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VELKOMMEN TIL TOMTER FUS
BARNEHAGE OG ET NYTT BARNEHAGEÅR
ÅRSPLAN
Barnehagens årsplan er et arbeidsverktøy for personalet som beskriver hva
barnehagen skal jobbe med. Årsplan gir informasjon om barnehagens pedagogiske
arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter. Årsplanen bygger på Lov om barnehager, informasjon fra FUS admirasjonen
og rammeplanen for barnehager.

ANSVAR FOR BARNEHAGENS DRIFT
Barnehagen eies av FUS, og driftes etter vedtekter fra FUS barnehagene. Ansvar for
barnehagens drift er daglig leder. Det inngås kontrakter med alle barnehagens brukere.
FUS kjeden er en privat barnehagekjede som består av mer enn 177 barnehager i mer
enn 82 kommuner. FUS kjeden eies av Trygge Barnehager og er Norges største private
barnehageaktør.

BARNEHAGENS ORGANISERING
Tomter FUS barnehage åpnet 17.november 2008. Vi er en basebarnehage med plass
til ca.80 barn. Barnehagen er delt inn i to baser; Furuskogen (aldersgruppe 1-3 år)
og Granskogen (aldersgruppe 3-6 år). Åpningstiden er 06.45 - 17.15. Vi har reduserte
åpningstider i romjulen og påskeuken, samt stengt to uker i juli, julaften og nyttårsaften.
I tillegg har vi 5 planleggingsdager i året, hvor barnehagen er stengt.
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SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagens eier
Foreldre
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevernet
Tilsynsmyndighet
Helsestasjon
Barnehager og skoler

VISJON FOR FUS BARNEHAGENE
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Visjon for FUS barnehagene
SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI.
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.

VERDIENE FOR FUS BARNEHAGENE
Verdiene for FUS barnehagene
GLØDENDE
Voksne som vet å ta vare på de
magiske øyeblikkene.
Lekende voksne som tar hvert enkelt
barn på alvor

SKAPENDE
Skapende og kreative voksene som
finner på aktiviteter med barna og
bygger videre på barns interesser
og undring.

TILSTEDEVÆRENDE
Alle barn møter en trygg voksen
med blikkontakt og «hei» med
navn.
Vi er observante og motiverte
voksne som ser barnas behov.

Barns rett til medvirkning
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge
for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på
andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på
egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge
for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre
måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.
Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta»

RAMMEPLAN.
Det Tomter FUS barnehage legger i det, er at alle barn skal bli hørt, sett, respektert
og anerkjent. Dette handler ikke om at de skal få viljen sin, men at alle barn skal bli
tatt på alvor i ulike situasjoner og medvirke i sin egen hverdag. Personalet må både
være observant på barns verbale og non verbale språk.
Barnehagen arbeider etter følgende styringsdokumenter
Årsplan
Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager
FNs barnekonvensjon
Barnehagen vedtekter og etiske retningslinjer
FUS barnehagenes overordnede planer, visjon, verdier og mål
FUS barnehagenes serviceerklæring
Forskrift om miljørettet helsevern
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BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDANT
Barnehagen skal gi barn under opplæringsalder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem
(Barnehageloven §1)
Samfunnsmandat til barnehagen er å tilby barn under opplæringspliktig alder et
godt omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med foreldre/foresatte støtte og ta hensyn til det enkelte barn,
samtidig som hensynet til barnegruppa ivaretas. Barnehagen skal sørge for at barna
opplever et oppvekstmiljø, som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder
og funksjonsnivå og trygge mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen
skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og
bidra til sosial utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har som samfunnsoppgave i
tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

SATSNINGSOMRÅDE
I FUS barnehagene er satsningsområdene vennskap, egenledelse i lek og SmartMat.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.
Det er et felles begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer
det vi sier og gjør. Egenledelse er vår grunntanke om hvordan barna lærer
og opplever mestringsfølelse samt forbereder dem til skole og livet.
Dette er et felles prosjekt i FUS som ble satt i gang høsten 2013.
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EGENLEDELSE DELES I 7 PUNKTER:
Egenledelse deles i 7 punkter:

Planlegging
Enhver lek
starter med
planlegging.

Selvmonitorering
Barnet lærer å se
og tyde
samarbeidpartner
s signaler.

Selvregulering
Barnet lærer å
styre sine egne
impulser og
kommuniserer
om veien videre.

Organisert:
Oppgaven blir
organisert.

