Velkommen til Fagstadlia FUS Barnehage
Fagstadlia FUS barnehage ER et godt sted å være!
Her er vi opptatt av enkeltindividet, og vi skaper
gode dager får både barn, ansatte og foreldre.
Takhøyden er stor, og vi jubler over at vi alle er
ulike som mennesker!
Å være barn i Fagstadlia FUS barnehage føles
trygt – her blir man sett for den man er, og det er
lov å vise følelser både på godt og vondt! Her
jobber de voksne aktivt for å lære hvert enkelt
barn å kjenne både utenpå og inni – sånn gir vi
omsorg, trygghet, grenser og
utviklingsmuligheter. I barnehagen legges
premissene for resten av livet, ikke minst sosialt.
Her gjøres de første erfaringene som individ i en
gruppe på utsiden av familien. Barnehagens
ansatte har et særskilt ansvar for veiledning og
støtte på denne veien som kan by på både gleder
og utfordringer. Vi er tilstede med barna i leken,
sånn kan vi hjelpe til så utgangspunktet blir best
mulig og barna får en god start på resten av livet!
Hos oss strekker vi oss langt for å bli godt kjent
med alle som har en plass innenfor barnehagens
fire vegger; det være seg barn, ansatte eller
foreldre. Vi er tilstede for hele familien og
ønsker at også foreldrene skal føle tilhørighet og
trygghet i barnehagen.
Personalet i barnehagen er aktive og engasjerte.
Hverdagen er fylt av latter og positivitet og
atmosfæren er avslappet. Dette VET vi barna
nyter godt av, og jobber mye med utvikling av
tillit, trygghet og trivselstiltak innad i
personalgruppen. Rausheten vår og den store
takhøyden er vi stolte av!

AVDELINGER

LEDELSEN

Knausen

barn i alderen 3-5 ar

Styrets leder: Eli Sævareid

Krekling

barn i alderen 1-2 ar

Daglig leder: Hilde Sylliasen

Kvisten

barn i alderen 4-5 ar

Nestleder: Frode Snilsberg

Kongla

barn i alderen 1-3 ar

FORELDRERAD

Kløvern

barn i alderen 3-5 ar

Kattlabben

barn i alderen 1-3 ar

For a sikre et godt samarbeid
mellom barnehagen og foresatte
bestar foreldreradet av alle
forelde/foresatte.
SAMARBEIDSUTVALG (SU)

FUS
Driftsselskapet FUS star for driften av
barnehagen var, sammen med 180 andre
barnehager.
Alle barnehagene i FUS har felles visjon,
verdier, mal, etiske retningslinjer,
serviceerklæring og kundeløfter.
Les mer om FUS-barnehagene pa
www.fus.bhg.no
TRYGGE BARNEHAGER
Fagstadlia FUS barnehage er eid av Trygge
barnehager. Les mer om dette pa
www.tryggebarnehager.no

SU skal være et radgivende,
kontaktskapende og samordna
organ.
SU bestar av en
foreldrerepresentant og en
ansatt fra hver avdeling.
Daglig leder er eierens
representant i SU, og har
stemme-, møte-, tale-, og
forslagsrett.

STYRINGSDOKUMENTER
LOV OM BARNEHAGER
(17. juni 2005 nr. 64)
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet pa verdigrunnlaget
og innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og det er i loven
understreket at barnehagen skal være en pedagogisk
virksomhet.

FNs barnekonvensjon
er en internasjonal lov, som sikrer at alle barn har
rett til mat, klær, et sted a bo, skolegang, a ha egne
meninger, a ha noen som er glad i dem og passer pa
dem. Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alle
land i hele verden.

§ 1. FORMÅL
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode
utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forstaelse og
samarbeid med barnas hjem.»
§ 2. BARNEHAGENS INNHOLD
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal bista hjemmene i deres omsorgs- og
oppdrageroppgaver, og pa den maten skape et godt grunnlag
for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et
demokratisk samfunn. «
§ 3. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til a gi uttrykk for sitt syn pa
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig fa mulighet
til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Rammeplanen gir barnehagen retningslinjer for vart
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen er en
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og
vurdering.

OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
• Vare vedtekter
• FUS’ Serviceerklæring
• Etiske retningslinjer
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Manedsplaner
• Kompetanseplan for personalet i FUSbarnehagene.
• Lokale planer for den enkelte barnehage;
Informasjonsfolder, prosjektplaner etc.

VISJON OG VERDIGRUNNLAG
Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede.
Visjonen motiverer oss, og skal være synlig i alt arbeid i
Fagstadlia FUS barnehage.
Med barndommens verdi menes at vi ser pa alle barn som
kompetente. Vi har fokus pa a verne om den gode leken, og
dens verdi. Sammen med barna fryder vi oss over sma og store
øyeblikk som skaper glede. Vi ønsker a skape hverdagsmagi
med barna ved a legge til rette for samhold og felles samspill,
som gir unike opplevelser. Vennskap er i stort fokus gjennom
hele aret, og i alt vi foretar oss i barnehagen.

VI ER:
GLØDENDE - Vi er engasjerte, vi tar tak i barnas initiativ og
interesser, vi er genuint interessert i hvert enkelt barn. Vi tar i
bruk de voksnes kunnskap og interesser.
SKAPENDE – Vi lar oss inspirere av barnas kreativitet, og
legger til rette for impulsive aktiviteter. Vi gir barna varierte
erfaringer og jobber prosessorientert. Vi undrer oss sammen
med barna.
TILSTEDEVÆRENDE – Vi er voksne som er til stede med hele
vart vesen, vi lytter og viser genuin interesse for hvert enkelt
barn. Vi har god dialog med foreldre, og er opptatt av a være
tilstede ogsa for dem.

KUNDEFORVENTNIGNER OG HOVEDMAL
FUS er Norges største private
barnehagekjede, og har som mal a ha
Norges beste barnehager. Dette er med pa
a øke var bevissthet rundt kvalitet i
barnehagen, og kontinuerlig strekker vi
oss etter a bli best mulig i alle ledd.
FUS KUNDEFORVENTNINGER
Alle barn skal ha en venn
Barn trenger venner for a bli trygge.
Vennskap er grunnlaget for trivsel,
utvikling og læring.
Vi skal være profesjonelle og gode
rollemodeller
Vi bruker var kompetanse for at bade barn
og voksne skal bli forstatt og ivaretatt.
Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok
veiledning, tilegner barn seg kunnskap og
opplever mestring. Vi lar leken komme
først.
Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme pa, og legger til rette
for, de magiske øyeblikkene som oppstar
nar et barn gjør en ny oppdagelse og
utvider sin horisont.
Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller
oppgaver som gir hvert barn
mestringsfølelse og anerkjennelse.

FUS-barn har et
positivt
selvbilde

Er gode rollemodeller
Har fokus pa barnas mestring
Anstrenger seg for a forsta barnet
Bekrefter barnet pa en positiv mate

FUS-barn er trygge og
forskende, de trives i
lek og har
vennekompetanse

Har god kommunikasjon med hjemmet
Tilrettelegger barnehagen for lek og aktiviteter
Tilrettelegger for god tilvenning til barnehagen
Tar tak i barnets interesser og lytter til dem
Jobber bade i sma og større grupper med barn

FUS-barn gleder seg til
resten av livet, og de
vet de har
pavirkningsmulighet
og at innspillene deres
teller

FUS-barn har det gøy i
barnehagen

Møter barnas spørsmal med interesse
Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige eller
spennende ting
Legger til rette for at barna far pavirke og medvirke i egen hverdag
Legger til rette for at barna far lære om demokrati
Sørger for at det er gøy i barnehagen hver dag

Tøyser og har humor i hverdagen
Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
Deltar i lek og er aktive sammen med barna
Byr på seg selv og er lite selvhøytidelige

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!
Egenledelse legger det beste grunnlaget for læring.
Vi i FUS jobber hver dag med a bygge grunnlaget
for utvikling av egenledelsesferdigheter hos alle
barn.
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, deltagelse og medvirkning i barnehagen.
Med godt utviklede egenledelsesferdigheter skal
alle barn i FUS barnehagene ha det beste
utgangspunktet for livslang læring, vekst og
utvikling.
I FUS barnehagene er ansatte kurset og har
kompetanse om egenledelse i lek og læring.

