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INNLEDNING
Årsplanen er personalets arbeidsredskap for å styre driften i den
retningen vi har planlagt, og er med
på å sikre kvaliteten på arbeidet vårt.
Årsplanen er også et utgangspunkt
for foreldre til å kunne påvirke barnehagens innhold.

N
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E
L
L
A
ER BEST!

I tillegg danner den et grunnlag for
kommunens tilsyn med barnehagen,
og den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier,
politikere, samarbeidspartnere og
andre interessenter.

BARNEHAGEN VÅR OG
PERSONALET
Havhesten FUS barnehage og FUS
kjeden eies av Trygge Barnehager.
Trygge barnehager bygger og
etablerer barnehager over hele
landet. og er Norges største private
barnehageaktør. FUS kjeden består
av over 170 barnehager i mer enn 75
kommuner.
Basene våre
Barnehagen har to baser fordelt på to
etasjer. Måseskjæret holder til i første

etasje hvor vi har de yngste barna fra
0 – 3 år. De eldste barna er fra 3 – 6
år og holder til på Fyrtårnet i andre
etasje.
På begge basene blir barna inndelt
i mindre grupper for å skape en
trygg og oversiktlig dag for barna og
foreldre. Dagene skal være preget av
lek, vennskap og gode relasjoner.
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GENERELL INFORMASJON
Åpningstid		

06.45 – 17.00

Vi som jobber i Havhesten FUS barnehage
Fyrtårnet
Ann Kristin Hansen		
Christine Asheim		
Cathrine Engesæth		
Anne Berit Steig		
Michaela Matzke		
Ragnhild Korneliussen		
Jannicke Skålevik		
Ingunn Lie			

Planleggingsdager
Vi har 5 planleggingsdager pr barnehageår og vi følger stort sett kommunens
planleggingsdager. Egen oversikt finnes i halvårsplanene, på infotavlen i
barnehagen og på hjemmesiden vår.
Kontaktinformasjon
Adresse: 		
			
Tlf kontor: 		
Tlf Fyrtårnet:		
Tlf Måseskjæret:
E-post kontor:
E-post Fyrtårnet:
E-post Måseskjæret:
Hjemmeside:		

Kolltveitvegen 140
5360 Kolltveit
966 25 763
966 25 771 og 966 25 772
966 25 773 og 966 25 774
dl.havhesten@bhg.no
fyrtaarnet.havhesten@bhg.no
maaseskjaeret.havhesten@bhg.no
havhesten.bhg.no

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider

Måseskjæret
Mette Aarheim Nilsen		
Gunn Signy Tveit		
Susanne Øyre			
Silje Graave			
Marianne Dyrkolbotn		
Hildegunn Fjæreide		
Nina Kårtveit			
Ann Eva Dale			
Kine Hansen			
Riina Lotta Saarinen		
Rita Berthelsen 		

HEIAROP:

ALLE HOLDER HENDER,
HER ER VI VENNER,
FUS LEKER MEST,
ALLE BARN ER BEST!

Daglig leder
Line Valvik
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Pedagogisk leder
Pedagogisk leder (begynner 7. oktober)
Pedagogisk leder (slutter 15. september)
Pedagogisk leder
Pedagog 2
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider (vikar for Aud Karin)
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider

BARNEHAGELOVEN
Lov om barnehager sier noe om barnehagens formål og innhold, og om barns
og foreldres medvirkning.
Formål for barnehage
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring,
og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
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RAMMEPLANEN
Rammeplan for barnehagen er en forskrift til lov om barnehager. Målet med
rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet.
Rammeplanen er en prosessorientert plan der det legges vekt på at barn skal
gis mulighet til erfaringer, opplevelser og
medbestemmelse.
Rammeplanen gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innholdet og oppgavene
i barnehagen. De syv fagområdene har egne formulerte mål for arbeidet
med å fremme utvikling og læring til barna samt presisere personalansvaret.
Fagområdene opptrer sjelden isolert, og flere fagområder er derfor
representert i samme tema og opplegg. Den enkelte base legger tilrette for
aktiviteter som er tilpasset det enkelte barns modenhet.

STYRINGSDOKUMENTER
I tillegg til årsplan, barnehageloven og rammeplan har barnehagen følgende
styringsdokumenter for virksomheten:
•
Vedtekter
•
Serviceerklæring
•
Etiske retningslinjer
•
Forskrift om miljørettet helsevern
•
Progresjonsplaner for fagområder
•
Halvtårs-planer og månedsplaner
•
Kompetanseplan for personalet
•
FUS barnehagenes visjon, verdier og fellesmål
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG/ PEDAGOGISK PLATTFORM
Vi skal være:

Sammen gir vi barndommen verdi,
lek og glede, hverdagsmagi og
vennegaranti

Glødende

Skapende

Tilstedeværende

Personalet skal bygge vennskap
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel,
utvikling og læring. De voksne skal observere, være «tett på» og bidra til at
alle barna blir inkludert.

FUS barnehagenes mål er å bidra til at alle barna i barnehagene våre skal
oppleve en trygg og god barndom. FUS barna

Personalet skal være profesjonelle og trygge rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og
ivaretatt. Vi skal hele tiden være bevisst egne holdninger og verdier.

• har et positivt selvbilde
• er trygge, forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
•	gleder seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningsmuligheter og 		
at innspillene deres teller.
• tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd.

