Heia
Ovenstadveien 8,
3420 Lierskogen

ÅRSPLAN
2017•2018

a

a

SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI;
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI

BARNEHAGE

a

c

OMSORG

BARNEHAGEPLASS
e

ENGASJERENDE

LEK
VENNEGARANTI

INSPIRERENDE
ALLE BARN ER BEST!

VENNSKAP
PEDAGOGISK PLATTFORM

SMARTMAT

d
EGENLEDELSE GOD KOMMUNIKASJON
EVENTYRLYST TRYGGHET LÆRING

ERFARING

RESPEKT

ROLLELEK

a HVERDAGSMAGI
00

UTELEK

OPPLEVELSER

SKAPENDE
0

GLEDE

UTVIKLING
TILSTEDEVÆRENDE

GLØDENDE

MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
5

MATGLEDE

INNLEDNING
Heia FUS barnehage ble bygget i 2005 av Trygge barnehager, som en foreldreeid
andelsbarnehage. I 2007 ble barnehagen en FUS barnehage. FUS kjeden eies av Trygge
barnehager, og er en av Norges største private barnehageaktører. Kjeden består av 174
barnehager i 74 kommuner.
Heia FUS barnehage har 4 avdelinger for ca 80 barn i alderen 0 – 6 år, og vi er 20 ansatte,
inklusiv en kjøkkenstilling. I Sylling har vi en satellittavdeling som heter Sylling FUS
barnehage. Der er det 2 avdelinger og det er plass til ca 53 barn i alderen 0-6 år, og 12
ansatte inkl en kjøkkenstilling
Årsplanen er personalets arbeidsredskap for å styre barnehagen i en bevisst og planlagt
retning. I arbeidet med årsplanen har foreldrene mulighet til å kunne påvirke barnehagens
innhold. Årsplanen er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen. Den skal
gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune,
barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter.
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LOV OM BARNEHAGER
Barnehageloven sier noe om barnehagenes formål og innhold.
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.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
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 § 1)
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RAMMEPLAN
01.08.2017 trer den nye Rammeplanen for barnehager i kraft. Barndommen har en verdi,
og vi i barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling. Ved alle handlinger
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Rammeplanen legger vekt på at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal
ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling.
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta
barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som et grunnlag for allsidig
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.
(Rammeplan s.7)

FNS BARNEKONVENSJON
FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har.
Konvensjonen ble utformet av FNs menneskerettighetskommisjon, og er basert på FNs
erklæring om barnets rettigheter. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste
alltid skal komme først i alle situasjoner.

«BARN HAR RETT TIL Å GÅ PÅ SKOLE, RETT TIL HVILE, FRITID OG LEK
OG RETT TIL Å SI SIN MENING I ALT SOM ANGÅR DET.»
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STYRINGSDOKUMENTER
I tillegg til barnehageloven, FNs barnekonvensjon, rammeplan og årsplan har barnehagen
følgende styringsdokumenter for virksomheten:
•
•
•
•
•

Vedtekter
FUS barnehagenes serviceerklæring
Etiske retningslinjer
Kvalitetsplan til barnehagene i Lier
FUS barnehagenes overordnede fagplan

FUS BARNEHAGENES
VERDIGRUNNLAG
Heia FUS barnehages visjon er:

”SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:
LEK OG GLEDE,
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI”
Barndommen har sin egenverdi, og barna skal oppleve at barnehagen er et utfordrende
og trygt sted å være. Barndommens verdier handler om venner du undrer deg med,
fantasiene du skaper og utfordringene du møter. Barnehagen skal legge til rette for variert
lek, der barna kan utvikle kreativitet, fantasi og vennskap. Leken fremmer alle sider ved
barnets utvikling, fysisk, psykisk og sosialt. I et lekefellesskap legges grunnlaget for
barns vennskap med hverandre. I Heia FUS barnehage ønsker vi å se glede i vennskap,
samhandling, mestring og fellesskap. Her skal barna bli møtt med tillit og respekt av de
voksne.
Gjennom hverdagsmagi, skal barnehagen hjelpe barna til å bli den beste utgaven av seg
selv.
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BARNEHAGENS
SATSNINGSOMRÅDER OG
OVERORDNEDE MÅL
FUS har 4 hovedmål for alle barn som går i en FUS barnehage.
•
•
•
•

FUS barn har et positivt selvbilde.
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
FUS barn gleder seg til resten av livet, for de vet de har påvirkningsmulighet.
FUS barn har det gøy i barnehagen.