Slik jobber vi
med egenledelse

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
- Vi bearbeider inntrykk og
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST
- Vi bruker språket til å

Når barnet sier:
«i dag har jeg bare lekt»
betyr det at barnet har:
 Øvd seg pa a vente pa tur
 Øvd seg pa a ta ulike roller
 Øvd seg pa konfliktløsning
 Utviklet spraket sitt
 Øvd seg pa a vise empati
 Samarbeidet
 Øvd seg pa a dele
 Forhandlet
 Brukt sin kreativitet og
fantasi
 Vært i samspill med andre
 Trent sin selvhevdelse
 Trent sin selvkontroll
 Knyttet vennskapsband

skape relasjoner,
deltagelse i lek og som
redskap i konfliktløsning
- Barna videreutvikler sin
begrepsforståelse og
bruker et variert
ordforråd

følelser i møte med kunst,
kultur og estetikk gjennom
skapende virksomhet både
i barnehagens innemiljø og
i uterommet
- Barna tar i bruk sin
kreativitet, fantasi og
skaperglede

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI
- Barna skal tilegne seg

verdier om inkludering,
empati, omsorg, felleskap og
forståelse for andre.
- Barna skal i leken
stimuleres til å vise respekt
og interesse for hverandre
og forstå verdien av likheter
og ulikheter i det felleskapet
de er del av

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE
- Vi opplever trivsel, glede og
mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer, inne og
ute, året rundt
- Barna opplever mestring ved å
vurdere risikofylt lek gjennom
kroppslige utfordringer
- SMART-mat er et
satsningsområde der barna
inkluderes i matlagningen og får
kjennskap til gode matvaner

ANTALL, ROM, OG
FORM
- Vi legger til rette for at

LEK = LÆRING

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN
- Gjennom varierte

- Vi legger til rette for et

mangfold av
naturopplevelser og
bruker naturen som en
arena for lek og læring
- Barna skal oppleve
tilhørighet til naturen og
erfare bruken av teknologi
og redskaper

barna skal få leke seg med
eksperimentering av
mengde, sortering,
sammenligning.
- Vi utformer innemiljøet og
innreder rom i rommet slik
at det innbyr til mangfoldig
lek, yrende fantasi og
hverdagsmagi

ROLLER OG
ARBEIDSMÅTER
- Vi er aktive, støttende,
tilstedeværende voksne
- Vi utfordrer til allsidig
kroppslig lek
-Vi anerkjenner og ser hvert
enkelt barns behov og
forutsetninger, og legger til
rette for læring gjennom lek
for ALLE barna i vår FUS
barnehage.

aktiviteter og lek skal barna
oppmuntres til å medvirke i
egen barnehagehverdag
- Barna skal føle seg sett og
hørt, og utvikle en forståelse
for demokrati, og deltagelse i
samfunnet rundt seg

ERNÆRING
Kostholdet i Fagstadlia
 Vi serverer grønnsaker til alle maltidene!
 Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.
 Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold.

Ernæring

 Vi baker vart eget brød.

I Fagstadlia og FUS barnehagene er
ernæring og kosthold et felles
satsningsomrade.

 Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne
«gamle» kornsorter som emmer, spelt og byggryn).

Maltidene i barnehagene har en
viktig pedagogisk funksjon.
SmartMat er derfor knyttet til
satsingen var pa egenledelse i lek
og læring. Gjennom maltidet kan vi
ivareta mange av
egenledelsesfunksjonene. Barnas
delaktighet i matlagingen, spraklig
utvikling, utvikling av lukte- og
smakssansene, og kunnskap om
sammenhengen mellom mat,
kropp og helse er eksempler pa
hvordan maltider kan bidra til
barnas utvikling.