Personalet skal ha lekekompetanse og være eventyrlystne
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg
kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først. De skal voksne skal
by på seg selv i møtet med barna.

Lek og glede oppleves ved at de voksne tilrettelegger for skapende miljøer
der leken får virke på egne premisser. Leken er barnas egen signatur. Det er
gjennom leken barnet får sosial, emosjonell og språklig stimulering og læring.
Barna skal få leke i trygge omgivelser både ute og inne, og det er alltid en
voksen tilstede.

Personalet skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som
oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.
Personalet skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir hvert barn
mestringsfølelse og anerkjennelse.

Hverdagsmagi er alle øyeblikk i løpet av barnehagehverdagen. Det er et smil,
et blikk, latter, en varm hånd i en annen og et undrende spørsmål. Det handler
om å gripe barnas interesse og bygge videre på det.
Vennegaranti betyr for oss at alle barn skal bli sett, hørt og inkludert i
barnegruppen. Barna skal få oppleve en kultur det er godt å være en del av.
For å nå disse målene jobber vi ut fra visjonen vår og våre forventninger til oss
som arbeider i barnehagen.

Personalet skal være gode på kommunikasjon
I møte med barna skal vi være lyttende, imøtekommende og stille åpne
spørsmål.
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER OG OVERORDNEDE MÅL
Egenledelse, lek og læring
I FUS barnehagene satser vi på barns lek og læring. Egenledelse er hvordan
barn utnytter sin mentale kapasitet gjennom å planlegge, organisere og
bruke hukommelsen i leken. Det handler om barnas evne til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid.

Målet er å optimalisere barns iboende ressurser slik at de opplever størst
mulig grad av mestring. På denne måten skal hvert barn skal bli den beste
utgaven av seg selv. Dette skjer gjennom leken som er selve inngangsporten
til barnas verden. Leken er magisk, mystisk og uforklarlig. Alle barn er født
med en evne til å leke, men det krever at de blir lekt med slik at de lærer seg
å forstå lekesignalene og hva man gjør når man later som. Vi kan ikke pushe
utvikling, men vi kan støtte og motivere barn til å lære gjennom lek og leke
gjennom læring. Vi skal tilrettelegge leken for hvert alderstrinn slik at barnet
får en naturlig og positiv utvikling.
Barn fødes nysgjerrig og de elsker å utforske. Barnets fantasi er kilden til
innlevelse og kreativitet, og leken danner grunnlag for all innlæring. Barn
kan «bare» leke, men de leker også for å forstå seg selv, forstå omgivelsene
og bearbeide inntrykk. Leken er barnets uttrykk. I leken lærer barn å omgås
andre mennesker, for barn trenger å være sammen med og leke med andre
barn for å lære seg sosial kompetanse. Sosial kompetanse setter barn i stand
til å ta initiativ, tilpasse seg, endre og avslutte en relasjon.
Gode lekerutiner, som består av gjentakelse og gjenkjennelse med moderat
grad av nye innspill, betyr mye for barns utvikling, sosiale ferdigheter,
konsentrasjon, læring og livskvalitet. Gode leke ferdigheter er trening i
fysiske, språklige, fantasimessige og sosiale ferdigheter. Barna leker ut fra
lyst, og leken er for barna en spontan tilfredsstillelse. Samtidig er leken
alvorlig der barna tilegner seg ulik viten og erfaring. Barna trekker frem
hendelser i livet sitt og leker det ut på egne premisser.

8

I rolleleken lærer barn mye og den utvikler hele barnet på de fleste områder.
For at rolleleken skal opprettholdes må barna lære å lese «det sosiale spillet»,
og de må lære å regulere egen atferd. Spilleregler må følges og det er mange
sosiale koder som må tolkes for å kunne delta. Barna lærer å forhandle og
å fordele roller. De lytter og blir lyttet til og de må gi og ta imot beskjeder.
De språklige ferdigheter økes og ny kunnskap tilegnes. Språklig kompetanse
er avgjørende for å kunne kommunisere med andre. Å kunne gi uttrykk for
egne tanker, følelser, behov og mening er det viktig for å forstå omverden,
samhandle med andre og ha medinnflytelse.

improvisasjonslek ute enn inne. I ett miljø som hele tiden forandrer seg får de
stimulert alle sansene sine, kreativiteten og fantasien får blomstre gjennom de
opplevelsene og mulighetene naturen gir samtidig som de får mye kontakt og
nærhet med selve naturen på eget initiativ og ønsker.
I følge forskning er utemiljøet og naturen den beste lekeplassen for barna
og en arena hvor leken kan få utfolde seg i mange retninger. Her får barna
utviklet hele seg samtidig som de kan få «leve» og være seg selv i ett uterom
som både inkluderer og likestiller alle uansett behov, forutsetninger og nivå.
Studier hevder og at det er mindre konflikter mellom barna når de leker
sammen ute. I naturen er det mulig for barnet å finne sin «egen måte» å skape
sine egne målestokker som hele tiden gir de noe å strekke seg etter uavhengig
av andre.