For å nå disse 4 hovedmålene, har vi satt opp en tiltaksplan for vår barnehage.

FUS HOVEDMÅL

DELMÅL

FUS BARN HAR
ET POSITIVT
SELVBILDE

Barnet skal oppleve
mestring.

TILTAK FOR PERSONALET
Gi barnet tid til å fullføre oppgaver
i eget tempo ved f.eks. måltider og
garderobesituasjoner.
Støtte og oppmuntre barnet til å
gjøre oppgaver selv: gå på do, kle
på seg, smøre mat.
Kjenne barnets mestringsnivå og
legge til rette for utfordringer de
kan mestre.

Barnet opplever
måltidene som
positivt og
meningsfylt.

La barnet selv bestemme når det
er mett.
Fokusere på samtale med barna
under måltidene.
Tilpasse hvor lenge barnet skal
sitte og vente, etter alder og
forutsetninger.
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FUS HOVEDMÅL
FUS BARN ER
TRYGGE OG
FORSKENDE,
TRIVES I LEK
OG HAR VENNEKOMPETANSE.

DELMÅL
Barnet føler
seg trygg på
barnehagens
personale.

TILTAK FOR PERSONALET
Møte barnets interesser og bruke
de til å bli kjent med barnet.
Møte barnet på en positiv måte når
det kommer i barnehagen.
Ta seg tid til å bli kjent med hvert
enkelt barn.
Møte barnet med omsorg og
respekt.
Ta barna på alvor og ta seg tid til
å lytte.

Barnet skal
bli trygg i
barnegruppen.

Dele barna i lekegrupper.
Skjerme barn som trenger tid og ro
til å danne relasjoner.
Ha samlinger hvor man har barna
i fokus.

Barnet skal være
nysgjerrig.

Møte barnets undring med åpenhet.
Ha tid til å undre seg sammen med
barnet.
Ta barnas spørsmål på alvor.

Barnet skal være
en god venn.

Veilede barnet i det sosiale
samspillet med de andre.
Være gode rollemodeller og være
en god venn for barna.
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FUS HOVEDMÅL

DELMÅL

TILTAK FOR PERSONALET

FUS BARN GLEDER
SEG TIL RESTEN
AV LIVET, FOR
DE VET DE HAR
PÅVIRKNINGSMULIGHET.

Barnet skal ha
medbestemmelse i
hverdagen.

Sette leker i barns høyde, slik at de
selv kan velge aktivitet.
Sørge for at barna erfarer at deres
valg og handlinger kan påvirke
situasjonen for dem selv og for
andre.

Barnet skal oppleve
at meningene og
tankene deres blir
hørt.

FUS HOVEDMÅL

DELMÅL

FUS BARN
HAR DET GØY I
BARNEHAGEN.

Barnet skal oppleve
hverdagsmagi i
barnehagen

Ha respekt for og lytte til barnas
ønsker.
Være bevisst på sine egne
holdninger og begrepsbruk.

TILTAK FOR PERSONALET
Verne om den gode leken og
øyeblikkene.
La barna får leve i «øyeblikket.»

Barnet skal ha tid
og rom til å leke
uavbrutt.

Gi tid til lek i hverdagen.
Være fleksible med rutiner.
Være deltakende og
tilstedeværende.
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8. EGENLEDELSE I
LEK OG LÆRING
FUS har et faglig prosjekt som heter «Egenledelse i lek og læring» av Kristian Sørensen
og Marianne Godtfredsen for alle sine barnehager. Egenledelse baserer seg på etablert
pedagogisk teori, nyere forskning på barns utvikling og moderne kunnskap om hjernen.
Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som
setter i gang, styrer og regulerer atferden vår, og handler om evnen til å være aktiv
og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill,
deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag
for utvikling av vennskap.