 Vi balanserer inntaket av ulike typer fett. Det betyr at vi bruker
plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt meierifett
fra smør og ulike melkeprodukter.
 Vi bruker vann som tørstedrikk. Vi drikker vann nar vi er tørste, og
koser oss heller med mindre mengder av annen drikke.
 Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer. Det betyr at
vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær og
honning(honning er ikke anbefalt til barn under ett år).
 Vi har god balanse mellom varmmaltider og brødmaltider for a
skape variasjon. Vi serverer alternativer til brødmaltidet sa ofte vi
kan, slik at barna far et mer variert kosthold og inntak av nok
grønnsaker.

OPPSTART I BARNEHAGEN
Mauren av Inger Hagerup

Det er helt vanlig at både store og små har sommerfugler i magen når man skal
begynne i barnehagen!
I Fagstadlia jobber vi for å få et godt samarbeid og god kommunikasjon helt fra
starten av. Tilvenning i barnehagen blir derfor tilpasset individuelt ved at vi har
tett dialog med den enkelte familie underveis. Noen trenger lang tid på å bli
trygg i den nye hverdagen, mens for andre kommer tryggheten og tilliten
raskere.
For de helt små barna, som kun har vært vant til å være hjemme med sine
nærmeste omsorgspersoner til nå, blir det mange inntrykk å fordøye de første
dagene. Mange blir slitne, og dette kan gå utover både matinntak og søvn. Det er
viktig at vi i personalet og foreldrene finner en god balansegang for barna, og
hvis det er mulig anbefaler vi å ha kortere dager i barnehagen de første ukene.
Personalet bruker tiden sin på å være tilstede for barna. Det er viktig å bli godt
kjent sånn at vi kan legge til rette for gode opplevelser, derfor er vi voksne
våkne og sensitive for barnas reaksjoner og tilnærmingsmåter. Målet vårt er at
barna skal bli trygge på oss som nye omsorgspersoner. Etter hvert vil barna
selv, i sitt eget tempo, utvide horisonten sin og forlate den trygge basen hos de
voksne. Den nye hverdagen byr på mange spennende opplevelser og
muligheten til samspill, lek og glede med andre barn, vi gleder oss til oppstart
og nye bekjentskaper!

Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

Slik jobber vi
med sprak
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG
TEKST
- Vi leker, improviserer og
eksperimenterer med rim, rytme,
lyder og ord
- Barna får møte en mangfold av
eventyr, fortellinger, sanger,
bevegelsessanger og bøker
- Vi setter fokus på den daglige
samtalenes verdi
- Gjennom utveksling av meninger ,
deling av erfaringer og felles
opplevelser skapes gode relasjoner

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
- Vi møter et mangfold av
kunstneriske og kulturelle
fremstillinger
- Barna får utforske og delta i kunst
og kulturelle opplevelser i fellesskap
med andre
- Barna får skape og uttrykke seg
kreativt
- Barna får kjennskap til hvordan
gjengi en fortelling/historie med egen
uttrykksmåte

KROPP, BEVEGELSE, MAT
OG HELSE

- Barna får kjennskap til, forstår og
reflekterer over grunnleggende
verdier og normer
- Vi utforsker og undrer oss over
eksistensielle, etiske og filosofiske
spørsmål
- Barna blir kjent med rett/galt,
rettferdighet, holdninger og
respekt for andre

ANTALL, ROM, OG FORM

- Barna får innsikt i veien fra mat

til måltid ved at de er delaktige i
matlagningen og forberedelsene til
måltidene
- Vi legger til rette for sanseleker
og turer som stimulerer både den
motoriske og språklige utviklingen
-Barna får delta i tradisjons og
sang-leker

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

SPRÅK

- Vi setter ord på mengde, størrelse,
ulikheter og former
- Barna får sammenligne og utforske
- Barna blir kjent med å telle, og
betydningen av ulike bruksområder
med tallene
- Vi organiserer rommet slik at det
innbyr til fantasifull rollelek, der barna
får utfolde seg og utviklet sin kreative
sans

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

- Barna får kjennskap til de ulike

- Vi blir kjent med nærmiljøet vårt

årstidene og hva som skjer av
endringer gjennom året rundt oss i
naturen
- Barna lærer om og tar del i
kildesortering og viktigheten av å ta
vare på naturen rundt oss
- Vi er ukentlig på turer i skogen der
vi møter ulike eventyr
- Vi bruker naturen og naturlige
materialer ved å skape ting sammen