For oss blir det viktig å ha ett miljø som gir rom for og inspirer til ulike
typer lek, både ute og inne. I uteleken og i naturen bruker også barna større
deler av kroppen, de er mer motoriske aktive og det er mer rollelek og
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Å TA VARE PÅ SEG SELV, HVERANDRE OG NATUREN
«Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å
ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barn skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter.» (Barnehageloven)
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I dette legger vi
at barnehagen skal bidra til en bedre forståelse av at dagens handlinger har
konsekvenser for det som skjer i fremtiden. Vi må formidle grunnleggende
verdier, holdninger og praksis for en mer bærekraftig utvikling for nærmiljø og
samfunn. Gjennom dette arbeidet må vi legge grunnlag for barnas evner til å
tenke kritisk, lære de å handle etisk samt å vise solidaritet.

alle muligheter til rette for mange og varierte naturopplevelser. Samtidig kan
barna tilegne seg omsorgs- og ansvarsfølelse overfor det som lever og gror i
naturen og som omgir de i nærmiljøet sitt. Det er et faktum at mennesket og
må «sosialiseres» inn i naturen. Med de fine naturområdene som omgir oss
blir det derfor enda viktigere å utnytte dette mangfoldet og de mulighetene
nærmiljøet har og gir gjennom positive opplevelser og oppdagelser.
I barnehagen er det også viktig for oss at det skal være ett utfordrende men
samtidig trygt miljø hvor barn får prøve ut ulike sider samspill og relasjoner,
vennskap og fellesskap. De skal få støtte i å mestre motgang, lære å håndtere
forskjellige utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

I Havhesten ønsker vi og å være en bevisst miljøbarnehage. Vi er godt i gang
med det arbeidet vi allerede har jobbet med og ønsker å fortsette med fokus
på miljøet vårt samt ta miljøansvar gjennom ulike metoder og aktiviteter for
ett mer bærekraftig samfunn.
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets
egen opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker
også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger,
perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler
et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med
empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse».
Når vi samtidig har fokus på vennskap, omsorg og ansvar blir dette viktige
elementer i sosialiseringsprosessen både i forhold til andre mennesker men og
til naturen.
En viktig brikke for oss i opplæringen og oppfostringen blir derfor å lære barna
og bli glad i naturen. Det å bli kjent med naturmiljøet, med planter, fugler og
dyr som lever og gror her samt med alle skiftningene i årstidene. Da ligger
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Vi skal og være en arena som tilbyr mye fysisk aktivitet som er med på å
fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. I tillegg skal vi ha
fokus på matlaging og måltider som skal gi barna ett godt grunnlag for å
utvikle sunne helsevaner og matglede. I løpet av en barnehagehverdag er
det ett «høyt tempo», mye som skjer, mange inntrykk og uttrykk som skal
bearbeides. Da er det ekstra viktig at barna får tilbud om sunne helsevaner,
ro, hvile og avslapping.
Vi skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon som bidrar til
å utjevne sosiale forskjeller hvor barnas fysiske og psykiske helse skal
fremmes og ivaretas. Vi skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Hos oss er det
nulltoleranse for utestenging og mobbing. Når barn opplever krenkelser og
mobbing skal vi ha gode rutiner for å håndtere og følge opp dette.
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MOBBING, VENNSKAP OG FELLESSKAP
«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek
og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering». (Barnehageloven)
Vennskap er en viktig kilde til trivsel og er med på å fremme en
positiv selvfølelse, sosial tilknytning og trygghet. I Havhesten
ønsker vi å skape ett fellesskap og ett miljø det skal være godt å
være en del av, hvor alle er likeverdige og betydningsfulle
uansett forutsetninger og bakgrunn. Vi skal formidle
grunnleggende verdier som omsorg, trygghet og toleranse for
hverandre som skal legge grunnlaget for en god atmosfære og ett
anerkjennende og inkluderende miljø. Vi skal legge til rette for at
alle føler seg sett, hørt og forstått hvor gjensidig respekt,
medmenneskelighet, nestekjærlighet, mangfold og
menneskeverdet vil være sentrale verdier.
«Økt mangfold og individualisering gir behov for
demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive
holdninger til å leve sammen i fellesskap. Ved å få delta i
barnehagens fellesskap skal barna få muligheten til å utvikle
forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.
Barnehagen skal fremme
demokrati og være ett inkluderende fellesskap der alle får
anledning til ytre seg, bli hørt og få delta. Alle barn skal kunne
få oppleve demokratisk deltagelse ved å bidra og medvirke til
barnehagens innhold, uavhengig av språklige ferdigheter og
kommunikasjonsevner».