HVA ER EGENLEDELSE?
4 nøkkelpunkter i arbeidet med egenledelse i lek og læring er:
• Lek
• Voksenrollen
• Sosial kompetanse
• Språk
Arbeidet med egenledelse krever
bevisst fokus fra personalet. Ved å
være deltagende, støtte og veilede
barn i leken, vil vi bidra til at barna
utvikler gode egenledelsesfunksjoner.
De funksjonene kan ses i
egenledelseshjulet, som illustrerer
funksjonene som deler av en integrert
helhet, og barnas atferd vil være
et produkt av disse funksjonene og
samspillet mellom dem.
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EGENLEDELSESHJULET:

PLANLEGGING
ORGANISERING

Holde overblikk over oppgaven samtidig med at man
holder på med enkelte deler av oppgaven

ARBEIDSHUKOMMELSE

«Å tenke og huske samtidig»
Arbeidshukommelse er helt nødvendig for å drive en
arbeidsprosess fremover

IGANGSETTING

Å sette i gang en adferd og å holde aktiviteter gående

FLEKSIBILITET

Skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en
aktivitet

SELVREGULERING
SELVMONITORERING
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Planlegge hvordan løsningen skal gjennomføres.
Hva skal gjøres? Hvordan skal dette gjøres? Hvilke
ressurser har man? Hvor mye tid har man?

Å kunne motstå og hemme impulser, kunne
opprettholde en handling over tid, og stoppe når
situasjonen krever det
Effekten egen adferd har på andre, og hvordan andres
adferd påvirker en selv.

LEK
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Leken gir barna gode muligheter for utvikling av egenledelse ved at leken er motiverende i
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bruk av rekvisitter. Den avanserte rolleleken krever gode egenledelsesfunksjoner.

nrollen
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VOKSENROLLEN
I barnehagen er det viktig med tilstedeværende, engasjerte voksne, som har en aktiv
rolle og interesse i barns lek. De må ta i bruk alle sine sanser, være konsentrert og
oppmerksom, ha evnen til å tone seg inn på det som skjer – gjennom bevisst stemmebruk,
plassering og kroppsspråk. De bør sitte på gulvet sammen med barna, med en inviterende
utstrakt hånd. Ved å være deltagende, støttende og veilede barn i leken, vil de bidra til at
barna utvikler gode egenledelsesfunksjoner.
"Å få være en betydningsfull deltaker i enkel og avansert rollelek vil for mange barn
være nøkkelen til utvikling av de egenskaper som kreves for å utvikle vennskap og sosial
kompetanse." (Godtfredsen, Sørensen)

HVA ER EFFEKTEN FOR BARNET?
Barna vil kunne planlegge, organisere
og gjennomføre en aktivitet, være
selvstendig og styre sin egen atferd og
egne følelser ovenfor omgivelsene, være
fleksibel og sette i gang aktiviteter på
egenhånd. Barnet vil ha gode verktøy
videre i livet, som er viktig for å være
et selvstendig og fungerende menneske.
Egenledelse utvikler barna og gjør de
kompetente til voksenlivet. Forskningen
viser at egenledelse er viktig for
utviklingen av barnehjernen.
Tiltak for personalet for å nå målene:
• Tilrettelegging og bevisstgjøring
• Kursing/skolering
• Refleksjon
• Diskusjoner
• Deltakelse
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SOSIAL KOMPETANSE OG SPRÅK
Leken er barnas språk. Barn kommuniserer med omverden både kroppslig og språklig, og
sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med hverandre
i ulike situasjoner (utdanningsdirektoratet 2014). Gjennom samarbeid og forhandlinger,
gjennom å følge regler i lek og å se situasjoner fra andres perspektiv, utvikler barn
sosial kompetanse. Fokus på sosial kompetanse i barnehagen er med på å motvirke
problematferd og mobbing (Rammeplanen 2011).
En umoden utvikling av selvregulering, aggresjonskontroll, emosjonsforståelse og språk
hos barn vil hindre dem i å opptre på en sosial kompetent måte i alle situasjoner. Et barn
med høy grad av sosial kompetanse kan lese andre, fortolke signaler og vil mestre de ulike
lekekodene (egenledelseshjulet). De kan regulere andres følelser gjennom å gjøre dem
glade, tilfreds og få dem til å le.
Rolleleken kan være et godt utgangspunkt for en god hjerneutvikling. Ettersom blant annet
rolleleken inneholder mange ulike komponenter som må være på plass for at den skal
fungere optimalt (egenledelseshjulet). Den kan videre være med å styrke barnets sosiale
kompetanse, fremme vennskap og forebygge mobbing!
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BARNS MEDVIRKNING
BARNS MEDVIRKNING
Barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. I barnehagen får barna
trening i deltagelse i vårt demokratiske samfunn. Vi ønsker at barna skal erfare at egne
opplevelser og perspektiv er verdt å komme med, også når de er ulike andres. Barna skal
få oppleve tilknytning til fellesskapet, kjenne at de utøver selvbestemmelse og at de kan
gi uttrykk for egne intensjoner. Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på
alvor og har virkning i fellesskapet.
«Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.» (Barnehageloven §3)