Egenledelse i lek og læring

Barnet trekker
fram erfaringer
fra tidligere
leker. Hva
fungerte og hva
fungerte ikke.
Fleksibilitet
Leken må være
fleksibel, så den
kan motta
innspill fra
andre.
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Arbeids
hukommelse

Igansetting
Barnet/ den
voksne setter i
gang leken.

Leken i Tomter FUS barnehage er:
en morsom aktivitet barna kan gjøre sammen med andre eller alene
spontane aktiviteter som barna selv bestemmer
fantasifull,

noe som er grunnleggende i barns hverdag med på å utvikle språket
utfordringer og mestring i hverdagen
å skape vennskap gjennom samarbeid og brobygging
utvikling av grov og finmotoriske ferdigheter
utvikling av empati
at barna får lekt ut ulike opplevelser
å prøve ut nye ting i trygge omgivelser
å få lærdom på en fantasifull og kreativ måte
evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid
erfaringer som kan brukes senere i livet
læring
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Lekekompetanse hos voksne er:
tilstedeværende
deltagende observatør
å veilede i leken
å inspirere til lek
å tørre å gå inn i roller
å lytte til barna
engasjement
en lekekamerat
kreativ
en megler i leken
å gi leken tid
på barns nivå
å he en dialog med barna
å bygge relasjoner
å være nysgjerrig
å bygge tillit
samtaleinteraksjoner

VENNSKAP
«Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv
selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning». (udir.no)
I Tomter FUS barnehage legger vi vekt på at barna skal utvikle sosial kompetanse for
å oppnå vennskap. Dette utvikles i alle situasjoner. Personalet veileder, motiverer og
tilrettelegger for å kunne skape vennskapelige relasjoner.
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SMARTMAT
Alle FUS-barnehagene deltar og fokuset skal være sunnere mat for barna. Maten blir
laget fra bunnen av og vi skal være fantasifulle og kreative. Vi har fokus på de sunne,
viktige og ikke minst riktige matvarene for barn i vekst og utvikling.
Barna skal få være med på hele prosessen, fra start til slutt.
SmartMat innebærer at vi:
serverer grønnsaker til hvert måltid
bruker gode råvarer
bruker mest mulig næringsrikt korn
balanserer inntaket av ulike type riktig fett
bruker vann som tørstedrikk
i størst mulig grad bruker naturlige søtningsstoffer
skaper en god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider

EVENTYRLYST
For å skape eventyrlyst hos barn, må personalet:
være spontane sammen med barna
skape magi
ta tak i barns interesse
gå på oppdagelsesferd sammen med barna
sette i gang fantasien hos barna
se hva barna er opptatt av og koble seg på det barnet holder på med
henge opp eventyr- historier som barna har funnet opp eller som fins fra før
Vi går på tur til ulike områder i nærmiljøet, som skogen, bekken, ridestien,
ekeplasser, fotballbanen, jordet, skolen, m.m. På turer oppleves det mye nytt, som
igjen bidrar til fantasi, kreativitet og undring. Barns interesser og ønsker vektlegges
hvor turen skal og skal inneholde.
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FORELDRESAMARBEID
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,
jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også
andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide
i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4.
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Rammeplan
Personalet i Tomter FUS barnehage skal:
gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med hjemmet
møte alle foreldre på en positiv, åpen og ærlig måte
gi foreldrene tilbakemeldinger om barnets mestring og opplevelser
samarbeide med foreldrene om et felles mål, som er til det beste for barnet og
sikrer at barnet trives
erkjenne at foreldrene er eksperter på egne barn og tar foreldrene på alvor
gi alle foreldre muligheten til å påvirke barnehagens innhold
å pne barnehagen som en felles arena for foreldrene, der vi inviterer til
forskjellige arrangement


kalle inn til foreldresamtaler og foreldremøter.
jobbe etter serviceerklæringen til FUS barnehagene
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MENNESKESYN
Vi møter barna med anerkjennelse, tillitt og respekt
For oss betyr det at:
vi erkjenner barndommens verdi
vi reflekterer sammen
barna blir sett og hørt, og de lærer seg å lytte til hverandre
barnas stemme blir hørt og de påvirker egen hverdag
barna setter sine tanker, handlinger og verdier ut i livet
barnet blir sett på som et unikt og selvstendig individ
vi gir omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen
vi fremmer toleranse for hverandre.