ROLLER OG
ARBEIDSMÅTER

- Vi bruker språket aktivt

gjennom hele
barnehagehverdagen
- Vi utfordrer barna språklig
- Vi leker og tuller med språket
- Vi benytter sanger og litteratur,
fortellinger og eventyr

ved å utforske hva som finnes
rundt oss
- Barna får innblikk i at det finnes
ulike levesett og famileformer
- Barna får innblikk i det norske
urfolk, blir kjent med våre norske
tradisjoner, og de kulturelle
innslagene som representeres i vår
barnehage.

PROGRESJONSPLAN
Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke far til i dag, klarer du i morgen.
Progresjon er en prosess, og vi i barnehagen vil delta, støtte, motivere, samhandle, inspirere
og veilede barna i denne prosessen. Vi vil hjelpe barna a tilegne seg nye erfaringer, ny
kunnskap, oppleve mestringsfølelse og opplevelsesglede, og a ha troen pa seg selv.
Vare progresjonsplaner beskriver hvordan vi jobber med de ulike aldersgruppene innenfor
Rammeplanens 7 fagomrader.
Progresjonsplanen var er en oversikt over de ulike utviklingsmalene barnehagen legger til
rette for at barna, innenfor de ulike aldersgruppene.
Barn i ulike aldre har ulike behov og ferdigheter. Planen vises i det daglige pedagogiske
arbeidet vart. I FUS er leken alltid i fokus og fagomradene opptrer aldri alene.

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
- Vi leker med norske

KOMMUNIKASJON, SPRÅK
OG TEKST
- Vi bruker bøker, eventyr,
konkreter rim og regler i
hverdagen
- Vi synger, gjør
bevegelsessanger.
- Vi setter ord på og benevner det
vi gjør og hva vi ser rundt oss
- Kroppsspråk og tegn er
småbarnas språk

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG
HELSE
- Vi jobber etter SMARTmat der
fokuset er sunn og variert mat
- Vi har fokus på kroppslig
bevegelse og egen mestring
- Vi er opptatt av god hygiene
- Barna skal mestre sin egen
kropp og få et godt selvbilde

folkeeventyr
- Barna får utfolde seg kreativt
med ulike formingsmaterialer
- Barna skal bli presentert for
rollelekens verden
- Barna får spille med
rytmeinstrumenter

- Vi blir kjent med og viser respekt
for de religionene og kulturene
som representeres i barnegruppen.
- Vi markerer ulike høytider
- Barna skal bygge vennskap,
positiv samhandling, og vise
omsorg for hverandre
- Vi lar barna medvirke i sin egen
hverdag

ANTALL, ROM, OG FORM

1-2 ÅRINGENE

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI
- Barna går på turer
- Vi opplever alle årstider ved
at vi er ute hver dag
- Barna får utforske og delta i
små eksperimenter
- Barna tar del i
kildesortering

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

- Barna lærer turtagning
- Barna sorterer/kategorisere leker,
og blir introdusert for telling, tall,
størrelser og former gjennom leken
- Vi innreder rommet og lager
lekemiljøet ut ifra barnas interesser
- Barna bruker kroppen og sansene
gjennom utforsking, og utvikler
romforståelse

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

ROLLER OG
ARBEIDSMÅTER

- Vi er aktive, tilstedeværende
voksne som støtter og veileder
- Vi bruker konkreter, samtidig
som vi setter ord på alt vi gjør
- Vi anerkjenner hver enkelt barn
og tar barnets behov og
forutsetninger på alvor

- Vi utforsker nærmiljøet rundt
barnehagen
- Vi går på turer til faste steder
slik at barna blir trygge på
omgivelsene
-Vi blir kjent med yrkesgrupper
som brannvesen, politi og
ambulansetjeneste

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
- Vi utfolder oss kreativt

KOMMUNIKASJON, SPRÅK
OG TEKST
- Vi stimulerer språket gjennom sang,
rim & regler, eventyr og spill
- Vi benytter språkposer med
spennende innhold
- Vi bruker biblioteket aktivt
- I samlingsstund har vi fokus på aktiv
deltagelse
- Den gode samtalen er sentral i vår
hverdag

gjennom dramatisering
eventyr, sang og dans
- Vi jobber temabasert
- Barna får uttrykke seg
gjennom kreative
formingsaktiviteter