FORELDRENES MEDVIRKNING
Foreldre / foresatte er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Deres medvirkning i
barnehagen skjer gjennom de daglige samtalene, på foreldresamtaler og foreldremøter,
gjennom barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og foreldrerådet. Samarbeidsutvalget består
av en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant fra hver avdeling. Les mer om SU og
foreldrerådet i barnehagens vedtekter.
Foreldremøter arrangeres 2 ganger i året. Disse kan være organisert som tradisjonelle
møter, eller som foredrag med interne eller eksterne foredragsholdere. Vi har foreldrekaffe
med underholdning på avdelingene 1-2 ganger i året.
Foreldresamtaler er 2 ganger i året. Den daglige kontakten mellom personalet og foresatte
er av stor betydning for et nært samarbeid. Er det ønsker eller behov, fra foreldre eller
barnehagen, for flere samtaler gjennom året, gjør vi avtaler om det.
Barnehagen gjennomfører brukerundersøkelser for å kartlegge barnehagens kvalitet hvert år.

PERSONALETS MEDVIRKNING
Personalet medvirker gjennom deltagelse i samarbeidsutvalget, på avdelingsmøter,
pedagogiske ledermøter, personalmøter og planleggingsdager. Vi har tillitsvalgte for
Utdanningsforbundet og Fagforbundet og et verneombud for de ansatte.
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MANGFOLD OG
GJENSIDIG RESPEKT
”Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og
synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.” (R2017:9).
Barnehagen er en flott arena for å legge et godt grunnlag for helhetlig læring. Gjennom
lek og omsorg tilpasser barna seg det sosiale livet, der de lærer å forholde seg til andre
mennesker og utvikler respekt for ulikheter. Å få utfordringer i trygge omgivelser er en
forutsetning for utvikling av kunnskaper, holdninger og ferdigheter, samtidig som det er en
viktig del av barnets danningsprosess.
I barnehagen jobber vi kontinuerlig med vennskap og respekt. Alle skal få være seg selv,
og være stolt av det. Vi har nulltoleranse for mobbing og diskriminering, og har utarbeidet
egne handlingsplaner dersom dette skulle bli et tilfelle.
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INKLUDERING/ LIKEVERD
Inkludering er en viktig del av barnehagens visjon. Barnehagen skal ha et inkluderende
fellesskap med plass til hvert enkelt barn, uavhengig av funksjonsevne, sosial status,
religion og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, kultur, språk og
familiebakgrunn.
Vi jobber for at alle skal inkluderes i fellesskapet, ved å fremme positive handlinger
som motvirker mobbing og utestengelse. FUS barnehagene har en vennegaranti, som
innebærer at alle barn skal bli sett og inkludert i barnehagen. Den grunnleggende sosiale
kompetansen dannes i førskolealderen, og vi jobber for at alle barn skal få et godt
grunnlag for utvikling av vennskap. I barnehagen vår skal alle føle seg likeverdig i det
fellesskapet som er i barnehagen.