Det å få delta i lek og ha venner er selve grunnlaget for barns
meningsskaping og trivsel i barnehagen. I samhandling med
hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse,
så samspill med andre barn er avgjørende for barns utvikling og
en forutsetning for god læring. Når vennskap etableres gir det
barna gode opplevelser, gir de glede og en følelse av mestring. I
barnehagen blir det derfor viktig at voksne legger til rette for gode
relasjoner og god lek i ett miljø der alle føler seg anerkjent og
inkludert.
Vi voksne har ett særlig ansvar å hjelpe barn som ikke kommer
inn i eksisterende lek, ikke har venner, lekekamerater eller noen
å være sammen med. Leken har så mange uttrykksformer som
bidrar til forståelse og vennskap på tvers av alder, samt språklig
og kulturell ulikhet. I leken lærer barna å vise forståelse for
hverandre samtidig som de utvikler gode relasjoner og vennskap.
I leken utvikler de også sosial kompetanse, som handler om å
kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Samtidig
er det viktig at barna lærer empati, det å vise følelser og hvordan
de skal være mot hverandre. Dette stiller store krav til personalet
som må være tilstedeværende, engasjert, observerende og
lyttende. Havhesten følger Fjell kommunes antimobbearbeid
gjennom prosjektet «Trygg i Fjell».
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Det er essensielt at vi voksne går foran som
gode rollemodeller som skaper både tid og
rom for at vennskapsbånd skal knyttes og for
at gode vennskap skal få gro. Barn speiler
seg i oss voksne, vår væremåte og oppførsel.
Da er det viktig å være bevisst vår måte å
kommunisere på, både mellom voksne og barn,
men og voksne imellom. Vi må være bevisst
på hvilke relasjoner vi ønsker å skape og vi
må ha et godt hjerte og raushet for hverandre.
Som rollemodeller har vi også ett ansvar for at
barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis.
Vi må møte barna på en måte som formidler
både respekt og aksept, gjensidig tillit og
anerkjennelse. Med tydelige og ansvarsfulle
voksne skal barna erfare at voksne ser hvert
enkelt barn og tar hensyn til hele gruppen.
«Vennskap og tilrettelegging for gode
relasjoner i barnehagen er en forutsetning for
god læring og opplevelse av glede og mestring.
Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor
betydning for barns samspillsferdigheter, og
gjør barnehagen til en viktig arena for sosial
utvikling, læring og etablering av vennskap».
(Rammeplanen s. 27)

Viktige verdier som skal gjenspeiles i
barnehagen er å møte individets behov for
omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse
som skal sikre at barn får ta del i og medvirke
i fellesskapet. Barnehagen skal ivareta og
anerkjenne barndommens egenverdi, og bidra
til at alle barn får en god barndom preget av
lek, vennskap og trivsel. I vår kultur vil derfor
mangfold, solidaritet og nestekjærlighet være
viktige og sentrale grunnsteiner, og våre
grunnleggende verdier skal være likeverd,
respekt og toleranse for hverandre.

«Barn lærer i samspill med
hverandre, i det miljøet de omgås
og sammen med de voksne rundt
dem»
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SPRÅKARBEID
Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk.
«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk
påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling» (fra
rammeplanen)
Språket er ett av mange virkemidler vi bruker i kommunikasjon med
hverandre. Stemme, berøring, blikk, gester, kroppsbevegelser og
ansiktsuttrykk er andre midler man bruker for å få frem budskapet man
ønsker å formidle. Som voksne i barnehagen skal vi være en støtte i
å hjelpe barn å utvikle språket, så vi jobber bevisst med beskrivende
kommentarer. De voksne må være lydhøre i barnas verbale og non
verbale uttrykk slik at barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte til
hverandre, forstå og skape mening.
De voksne skal være bevisste rollemodeller som språklige forbilder og vi
skal være lydhøre i kommunikasjon med alle barn i barnehagen.
Barn kan ha ulike former for kommunikasjonsvansker. Det kan være
barn som er lite språklige aktive eller barn som har sen språkutvikling.
Det språklige mangfoldet i barnehagen skal være en berikelse for
hele barnegruppen, så vi skal jobbe for at alle barn får delta aktivt
i barnehagehverdagen og sørge for at alle barn får en helhetlig
språkutvikling. Dersom det er barn som trenger ekstra støtte i sin
språkutvikling har vi språkgrupper som barna kan få tilbud om å delta i.
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Hva er en språkgruppe?
I språkgruppen samles 2 til 4 barn i lik alder og på samme nivå til
språkstimulering sammen med en voksen. I språkgruppen er det fokus
på barnas trygghet, glede og opplevelse av å mestre og varer 20 til 30
minutter.
Vi setter fokus på munn- og ansiktsmotoriske øvelser, språkposer
(f.eks. dyr, klær, mat), lotto, memory, begrepstrening (overbegrep,
preposisjoner, verb, adjektiv), lyder, og øver intenst på bokstaver som
er vanskelig å uttale. I tillegg representerer den voksne konkreter og
begreper som er utgangspunkt for videre lek og samtale. Språkgrupper
er en morsom innfallsvinkel til å øve på dette. Her er noen eksempler på
hvordan språkgruppene kan være bygd opp, men oppbygningen og
innholdet i de forskjellige språkgruppene vil bli vurdert og laget utfra
hvilket behov barna som deltar på disse gruppene har. Det
reflekteres og vurderes om det skal gjøres endringer på språkgruppenes
deltakere og innhold fortløpende for å gi barna best mulig
utbytte av språkgruppene.
Noen barn har behov for litt ekstra hjelp til å beherske
munnmotorikken. Det kan være noen lyder som er litt
vanskelig å uttale og med litt hjelp og bevisstgjøring
faller dette ofte på plass. I tillegg er språkgruppen
tilrettelagt til flerspråklige barn som trenger ekstra
hjelp og støtte i det norske språket.
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BARNS MEDVIRKNING
«Barnehagen skal ivareta barnas
rett til medvirkning ved å legge til
rette for og oppmuntre til at barna
kan få gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering
av barnehagens virksomhet. Barns
synspunkter skal tillegges i samsvar
med dets alder og modenhet.»
(Barnehageloven §3)
Medvirkning rommer mer enn
medbestemmelse, og begrepet kan
forståes som å gjøre noe sammen.
Barns rett til medvirkning innebærer
at hvert barn har rett til å erfare
at deres stemme blir tatt på alvor
og har virkning på fellesskapet. De
voksne skal støtte barna i å uttrykke
seg og være synlig. Det at barna får
være med å påvirke det indre livet
i barnehagen kan være det første
steget for å få innsikt i og erfaring
med å delta i et demokratisk samfunn.