KROPP, BEVEGELSE, MAT
OG HELSE
- Barna er deltagende i
matlagning og forberedelser
- Vi jobber med selvstendighet
både gjennom hygiene og under
måltider.
- Vi har ulike aktiviteter som
stimulerer kroppens motoriske
utvikling
- Vi er på langturer

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI
- Vi undrer oss sammen med barna
om hvordan man skal være mot
hverandre
- Vi har tema vennskap gjennom
hele året
- Barna lærer å sette ord på sine
egne og andres følelser
- Barna får kjennskap til livets gang

ANTALL, ROM, OG FORM

3-4 ÅRINGENE

- Vi snakker om barna som er tilstede,
samt de barna som mangler
- Vi teller antall, og systematiserer
- Vi innbyr til konstruksjonslek
gjennom ulike materiell
- Barna lærer mengde gjennom
måling, sammenligning og
preposisjoner.

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

- Vi går på turer ut ifra de ulike
temaene vi jobber med
- Vi utforsker og eksperimenterer
naturens elementer og benytter
skogen materialer.
- Barna blir kjent med
næringskjeden, bærekraftig
utvikling, og får gode holdninger
til å ta vare på naturen.

trafikkregler
- Vi markerer samefolkets dag
- Barna erfarer medvirkning i
egen hverdag
- Vi har fokus på at alle barn blir
inkludert i lek og har en venn

- Barna blir kjent med

ROLLER OG
ARBEIDSMÅTER
- Vi oppmuntrer, veileder og
lytter til barnas initiativ
- Vi tar tak i barnas interesser og
uttrykk
Vi styrker barnas venne- og
lekekompetanse ved å være
aktivt tilstedeværende voksne,
som fungerer som støttende
stillas

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG
TEKST
- Barna bruker sin skaperglede
og fantasi gjennom å lage egne
historier og gjenforteller eventyr
- Barna leker seg med
lekeskriving og tall
- Barna bruker språket i
konfliktløsning
- Skolestarterne gjennomfører
konsert

KROPP, BEVEGELSE, MAT
OG HELSE
- Barna smører egen mat, og er
behjelpelig om andre barn
trenger bistand
- Vi jobber for at barna skal bli
selvstendige og selvhjulpne i
toalettbesøk, av/påkledning og
hygiene

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
- Barna får mulighet til å
bruke sin fantasi, kreativ
tenkning og skaperglede
gjennom eksperimenter

og medbestemmelse lære å ta
vare på seg selv og andre
rundt seg.
- Vi filosoferer og undrer oss
over vår eksistens sammen
med barna

5-6 ÅRINGENE

ANTALL, ROM, OG FORM
- Barna skal få erfaring
med måleenheter, som
lengde, høyde, vekt,
tyngde, volum, temperatur
og tid, samt benytte
tilhørende begreper

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI
- Skolestarterene starter med
topptur til Nevelfjell på
høsten og har egen skitur på
vinteren ned fra Nordseter
- Barna undrer seg, iakttar,
eksperimenterer,
systematiserer og samtaler
om fenomener.

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI
- Barna skal gjennom ansvar

ROLLER OG
ARBEIDSMÅTER
- Vi er aktivt tilstedeværende

voksne som støtter og deltar ut
ifra barnets behov
- Vi legger til rette for
livsmestring
- Vi jobber for å styrke barnas
sosiale kompetanse individuelt,
samt som en del av et fellesskap

- Vi utforsker vår egen by
- Vi besøker ulike museer
- Vi besøker nærmiljøskolene
som barna skal begynne på
- Barna skal bli kjent med
demokrati
- Barnas meninger skal telle
og møtes med
annerkjennelse og respekt