OMSORG, LÆRING OG DANNING
OMSORG:
Barn har rett til trygge voksene som tar hensyn til barna og ser barnets behov.
Personalet skal gi en omsorgsfull relasjon, der barnet blir tatt på alvor og trøster barnet
ved behov. Personalet må lytte til barnet og være en god voksen. «Omsorg er en
forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet» Rammeplan. Omsorg er læring som barna tar med seg videre og kan
gi andre. Ved å være i trygge rammer, øker det også muligheten for god læring og for
å bygge en god selvfølelse.
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LÆRING:
Læring = lek, lek = læring. Barn er født nysgjerrige og opptatt av alt som skjer. Gjennom
å utforske, leke, skape, undre seg og filosofere, bidrar det til læring. Voksene må
legge til rette, slik at barna kan utvikle vitebegjær- ønske om å forstå mer. Barna vet
ikke selv at de lærer, det skjer automatisk gjennom ulike aktiviteter. Barnehagen må
ha materiell, der barna kan undre seg, skape, samarbeide, mestre, utforske og søke
nye utfordringer. I de fleste tilfeller, klarer barna å styre aktivitetene selv. Likevel
må personalet i barnehagen være tilstede for å veilede, evt. tilføre nye midler, støtte
oppom og være en aktiv bidragsyter i leken og bidra til å utvikle leken hvis behovet
er der. «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» Rammeplan

DANNING:
Danning skjer gjennom aktiviteter som lek, måltid, være sammen med andre,
påkledning og i alle andre samhandlingsprosesser. Det er en læringsprosess å ta
hensyn til andre mennesker og det å kunne reflektere over egne handlinger og
væremåter. Personalet må være gode rollemodeller og være tilgjengelig hos barn i
alle situasjoner. Personalet må ha gode relasjonelle ferdigheter når de skal veilede
barn og megle mellom barn ved uenigheter. I løpet av barnehagetiden, ønsker barnehagen at barna sitter igjen med god selvfølelse, viser respekt for andre mennesker,
viser omsorg/empati for andre og viser gode handlinger. «Barnehagen skal støtte
barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidrar til å legge
grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap»
Rammeplan
For å kunne jobbe med disse punktene, må personalet i Tomter FUS:
ha god relasjonskompetanse
ha hjerte for å jobbe med barn
ha veiledningskompetanse
være en trygg person
kunne gi mye omsorg
se alle barna
ha godt humør
være tilstede i lek
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KVALITET
I følge rammeplanen er kvalitet i det daglige samspillet mellom mennesker i
barnehagen, en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring.
Kvalitet er å jobbe på best mulig måte og med høy verdi, det skal omhandle våre
tanker, handlinger og vurderinger.
Gode kvaliteter i Tomter FUS barnehage er å:
ha vennegaranti
være imøtekommende
være skapende, glødende og tilstedeværende
være leken
ha hverdagsmagi
være rettferdig og vise omsorg
ha god kvalitet på barnehagebygget
ha utdannet personell
ha medbestemmelse i hverdagen
ferdes i trygge omgivelser i et naturvennlig miljø
ha et åpent menneskesyn
være endringsdyktige
For å sikre kvalitet skal personalet i Tomter FUS barnehage:
jobbe for at barna vil være med, og glede seg til å være her
være tilstede og aktivt deltagende i barnas hverdag
skape trygghet for barna
være med å legge et godt grunnlag for barnas framtid
barnas sosiale kompetanse, og være en støttespiller
skape en spennende hverdag, magi og noe unikt
være lekende
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BARNEHAGEN KOMPETANSEUTVIKLING
Tomter FUS barnehagen utvikler sitt personale gjennom både interne og eksterne
kurs og møter. Vi har en personalgruppe som har fokus på å være faglig sterke og
som er i stadig utvikling for å bidra til en best mulig barnehage.
Vi har siden 2016 hatt et ekstra fokus på relasjonskompetanse, der vi satt oss inn i
teorien til Jan Spurkland. Dette har gjenspeilet seg mellom ansatte/ ansatte, ansatte/
barn, barn/barn og ansatte/ foreldre. Dette handler om kjenne hele menneske, være
menneskeinteressert og jobbe for å oppnå tillit. Siden 2016 har barnehagen i ulike
møter.
De viktigste punktene er menneskeinteresse, tillit og emosjonell modenhet. For å
kunne gå i relasjon med et annet menneske, må man ha tillit og være interessert i hva
den andre partens liv eller hva han/hun formidler. Man må ha menneskeinteresse,
hvis man ønsker å bruke tid til å bli kjent med et annet individ. Lytte, anerkjenne, bry
seg, ha mot og akseptere hverandre er viktig for å bli kjent.
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«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV TUNING
IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
Fra august 2019 og framover, skal FUS satse på øke kvaliteten i barnehagen ved å
kartlegge personalets relasjonell samhandling med barna.