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltagelse i planlegging og vurdering
av barnehagens virksomhet, tilpasset
barnets alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Det er
barnehagen som må observere og
følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov.
I arbeidet vårt vil vi støtte barna til å
undre seg og stille spørsmål, vi skal la
de få erfare at deres ønsker blir hørt
og anerkjent. Vi må også med samme
respekt fortelle og forklare dem
hvorfor det ikke alltid kan bli som de
vil.
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DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING
«Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen
skal fremme menneskelig likeverd, likestilling,
åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for en
bærekraftig utvikling» (Barnehageloven)
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig
læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring
står sentralt og skal ses som en sammenheng.
Danning er en livslang prosess som blant annet
handler om å reflektere over egne tanker og
væremåte. Barnet må få oppleve seg selv som
et verdifullt medlem av et større fellesskap. I
arbeidet vårt blir det derfor viktig å gi barna
utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper
og ferdigheter, støtte til å vise omsorg, og til
å gjøre etiske begrunnede valg. De voksne må
være gode rollemodeller i handling og ord.
Danning er utvikling, læring, omsorg, oppdragelse
og sosialisering. Vi tenker at danning er en
prosess som skjer i møtene mellom mennesker. I
barnehagen møtes små og store med ulik bakgrunn,
kultur, religion og utdanning. Barna i Havhesten
FUS barnehage skal bli møtt med respekt og tillitt,
og alle barn skal bli behandlet som likeverdige
mennesker. Å bli tatt på alvor er det som skaper
motivasjon til læring og gir grunnlag for å utvikle
tillitt til seg selv og andre.

Barnehagen er en lærende organisasjon, og
det finnes mange måter å lære på. Vi mener at
barn er en aktiv medskaper i egen læring. Barn
lærer gjennom lek, i samhandling med andre og
gjennom muligheten til å gjøre egne oppdagelser
og erfaringer. For oss blir det viktig å ivareta barnas
behov for lek og omsorg samt fremme læring og
danning som gir grunnlag for en allsidig utvikling.
Gjennom kreative prosesser skal barna møte glede
og mestring i hverdagen. De skal få leke, lære og
utvikle seg i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Lekes egenverdi skal anerkjennes og skal ha en
sentral plass i barnehagen. Det skal tilbys gode
vilkår for lek og vennskap samt barnas egen
kulturskaping og formidling, der leken blir en arena
for språklig og sosial samhandling, utvikling og
læring. Barnehagen skal ha ett miljø som inspirer
til og gir rom for ulike typer lek, både ute og inne.
Barnehagen skal bidra til at alle barna opplever
humor, glede, spenning og engasjement gjennom
lek i relasjoner med andre eller alene.
Omsorg er en forutsetning for barnas trivsel og
trygghet i barnehagen, og medvirkende til at barn
utvikler nestekjærlighet og empati. Barna skal få
mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre samt
at alle barn skal oppleve å bli sett, respektert og
forstått. De skal få hjelp og støtte til det de har
behov for, i tillegg til at det aktivt skal legges til
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rette for at gode og omsorgsfulle relasjoner dannes.
Dette gjelder barna seg i mellom men og mellom
barna og personalet. Personalet skal støtte og
oppmuntre barna til å vise omsorg for andre, men
og å kunne ta i mot omsorg.

FAGOMRÅDER OG PROGRESJONSPLANER
Kommunikasjon, tekst og språk

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene vil vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna skal få oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. Vi lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne.

Voksne som bruker mye beskrivende kommentarer i det daglige arbeidet. Vi
skal vise at vi forstår barna gjennom et tydelig verbalt og kroppslig språk. Språket skal stå sentralt i alle hverdagsaktiviteter.

3 -4 åringer
Prosessmål:
Vi støtter barna videre i utviklingen av begrepsforståelse. De voksne bruker
et variert ordforråd for å gi barna et rikere språk.

Aktive og deltagende voksne i barnas lek.
La barna få bruke språket i mindre grupper sammen med voksne.
Bruk av undringsstunder.
Legge til rette for at barna opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale.
Bruke språket til å skape relasjoner og som ett redskap til å løse konflikter
Språkgrupper for de barna som trenger ekstra støtte

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Hjelpe barna til å bruke språket for å uttrykke følelser.
Gi barna et positivt forhold til tekst og bilde.
Lære barna å lytte til lyder og rytme i språket.
Bli fortrolig med bokstaver og tall.

Lage historier og fortellinger sammen med barna. Rim, regler, rytme og ordlyder.
Rollelek og dramatisering
Språkgrupper for de barna som trenger ekstra støtte.
Få erfaringer med skriftspråksuttrykk, som bokstaver, lese og skriveaktiviteter.
Bruke språket til å uttrykke følelser, løse konflikter og skape relasjoner
Øve på blyantgrep, øve på å skrive eget navn.

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser,
kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.»
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Kropp, bevegelse, mat og helse

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene vil
vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna opplever tilstedeværelse av kunst og kultur. De lærer å
erfare gjennom alle sine sanser.

Bli kjent med ulike formingsmaterialer. Introdusering av
farger.
Bruk av musikk, sang og litteratur i hverdagen.