Overgangen barnehage –skole
Det siste året i barnehagen!
Det å være skolestarter i barnehagen vår byr på mange spennende utfordringer! Vi ønsker å gi alle skolestartere et solid utgangspunkt før oppstart
i første klasse. Sentralt i denne tankegangen ligger det å gi barna positive mestringsopplevelser samt å legge til rette for gode sosiale erfaringer. Vi
har skolestartergruppe ukentlig, her jobber vi med skoleforberedende temaer, for eksempel sosial kompetanse, trafikk, miljøvern, og vi går på
turer sammen. Vi har også et ekstra fokus på tidlig psykisk helsevern det siste året i barnehagen. Dette gjør vi ved jobbe konkret med temaet
følelser, vi snakker om, setter ord på, gjenkjenner følelser og lærer å akseptere både egne og andres følelsesliv.
På vinteren og våren samarbeider vi med de ulike skolene barna skal begynne på og er der på besøk.
Skolestarternes årlige utfordringer:
-Være del av en gruppe med barn på samme alder, her gir vi god tid til lek og felles opplevelser og her dannes relasjoner preget av tillit, trygghet
og samhørighet.
- Svømmekurs
-Fjelltur med Neveltoppen som mål!
-Skitur fra Nordseter og helt ned til Birkebeineren skistadion.
-Sentral og synlig rolle under barnehagens konsert på våren.
-Overnatting i barnehagen på sommeren.
Det er viktig for oss å gi barna erfaringer som handler om det å kjenne på kroppen at når man øver, og prøver om og om igjen er det mulig å få til
noe man trodde var umulig! Det er en god følelse å være stolt av seg selv og det man er en del av.

PLANLEGGING, VURDERING,
DOKUMENTASJON
I Fagstadlia FUS barnehage planlegger vi slik at vi far en reflektert og hensiktsmessig
bruk av vare menneskelige og materielle ressurser til det beste for barna. Vi benytter
prosessorienterte planer som et verktøy, hvor vi har fokus pa prosessen, veien mot
malet, og ikke selve malet/resultatet.
Vi ønsker a reflektere rundt var egen praksis, og malet er mer verdiskapende praksis
med barna i sentrum i alt vi gjør og foretar oss. Dette skaper kvalitet for barna.

Vurdering

For a utvikle kvalitet i en bevisst retning, er det viktig a planlegge, reflektere og
vurdere var egen praksis. Vi ma synliggjøre pedagogikken og vurdere vart eget arbeid.
Her er det viktig med systematisk dokumentasjon.
Refeksjon

Plan

Plan – Hva ønsker vi a oppna med det vi gjør? Vi setter oss tydelig mal. Hva ma vi gjøre
for a oppna vare mal? (Planene vi har er: Rammeplanen, FUS sine overordnede mal og
satsningsomrader, arsplanen var, manedsplan)
Praksis – Vare verdiskapende aktiviteter skal sta i fokus i var praksis.

Dokumentasjon

Praksis

Dokumentasjon – Vi benytter praksisfortellinger fra barnehagehverdagen, som
berører verdier, barnesyn og voksenrollen. Disse jobber vi med pa avdelingsmøter,
personalmøter og ledermøter.
Vi dokumenterer vart pedagogiske innhold gjennom; manedsbrev med evaluering,
bilder av prosesser, praksisfortellinger, MyKid og barnehagens egen Facebookside.
Refleksjon – Hva forteller prakisfortellingene om var praksis? Er det samsvar mellom
vare nedskrevne verdier, barnesyn, læringssyn og var praksis?
Vurdering – Vi ønsker en bevisstgjøring av var egen voksenrolle i møte med barna,
dette gir oss et godt grunnlag for vart videre arbeid med barna. Hvor befinner vi oss i
prosessen? Hva er vi gode pa? Hvor er vi i forhold til vare satte mal? Hva er det viktig
a utvikle oss mer pa? Vi skal bruke mye tid pa vurdering og evaluering av eget arbeid.
Brukerundersøkelsen er ogsa et barometer og verktøy vi benytter i var refleksjon og
vurdering.