ALLE HOLDER HENDER
HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST
ALLE BARN ER BEST
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LIKESTILLING
«Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikkediskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn» (R2017:10)
Barnehagen skal ruste gutter og jenter til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen
skal legge til rette for at barna skal ha mot og selvtillit til å være seg selv, og velge fritt ut
fra sine interesser, og ikke ut fra forventninger som ligger i kjønnsrollene.
Arbeidet med likestilling innebærer at gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett
og hørt. Leker og utstyr skal stimulere til allsidig lek, barna skal oppmuntres til å delta i
alle slags aktiviteter i barnehagen.
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BARNEHAGEN SOM
KULTURARENA
I Heia FUS Barnehage har vi faste tradisjoner og merkedager. Vi kan nevne barnehagens
bursdag den 10.oktober, Forut-aksjon, FN-dagen, Lysfest, Nissefest, samenes nasjonaldag,
vinteraktivitetsdag, karneval, påskefrokost, 17.mai-markering og sommerfest med
foreldrene. Barnehagen har felles samlingsstund den siste fredagen i måneden og hver uke
i adventstiden.
Vi har barn fra mange ulike kulturer og gjennom omsorgsfullhet, trygghet, støtte og
glede viser vi barna en verden med toleranse for ulikheter. Vi ønsker å formidle de ulike
kulturene, slik at barna får kjennskap til ulike kulturer og tradisjoner.
Vi ønsker at barn og voksne hos oss skal oppleve en god kultur i barnehagen, og at alle
skal få bidra i fellesskapet.

FAGOMRÅDENE
Rammeplan for barnehager har 7 fagområder som kvalitets sikrer det pedagogiske arbeidet
i barnehagene. Progresjonsplanen og årshjul viser hvordan vi jobber med fagområdene i
vårt daglige pedagogiske arbeid.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
MÅL
1 – 2 år
Barnet skal utvikle sin
språkforståelse.
Barnet skal få vise ulike
følelser og gi uttrykk for sine
opplevelser gjennom sitt
kroppsspråk.

3 – 4 år
Barnet skal sette ord på
og uttrykke følelser og
handlinger.
Barnet skal bruke språket
aktivt i lek og samhandling
med andre.
Barnet skal bli kjent med
bøker, sanger, bilder og
media
5 – 6 år
Barnet skal lytte til lyder og
rytme i språket og bli fortrolig
med symboler som tallsiffer
og bokstaver.
Barnet skal kunne følge
med i bøker uten bilder og
gjenfortelle fra høytlesning.
Alle
Barnet skal få oppleve et rikt
språkmiljø både verbalt og
kroppslig.

TILTAK
Personalet skal:
* bruke et ordrikt språk
* sette ord på handlinger i
samspill med barnet.
* hjelpe barnet med å
sette ord på følelser og
opplevelser.
* bruke ord som barna
forstår og at stemmeleie og
toneleie er preget av trygghet
og omsorg.

AKTIVITETER
*Begrepstrening
*Sanger, rim og regler
*Lese bøker
*Enkel dramatisering
*Snakkepakken

Personalet skal:
* ha et variert ordforråd.
* veilede barnet til å sette
ord på egne og andres
følelser.
* veilede og støtte barnet
til å bruke språket for å løse
konflikter.
* utnytte hverdags-aktiviteter
til språk- og begrepsutvikling.
* gi barnet tid til å oppfatte
budskapet de formidler.

*Fortellinger og eventyr
*Rollelek
*Samtaler
*Sanger
*Rim og regler
*Leke med språket
*Dramatisering
*Snakkepakken
*Språklek
*Språksprell

Personalet skal:
* støtte barnets initiativ når
det gjelder skoleforberedende
aktiviteter.
* være tilstedeværende
* høytlesning av bøker
uten bilder, og samtale om
historiene

*Fortellinger og eventyr
*La barna se og leke med
bokstaver og tall, leke med å
telle, sortere, lese, lekeskrive
og diktere tekst
*Klappe stavelser
*Vitser og gåter
*Førskolegruppe
*Språksprell
*Språklek

Personalet skal:
* være bevisst på sin egen
språkbruk og tilpasse språket
til situasjonen.
* være anerkjennende
ovenfor barnet.

*Se, lytte, høre og samtale.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
MÅL
1 – 2 år
Barnet skal få utvikle
grovmotoriske og
finmotoriske ferdigheter.
Barnet skal øve på gode
hygienerutiner og vaner rundt
måltidet.