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.
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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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SAMARBEID
TVERRFAGLIG SAMARBEID
Barnehage, helsesøster, Barnevernet og PPT har tverrfaglige møter to ganger på
høsten og to ganger på våren. Dette utgjør barnehagens tverrfaglige team. En målsetting for det tverrfaglige arbeidet er å avdekke hjelpebehov tidlig, sette inn tiltak til
rett tid og søke å forhindre at vanskene utvikler seg. Barnehagen og foreldre kan i
samarbeid søke hjelp i tverrfaglig team.
Det er utarbeidet en handlingsplan for tverrfaglig samarbeid, som dere kan finne på
Rælingen kommunes hjemmesider. Det er et lavterskel tilbud for alle parter.

SU – BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG
For å sikre samarbeid med barnas hjem sier Lov om barnehager §4 at hver barnehage
skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldre/
foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen, for å skape et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalgets overordnende mål, er at det er et rådgivende, kontaktskapende
og samordna organ. Representanter til barnehagens samarbeidsutvalg velges med
like mange foreldre/foresatte og personalet, for et år av gangen. Daglig leder har
møte, - tale- og stemmerett.

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan
få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning»
Rammeplan
Rælingen kommune har i samarbeid med barnehagen utarbeidet en plan for overgang
barnehage/skole.
Målet for planen er at det skal legges til rette for en trygg og god skolestart for barna
i kommunen.
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Måned

Tiltak

Innhold

Ansvarlig

September

• Felles foreldremøte for
foreldre av førskolebarn høst
Skole, SFO og barnehage
deltar!

• innhold kan formes av distriktet.
Tips: Se på hva som er gjort i
Blystadlia og på Løvenstad

• Skolen

• Barnehagen melder fra til
skolen om barn med spesielle
behov som har behov for
ekstra ressurser.

Oktober

• Barnehageleder

• Møte mellom barnehage og
skole, aktuelle faginstanser og
foresatte.

• Viktig informasjon om barnet
deles.
• Plan for videre møtepunkter
avtales

• Barnehageleder

• Søknad om utsatt/fremskutt
skolestart

• Søknadsfrist 01.02
• Skjema ligger på hjemmesiden
• Sakkyndig utredning må
gjennomføres
• Vedtak

• Barnehageleder
informerer
aktuelle foresatte
• PPT
•
• Rektor

• Første utviklingssamtale

• Spørre eleven hvordan
overgangen har vært i forhold til
forventningene, hente opp tråd fra
samtalen barnehagen hadde med
barnet.

• Kontaktlærer

• Førskolebarna og
førsteklassingene møtes

• Innhold settes inn av distriktet

• Barnehageleder

November
Desember
Januar

• Innskriving: Felles innskriving
og påmelding. SFO (frist mars)
sendes foresatte samtidig fra
alle skoler

• Skolen

Februar

• Førskolebarna og
førsteklassingene møtes

• Lærer og
pedagogisk leder

Mars

• Utsending av informasjon til
foresatte
• NB: Kopi til kommunale og
ikke-kommunale barnehager

• Informasjon om besøksdager,
foreldremøter og klasselister

• Skolen

• Ansvarsgruppemøte hvor både
barnehage og skole deltar

• Rutine for henvisning følges

• Barnehageleder
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April

Mai

Juni

• Samtale med førskolebarna

• om forventninger til skolestart

• Pedagogisk leder

• Skolen besøker barnehagen

• Dette kan være fadderbesøk,1.
trinnslærere som besøker
barnegruppen og er med på noen
aktiviteter el.