SAMARBEID
Tidlig innsats i barnehagen
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE:

I Fagstadlia FUS barnehage er vi opptatt av at alle barn skal trives og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.
Dette krever et tett samarbeid av de voksne som står barna nærmest -ved å dele tanker og observasjoner med hverandre,
og ved å være åpne legger vi til rette for at barnet skal bli sett og forstått. Derfor er foreldresamtaler et prioritert område
hos oss. Åpenhet og dialog med hverandre sørger vi for at vi i enda større grad deler ansvaret for barnets utvikling. Slik
kan vi lettere sette i gang tiltak der vi mener det er nødvendig. Vi vet at tidlig og riktig hjelp i mange tilfeller er avgjørende
for barnets videre utvikling.
Barnehagen har et godt samarbeid med både helsestasjon, habiliterings-, barneverns- og pedagogisk/psykologisk tjeneste.
Hvert annet år kommer Tverrfaglig-team innom barnehagen og gjennomfører observasjoner, refleksjoner og samtaler med
de pedagogiske lederne og daglig leder.
Barnehagen inviterer til to foreldremøter arlig.
Våre samarbeidspartnere:
-Lillehammer kommune -Pedagogisk Psykologisk tjeneste
-Helsestasjon-Fysioterapi- og ergoterapitjenesten.
-Barnevernet.
-Habiliteringstjenesten
- Høgskolen i Hamar og Lillehammer - Videregående skoler i Lillehammer.
-Tverrfaglig team i kommunen

JULI
JUNI
6. Konsert
13. Overnatting for
skolestartere
18. Sommerfest Øvre
19. Sommerfest
Nedre

AUGUST
1. Velkommen til
nytt barnehageår!
16. og 17.
Planleggingsdager –
barnehagen stengt

SEPTEMBER
12. Foreldremøte
14. Fjelltur
25. Suppe Kongla/Kvisten
26. Suppe Kattlabben/Kløvern
27.september Suppe Knausen/Krekling

OKTOBER
18. BESØK AV
FØRSTEKLASSINGER
26. PLANLEGGINGSDAG

MAI
1. Stengt – Arbeidernes fridag
17. Stengt – Norges nasjonaldag
30. Stengt - Kristi Himmelfartsdag
31. Planleggingsdag – barnehagen
stengt

ARSHJUL

APRIL
9. påskefrokost Kongla/Kvisten
10. påskefrokost Kattlabben/Kløvern
11. påskefrokost Knausen/Krekling
17. barnehagen stenger kl. 12
18. og 19. og 22. - Stengt, påske
30. Frist sommerferiepåmelding

MARS
15. Skitur
skolestartere

FEBRUAR
6. Samenes nasjonaldag
15. Avslutning prosjekt,
utstilling og innsamling
21. Foreldremøte
22. Planleggingsdag-bhg
stengt

JANUAR
1. Stengt –
1.nyttårsdag
2. Godt nyttår!
7. Oppstart FORUTprosjekt

NOVEMBER
22. SU-møte
28. Fakkeltog kl 18

DESEMBER
7. Nissefest
13. Lucia
19. Julebord Nedre
20. Julebord Øvre
25. Stengt – 1. juledag
26. Stengt – 2. juledag

Fagstadlia FUS Barnehage Øvre
Jernvinna 14
2618 Lillehammer

og

Kontaktinformasjon til avdelingene:

Fagstadlia FUS Barnehage Nedre

Mobilnr og mail til Krekling:

97 55 59 37

krekling.fagstadlia@bhg.no

Sigrid Undsethsveg 66

Mobilnr og mail Kongla:

95 40 74 36

kongla.fagstadlia@bhg.no

2624 Lillehammer

Mobilnr og mail Kattlabben:

97 55 59 27

kattlabben.fagstadlia@bhg.no

Mail: dl.fagstadlia@bhg.no

Mobilnr og mail Kvisten:

97 55 59 38

kvisten.fagstadlia@bhg.no

Mobil til daglig leder: 95 00 50 43

Mobilnr og mail Knausen:

41 48 15 98

knausen.fagstadlia@bhg.no

Åpningstid: 06.45 – 17.15

Mobilnr og mail Kløvern

97 55 59 28

klovern.fagstadlia@bhg.no

Postadresse:
Fagstadlia FUS Barnehage as
Jernvinna 14, 2618 Lillehammer