3 -4 åringer
Prosessmål:
At barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Tegne, male, lime med ulike formingsaktiviteter.
Begynne å lære navn på farger.
Utkledning og rollelek.
Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans,
drama og annen skapende virksomhet

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Barna skal styrke sin kulturelle identitet og sine personlige
uttrykk.
Oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og
forståelse.

Bruk av drama og musikk.
Museumsbesøk
Bli kjent med mangfold av tradisjoner, kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid

«Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. I arbeid med
fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.
Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.»

Smart mat
FUS Smart Mat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barna. Vi mener at trivelige måltider bidrar til både matglede og
gode matvaner for barna i FUS barnehagene. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er en forutsetning for å sikre optimal
utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.
Barnehagen er en fin arena for å gjøre barna kjent med et variert utvalg av råvarer. Slik kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et rikere og mer variert
kosthold. Måltidene i barnehagen vår skal være preget av gode samtaler, tilstedeværende voksne, ro og trivsel.
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Kunst, kultur og kreativitet

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og
erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene vil vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna opplever tilstedeværelse av kunst og kultur. De lærer å erfare gjennom alle
sine sanser.

Bli kjent med ulike formingsmaterialer. Introdusering av farger.
Bruk av musikk, sang og litteratur i hverdagen.

3 -4 åringer
Prosessmål:
At barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Tegne, male, lime med ulike formingsaktiviteter.
Begynne å lære navn på farger.
Utkledning og rollelek.
Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen
skapende virksomhet

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Barna skal styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk.
Oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

Bruk av drama og musikk.
Museumsbesøk
Bli kjent med mangfold av tradisjoner, kunst- og kulturuttrykk fra fortid og
samtid

«Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. I arbeid med
fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.
Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.»
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Natur, miljø og teknologi

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene
vil vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna skal få gjøre erfaringer med alle sine sanser.
Barna skal få oppleve naturen og gis anledning til å undre seg
over mangfoldet.

Være ute og oppleve naturen, føle og lukte på planter, trær,
steiner mm.
Smake på spiselig ting fra naturen.
Lytte etter ulike lyder.
Bruke naturen som arena for lek og utforskning.

3 -4 åringer
Prosessmål:
Gi barna grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill
i naturen.

Plante frø / grønnsaker.
Hvor kommer maten vår fra.
Miljøvern / kildesortering – miljøagenter. Kjennskap om
naturen og bærekraftig utvikling – respekt for naturen.
Lære om innsekter
Bruke naturen som arena for undring og læring.

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr og planter og
deres gjensidige avhengighet og
betydning for matproduksjon.
Gi barna erfaring om hvordan teknikk kan brukes i lek og i
hverdagslivet.

Lære om dyr og hva de spiser.
Kjennskap om naturen og bærekraftig utvikling – forståelse
om hvordan vi kan ta vare på naturen.
Lære om planters livssyklus ved å følge den og naturen gjennom året.
Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelsen for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold
og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til
naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.»

Barnehagens digitale praksis:
De voksne skal sammen med barna bruke digitale verktøy med omhu, for det skal ikke være en dominerende arbeidsmåte. Vi bruker digital dømmekraft i
informasjonssøk, er kildekritiske og ivaretar barnas personvern.
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om
barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.»
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Etikk, religion og filosofi

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene vil
vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Tid og rom for undring.
Tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger og verdier.

Begynne med introdusering av hva som er «rett og galt» (være
snill med hverandre mm)

3 -4 åringer
Prosessmål:
Gi rom og anledning for undring, samtaler og spørsmål slik at
barna får erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlig.
Gi barna innsikt i kristne grunnverdier sin plass i kulturen.

Ta oss tid når barna spør. Legge opp til enkle undringsstunder
hvor voksne og barn undrer seg sammen og forsøker finne
svar sammen.
Markering og feiring av ulike høytider som påske og jul, samt
lære om hvorfor vi feirer høytidene.
Bruk av drama, fortellinger og sanger.

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre, samt respekt for hverandres bakgrunn uavhengig av kulturell, religiøs
eller livssynsmessig tilhørighet.
Kjennskap til religioner og livssyn som er representert i barnegruppen.

Lære om de ulike land og livssyn til barna på basen, bruk av
foreldre i dette arbeidet. (Mat, musikk mm)
Lære at vi aller er forskjellig, men like mye verdt.
Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse,
livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna.

«Vi skal la barna få bli kjent med grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, og tilegne seg grunnleggende samfunnsnormer og – verdier.
Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal skape
interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.
Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barna få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre,
reflektere og inne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.»
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Nærmiljø og samfunn

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene
vil vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna skal få lære at alle mennesker inngår i fellesskapet.
Bli kjent med nærmiljøet gjennom opplevelser og erfaringer.

Korte turer i barnehagens nærområde med fokus på å skape
trygghet.

3 -4 åringer
Prosessmål:
Utvikle tillitt til egen deltagelse og mulighet for påvirkning
fellesskapet.
Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett.

Bygge gode relasjoner mellom barn og voksne. De voksne ha
fokus på at alle blir sett og hørt.
Markering av merkedager som 17. mai, FN dag og FUS dag.
Kjennskap til de ulike kulturelle bakgrunnene som finnes i
barnegruppen.

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Barna skal få bli kjent med historiske endringer i lokalmiljø
og samfunn.
Barna skal få bli kjent med at samene er Norges urbefolkning,
samt få kjennskap til deler av samiske kultur og fortellinger

Livet i «gamle dager». Besøke historiske steder i nærområdet
som f.eks. Fjell Festning.
Kulturminner som steingarder, gamle naust mm.
Lære om samer (kultur og mat) i forbindelse med markering
av samenes nasjonaldag.

