at overgangen blir trygg og god.
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12.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING

Planlegging
Alle i personalet deltar i planlegging av vårt arbeid. Vi har 10 husmøter hvor hele personalet samles i løpet av ett år. Vi har 5 planleggingsdager i året hvor vi
enten henter inspirasjon fra eksterne eller jobber internt i barnehagen. Der er på disse arenaene mye av planleggingen foregår. De felles planene på tvers av
baser gir noen rammer og retningslinjer, mens de mer detaljerte planene også henter mye innspill fra barna, jmf. Barns medvirkning punkt 5. Det er
barnehagens lederteam bestående av daglig leder og samtlige pedagoger som leder planleggingen på husmøter og planleggingsdager, og som har i sine
arbeidsinstrukser at er hovedansvarlig for at planene er i tråd med gjeldene krav, lover og regler.

Dokumentasjon
Pedagogene har hovedansvar for at det pedagogiske arbeidet blir dokumentert. Noe av dokumentasjon går ut til foreldrene, annen pedagogisk
dokumentasjon f. eks praksisfortellinger brukes internt til refleksjon. Kartlegginger og observasjoner av barn danner grunnlag for foreldresamtalene. Noe
legges i MyKid.

Vurdering - refleksjon
Vurdering og refleksjon danner utgangspunkt for planlegging. Hver base gjør en halvårsvurdering, en i januar og en i juni i forhold til basens arbeid. Da settes
vurderingen opp mot målene i årsplanen. Vurdering og refleksjon er satt fast i system på base-møter som hver base har annenhver uke. Barnas perspektiv
og læringsutbytte er sentralt i vurderingen. Barna kommer med tilbakemeldinger på opplegg både spontant eller i samtaler i etterkant av opplegg. I tillegg
har vi planleggings- og vurderingsmøter i forbindelse med fellessamlinger, nissefest, karneval, overnatting med Kometene etc. Hensikten med vurdering er å
vurdere barnas utbytte, vurdere grad av måloppnåelse og gjøre planleggingen enklere hvis aktiviteter skal gjennomføres igjen senere. Hele personalet deltar
i vurderingen, pedagogene sammen med daglig leder har ansvar for at vurdering blir gjennomført.
Foreldre kommer med innspill på foreldresamtaler. Videre kan foreldre komme med innspill og tilbakemeldinger i Foreldrerådet, til FAU-repr som tar det
opp i samarbeidsutvalget eller gå direkte til daglig leder. Se punkt 9 for hvilke arenaer foreldre kan påvirke og komme med innspill.
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13.

SAMARBEID OG OVERGANG

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

Barna skal klare overgangen til skolen både sosialt og faglig.
Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og
skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn: Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille over
lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i friminuttene, ta av og på klær og sko uten hjelp osv.
De eldste barna i barnehagen er med på Kometgruppe. De samles 1 gang pr. uke fra september til mai. I progresjonsplanen framgår det helt konkret hva vi
jobber med. Hovedansvarlig på Kometgruppa er en pedagog. Vi jobber i stasjoner etter «stasjonslæringsprinsippet», dette er noe barna møter igjen i skolen
allerede fra tidlig i 1. klasse. Vi bruker et læreverktøy kalt Trampoline. Det er en arbeidsbok til hvert barn og veiledning for personalet for hvordan man kan
legge opp innholdet. Innholdet er tverrfaglig og dekker alle fagområdene.
Samarbeidet med skolene er regulert i perm ”Overgang barnehage/ skole i Modum kommune”.
I mai og juni er vi på en rekke uformelle besøk til skolene.
Vi har lagt noen faste ting til Kometgruppa:








Hente juletre og har ansvar for julegrantenning
Går Lucia i barnehagen for de andre barna
Busstur til Vikersund
Sykkeltur
Overnatting
Tur til Bjørneparken i Flå
Kometmiddag, høytidelig avslutning med barn og foreldre
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FORELDRESAMARBEID
Vi har ulike møtepunkter med foreldre til barna i barnehagen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oppstartssamtale med nye foreldre før barnet starter i barnehagen.
Den daglige kontakten ved bringing og henting, hvor vi forteller litt om barnehagedagen til barnet.
Vi har minst to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, ett på høsten og ett på våren. I tillegg til disse kan foreldre og pedagogisk leder be om
samtale ved behov. Pedagog og primærkontakt deltar på foreldresamtalene.
Appen MyKid til registering av fravær, beskjeder, oppsummeringer og bilder.
Det avholdes to foreldremøter i løpet av barnehageåret, ett på høsten hvor vi gjennomgår årsplan og ett på våren. Foreldremøte på våren er gjerne
temabasert.
Foreldremøte for neste års skolestartere.
Organisere arrangementer i barnehagen som styrker fellesskapet mellom barn, foreldre og personalet. (foreldrekaffe, sommerfest etc).
Dugnad, foreldre som bidrar til fellesskapet i barnehagen til det beste for barna. Det avholdes to dugnader i året.
Dokumentasjon rettet mot foreldre. Bilder, video, utstillinger m.m.

Foreldrerådet
Samtlige foreldre i barnehagen er med i foreldrerådet. I foreldrerådet velges en foreldre representant fra hver base som danner Foreldrenes arbeidsutvalg –

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU
Består av 6 valgte representanter. FAU organiser bl. a dugnader og sommerfest. FAU konstituerer seg med leder og nestleder som sammen med 2 øvrige
representanter sitter i barnehagens samarbeidsutvalg.
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Samarbeidsutvalget
Består av 4 FAU representanter, 4 ansattrepresentanter og daglig leder. Dette er barnehagens øverste samarbeidsorgan og utvalget kan fremme forslag til
bl. a vedtektsendringer til styret ved eier i barnehagen.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
Vi har følgende samarbeidspartnere:
Foreldrerådet – består av alle foreldre i barnehagen
Samarbeidsutvalget i barnehagen
Eier Eli Sævareid og styret i barnehagen
Trygge barnehager
FUS
Modum Kommune
Helsestasjon v/ Helsesøster
Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT
Barnevernet
Andre barnehager
Skoler i Modum som våre barn sokner til
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14.
Måned
August
Tilvenning og
oppstart.
September.

Oktober.
Forutaksjon.

November.

Desember.
Adventstid.

ÅRSHJUL 2020-2021
Dato
24. Plandag

Ansvar
FUS

Måned
Februar.
Sameuke og karneval

08. Storebarn
foreldremøte
09. Småbarn
foreldremøte
17. og 19. Dugnad
Foreldresamtaler
12. Furumomila
22. Forutaksjon
23. Plandag

Ped.ledere

Mars.
Påskeforberedelser.

Januar
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Ansvar
FUS

April.

Foreldresamtaler
6. Plandag
29. FUS-dag
Foreldremøte

Ped.ledere
Marit

Mai.

04. og 08. Dugnad
14. Maifest
27. Kometmiddag
04. Plandag
07-08.Overnatting
Sykkeldag
11.Sommerfest

FAU

Ferieavvikling
Ferieplan

Tillitsvalgte/Marit
Marit

Ped.ledere
FAU
Ped.ledere
Marit/FAU
Marit

27. Adventsamling

1. Julegrantenning og
førjulsgløgg
4. 11 og 18.
Adventssamling
14. Lucia
21. Nissefest

Dato
04. Plandag
Uke 5, Sameuke
17. Karneval
Foreldresamtaler
25. Påskesamling
26. Påskelunsj

Kometer og Marit

Juni.

Ped.ledere

Kometer
Marit
Kometer
Kometer

Kometer
Juli
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ALLE HOLDER HENDER

HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST!
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