• Skolen

• Invitasjon til besøksdag i juni

• Brev går ut til foresatte med
informasjon om dagen og at de
selv må være med barna

• Rektor

• Innhente relevant informasjon

• Bruk av overgangsskjema.
• Foresatte må godkjenne at dette
sendes inn og drøftes i møte med
skolen

• Barnehagen

• Samarbeidsmøte mellom skole
og barnehage

• Samtale rundt innhentede
informasjonsskjemaer

• Rektor

• Møte mellom skoleleder og
barnehageledere:

• Sette opp møteplan for
samarbeidet kommende skole-/
barnehageår.
• Evaluering av «tilpasset årshjul»
• planlegge neste års «tilpass
årshjul».
• 21 analysebegreper må være med

• Skoleleder
kaller inn
barnehagelederne
til dette møtet

• Besøksdag

• Foresatte og barn besøker skole
og SFO

• Rektor

• Foreldremøte Skole - SFO

• Innhold settes av skolen

• Rektor
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FUS barnehagens hovedmål:
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og
at innspillene deres teller
FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
FUS barn får et variert og sunt kosthold
FUS tiltak for å oppnå målene:
Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
Personalet følger FUS standarder
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DOKUMENTASJON
Dokumentasjon i Tomter FUS barnehage er:
et hjelpemiddel for å se ulike prosesser og resultater i barnehagen
et redskap for evaluering
dokumentasjon av aktiviteter, barns lek, turer og samlinger
observasjoner
bilder, tekst, mail, Facebook og muntlige tilbakemeldinger
Vi dokumenterer slik at:
foreldrene får et innblikk i sitt barns hverdag
vi synliggjør vårt arbeid med barna
barna får et tilbakeblikk over tidligere hendelser
vi og foreldre reflekterer sammen med barna
det dannes et grunnlag for barnas og barnehagens utvikling
mykid brukes aktivt

PLANLEGGING OG VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID
På pedagogiske ledermøter, personalmøter og planleggingsdager planlegges, reflekteres og vurderes arbeidet som skal gjøres og det som har blitt gjort. Dette gjøres
kontinuerlig i løpet av hele året. Dette for å videreutvikle barnehagen som et godt
pedagogisk sted for barna og for at voksne skal utvikle seg som rollemodell og reflekter
over sin væremåte.
I dette arbeidet skal også barna inkluderes «Barnets erfaringer og synspunkter skal
inngå i vurderingsgrunnlaget» Rammeplan
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FAGOMRÅDENE
I Rammeplanenomtales
omtales
syv
fagområder
hvor
å fremme
utvikI Rammeplanen
syv
fagområder
hvor
allealle
harhar
somsom
mål mål
å fremme
barnsbarns
utvikling.
ling. Fagområdene
ta utgangspunkt
alder, interesser,
kunnskaper
og ferdigFagområdene
skal ta skal
utgangspunkt
i barnasi barnas
alder, interesser,
kunnskaper
og ferdigheter.
heter. Barnehagens
arbeidsmåter
er i tverrfaglig
stor grad tverrfaglig
og fagområdene
vil derfor
Barnehagens
arbeidsmåter
er i stor grad
og fagområdene
vil derfor sjeldent
opptre
isolert.
sjeldent opptre isolert.
Kropp, bevegelse og helse
Gjennom varierte fysiske aktiviteter inne og ute skal barnehagen bidra til at barna
får økt motorisk utvikling og kroppsbeherskelse. Få en positiv selvoppfatning
gjennom kroppslig mestring, ha fokus på friluftsliv og et sunt kosthold.
Kunst, kultur og kreativitet
Barna får mulighet til å skape, eksperimentere, sanse og oppleve kunst, drama og
musikk. Dette vil være med på å gi kreativ tenkning og skaperglede.
Natur, miljø og teknikk
Barna blir kjent med og får forståelse for dyr, planter, landskap, årstider og miljø.
Vi undrer oss over naturens mangfold, og hvordan teknikk kan brukes i
hverdagslivet.
Kommunikasjon, språk og tekst
gjennom samtaler, lese bøker, fortelle eventyr, synge sanger, rim og regler bidrar
til språkstimulering. .

Etikk, religion og filosofi
Barna får anledning til å undre seg og samtale om grunnleggende spørsmål, tilegne
seg samfunnets verdier og normer. Barna får innsikt i kristne høytider og
tradisjoner, samt andre religioner som er representert i barnegruppa.
Nærmiljø og samfunn
Ved å fokusere på nærmiljøet og samfunn skal barnehagen hjelpe barna å møte
verden med tillit, kunnskap og nysgjerrighet. Barna skal erfare hvordan de kan
påvirke fellesskapet. Barna blir kjent med nærmiljøet, og lærer at alle inngår i
barnehagens fellesskap, uansett forutsetninger.
Antall, rom og form
Gjennom lek og hverdagsaktiviteter skal barnehagen bidra til at barna blir kjent
med tall, former og mattebegreper, samt få erfaringer med størrelse og mål.
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Barnehagenavn
Tomter