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til
å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.»
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Antall, rom og form

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen. For å nå de ulike målene
vil vi fokusere på følgende:

1 – 2 åringer
Prosessmål:
Barna skal få erfare rom og form gjennom sansene sine.

Lek med klosser, duplo og puttekasse.
Begynne begrepsøvelser som liten og stor.
Navnesang / tellesang
Erfare med egen kropp og sanser romforståelse, utholdenhet i
problemløsning - klare selv

3 -4 åringer
Prosessmål:
Barna skal få erfare, utforske og leke med form og mønster.
De skal få erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å
sortere og sammenlikne.

Puslespill, lego og andre spill og konstruksjonsleker, digitale
verktøy
Sortere etter tema, former, farger osv. / rydding.
Dekke bord.
Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
Få erfaringer med å løse matematiske problemer

5 - 6 åringer
Prosessmål:
Barna skal få tilegne seg gode og anvendbare matematiske
begreper.
Erfare plassering og orientering og på den måten utvikle
evner til lokalisering.

Bruk av vekt og måleenheter i lek og matlaging.
Lære tall og få erfaringer med hvordan matematikken er en
stor del av de daglige rutinene
Får mer forståelse for grunnleggende matematiske begreper,
førskolegruppe.
Bruke digitale verktøy
Utforske og oppdage matematikken i dagligliv, jobbe med
å løse oppgaver ved å resonnere og argumentere for å finne
løsninger.

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Fagområdet
omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler om å
stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.»
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OVERGANGER
Når barnet begynner i barnehagen
Barnehagen skal sammen med foreldre legge til rette for at barnet får en god
og trygg start i barnehagen. Barnet skal få de beste rammene i barnehagen til
å få mulighet til å etablere relasjoner til personalet og andre barn. Barnet skal
få oppleve tilhørighet og trygghet til lek, utforsking og læring i barnehagen
vår. Vi skal bruke tid på å bli kjent med barn og foreldre, og hvor lang tid som
brukes til denne prosessen er individuell.
Vi gjennomfører startsamtale i løpet av tilvenningsdagene, og bruker Fjell
kommunes mal til denne samtalen.
Overganger innad i barnehagen
Det er overganger innad i barnehagen også. Overgangssituasjoner kan lett
preges av kaos og uro. For at overganger i hverdagen skal være mest mulig
oversiktlig for barna er det viktig med gode rutiner og kommunikasjon.

Ved overgang til ny base vil personalet i tiden før besøke Fyrtårnet jevnlig og
delta i lek og aktiviteter der. Her sørger personalet for at barna får tid og rom
til å bli kjent med barn og personalet.
Overgang barnehage – skole
Det siste året i barnehagen har vi førskolegruppe. På førskolen jobber vi
med skoleforberedende aktiviteter for å gjøre overgangen til skolen så god
som mulig. Vi arbeider med begrepsforståelse, vente på tur, konsentrasjon,
sosial kompetanse, språk, tall, rom og form. Når det nærmer seg sommer
vil vi besøke Kolltveit skole og barna har en overnatting i barnehagen i
månedsskifte mai - juni.
På skolen møter barna en mer strukturert dag, et større miljø og mindre tid til
valgfrie aktiviteter. De går fra å være størst til minst, de får mindre hjelp til det
praktiske og et større krav til selvstendighet. På foreldresamtalen til våren vier
vi tid til å snakke om overgangen til skolen.
«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skole og
oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skolen. Barnehagen
skal legge til rettefor at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper
og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne
på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på
en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner». (Fra
rammeplanen)
Foreldre får egen informasjon om det som skjer på førskolegruppen. Vi
følger Fjell kommunes overføringsplan mellom barnehage og skole. Vi har
overføringsmøter med skolen, der det utveksles kunnskap og informasjon til
skolen ved foreldrenes samtykke.
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Fagområder

Førskolegruppen

Antall, rom og form

Bli kjent med begreper som sirkel, kvadrat og rektangel.
Begreper som over, under og på siden. Måle høyde høst og vår slik at vi ser
forskjellen.

Kropp, bevegelse mat og helse

Øve på å kle på og av uteklær
Kosthold – Smart mat
Lengre turer

Kommunikasjon, språk og tekst

Lære bokstaver gjennom lek og spill
Skrive navnet sitt
Øve på blyantgrep

Nærmiljø og samfunn

Besøke Kolltveit skole
Trafikkregler
Samtaler om hvordan det er på skolen
Vise hensyn og ta vare på hverandre
Prosjektarbeidet – «jeg kan ta vare på meg selv, andre og naturen»

Etikk, religion og filosofi

Natur, miljø og teknologi

Museumsbesøk
Ulike formingsaktiviteter
Sang og musikk

Kunst, kultur og kreativitet

Museumsbesøk
Ulike formingsaktiviteter
Sang og musikk

Medvirkning og evaluering

Barnesamtaler til høst og vår der hvert enkelt barn får komme med sine
forventninger til førskolegruppen og være med og evaluere i september og
mai.
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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.» (Barnehageloven)
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal ha fokus på barnas
utvikling og læring. Vi tilrettelegger for et godt læringsmiljø der barn får
mulighet til å utvikle allsidighet og sosial kompetanse.
Vi skal ha en daglig dialog med foreldre som er med på å skape trygge
rammer for hvert enkelt barn.
Foreldremøte finner sted to ganger i året og pedagogisk leder tilbyr to
foreldresamtaler i året. Samtalene omhandler barnets barnehagehverdag og
utvikling, samt generell informasjonsutveksling. Er det ønsker eller behov
for flere samtaler avtales dette individuelt.
For nye foreldre arrangeres eget foreldremøte og oppstartsamtale.
Barnehagen har et SU, der hver base er representert av foreldre og ansatte.
Styrer er med på møtene, men har ingen stemmerett. Alle foreldre kan
komme med saker til sine foreldrerepresentanter.
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KOMPETANSEPLAN FOR
PERSONALET

De Utrolige Årene (DUÅ)
DUÅ’s skole- og barnehageprogram er et universalforebyggende program
som retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Programmet er skole- og
barnehageomfattende, dvs. at hele personalgruppen i skolen/barnehagen
mottar opplæring i programmet.

• Alle FUS barnehagene har et felles satsningsområde; «Egenledelse i lek og
læring».
Personalet skal øke kunnskap og bevissthet rundt betydningen av lek,
vennskap og sosial kompetanse.
For å få til dette skal personalet kurses både eksternt og internt. Vi skal også
ha økte krav til observasjon, refleksjon og dokumentasjon ved at det skal
lages portefølje på hvert enkelt barn.
• Trygg i Fjell
Vi fortsetter opplæring og deltagelse i prosjektet.

Programmet er også et tilrettelagt for at skolene/SFO/AKS/barnehagene
også skal kvalifiseres til å redusere begynnende eller mer alvorlige
atferdsproblemer.
Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet
å utvikle profesjonell klasse / gruppeledelse og derved sette ansatte i
skolen/SFO/AKS/barnehagen i stand til å skape positive relasjoner til barn,
bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere
atferdsproblemer når de har oppstått

• Opplæringspakken.
I løpet av barnehageåret 2017 / 18 vil det bli gitt kurs til ansatte som ikke har
hatt kurs tidligere.
Hovedmålet med opplæringspakken er å styrke barnehagens kompetanse i å
identifisere og i å hjelpe risikoutsatte barn og familier. Opplæringen skal bidra
til at barnehagen i større grad kan fremstå som en beskyttelsesfaktor for de
sårbare barna.
• Ansatte som ikke er kurset skal ha opplæring i De Utrolige Årene (DUÅ)
• Opplæring i «Startsamtalen» ved behov (Fjell kommune).
• Smart Mat: FUS barnehagenes satsning på sunt kosthold. Dette er et
samarbeidsprosjekt med Berit Nordstrand.
• Intern opplæring i bruk av data til ansatte som behøver dette.
• På personalmøter og planleggingsdager blir det avsatt tid til tema for å øke
kompetansen og bevisstheten til personalet, i tillegg til ulike kurs.
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Lek og egenledelse
Formålet med egenledelse i lek og læring er å optimalisere barns iboende
ressurser, slik at de får oppleve størst mulig grad av mestring. Egenledelse
har betydning for hvordan barn mestrer hverdagen, særlig i situasjoner som
krever omstilling og ny tilpasning.

Trygg i Fjell
Vi deltar i prosjektet «Trygg i Fjell» (Kunne – ville – våge - stoppe mobbing).
Dette prosjektet er i regi av Fjell kommune, og dette arbeidet er et samarbeid
mellom ulike instanser.
Målsettingen for Trygg i Fjell er å forebygge og redusere omfanget av
mobbing, samt å sikre at mobbing blir avdekket tidlig og håndtert godt av alle
som er i relasjoner med barn og unge.

Dokumentasjon og vurderingsarbeid
Dokumentasjon er et middel til å synliggjøre barnehagens indre liv. Ved å
bruke dokumentasjon øver man opp «hørestyrken» og evnen til å lytte. Men
uten dialog og refleksjon omkring dokumentasjon blir det ingen utvikling.
Målet blir å vise barnas læringsprosesser, som igjen skaper utvikling i den
pedagogiske praksis. Vi lager synlige dokumentasjoner i barnehagen, bruker
digitale verktøy, samt at alle barn har en portofolie.
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BARNEHAGENS TRADISJONER
•

Vennskapsuke høst og vår

•

Høstfest/ Trollfest

•

Nissefest

•

Luciafrokost for barn og foreldre

•

Julebord for barna

•

Markering av samenes nasjonaldag

•

Karneval

•

Påskefrokost

•

Barnehagedagen

•

FUS dagen

•

Førskoleovernatting

•

Sommerfest

•

Sjørøveruke

•

Temauker i løpet av sommeren
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BARNEHAGE
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ENGASJERENDE

BARNEHAGEPLASS
e

INSPIRERENDE
ALLE BARN ER BEST!

VENNSKAP
PEDAGOGISK PLATTFORM

VENNEGARANTI
d
EGENLEDELSE GOD KOMMUNIKASJON

SMARTMAT
ERFARING
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ROLLELEK

EVENTYRLYST TRYGGHET LÆRING

a HVERDAGSMAGI
00

UTELEK

OPPLEVELSER

SKAPENDE
0

GLEDE

UTVIKLING
TILSTEDEVÆRENDE

GLØDENDE

MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
5

MATGLEDE
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Havhesten