3 – 4 år
Barnet skal delta i
hverdagsaktiviteter.
Barnet skal prøve ut egne
muligheter og lære å kjenne
egne begrensninger.

5 – 6 år
Barnet skal få respekt for sin
egen og andres kropp og for
at alle er forskjellige.
Barnet skal få et bevisst
forhold til god helse.

Alle
Barnet skal utvikle en positiv
selvfølelse gjennom å mestre
fysisk aktivitet.
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TILTAK

AKTIVITETER

Personalet skal:
* legge til rette for at barnet
skal være
aktivt og prøve ut egne
ferdigheter og
grenser.
* oppmuntre og veilede
barnet til gode vaner i forhold
til hygiene.

*Sangleker
*Dans
*Håndvask
*Minirøris
*Puslespill
*Tegning
*Hinderløype

Personalet skal:
* motivere til
deltakelse i
hverdagsaktiviteter.
* gi positive bekreftelser på
barnets motoriske lek og
utfordre det til å prøve ut
egne ferdigheter og grenser.

*Gå turer
*Minirøris
*Hinderløype
*Dans og sanglek
*Klippe
*Tegne
*Bygge lego
*Perler
*Klatre ute
*Dotrening

Personalet skal:
* legge til rette for at barn,
uansett kulturelle forskjeller
og kroppslige forutsetninger,
får like muligheter til
motoriske utfordringer og
trygg lek.
*ha fokus på sunne og gode
matvaner, snakke med barna
om kroppen og kosthold.

*Snakke om kosthold
*Lære om kroppen, hvordan
vi fungerer, likheter og
ulikheter
*Øve på av og påkledning
*Skilek
*Hinderløype

Personalet skal:
* følge opp barnas
lekeinitiativ og tilby lek der
barna er fysisk aktive og
opplever glede gjennom
mestring og fellesskap.

*Finmotoriske aktiviteter
som tegning, perler, lego,
plastelina, puslespill.
*Grovmotoriske aktiviteter
som klatring, løping, hopping,
hinderløype

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
MÅL

TILTAK

AKTIVITETER

Personalet skal:
* være lyttende og vise
respekt for barnas ferdigheter
og ulike uttrykksformer.
* inspirere og motivere til
skapende virksomhet.

*Sang og musikk
*Farger
*Forme i sand og snø
*Lukte, smake, føle, se, lytte
*Sette navn på farger
*Bøker
*Dramatisering
*Forming med ulike materialer

Personalet skal:
* vise respekt for barnets
personlighet, hjelpe det til å
bli trygg på seg selv og sin
egen fantasi og skaperevne.
* påvirke barnets skaperglede
ved å vise gode holdninger.

*Lære om primær- og
sekundærfarger.
*Dramatisering
*Forming med ulike materialer
*Lage ting utfra sin egen
fantasi
*Rollelek

5 – 6 år
Barnet skal utvikle sine evner
til å iaktta, lytte og uttrykke
seg gjennom musikk, dans,
drama og annen skapende
virksomhet.

Personalet skal:
* legge til rette for sansing,
skapende virksomhet, og
kommunikasjon.
* være engasjerende og
lyttende i forhold til barnets
innspill og uttrykk.

*Øve på klippeferdigheter.
*Blande farger
*Tegne/male et inntrykk eller
en følelse.
*Forming med ulike materialer
*Musikkaktiviteter, danseleker
og dramaleker.

Alle
Barnet skal få oppleve glede
og mestring i et sosialt og
kulturelt fellesskap.

Personalet skal:
* legge til rette for at barnet
får mulighet til å utforske og
være kreative på eget initiativ.
* ha fokus på prosessen, ikke
det ferdige produktet.

*Musikk, sang, dans og
drama.
*Bøker, bilder, instrumenter,
utkledningstøy.
*Rollelek

1 – 2 år
Barnet skal få erfaringer
gjennom sansene sine.
Barnet skal bli introdusert
for og få erfaringer
gjennom bruk av ulike typer
formingsmateriell.
3 – 4 år
Barnet skal få styrke sine
personlige uttrykk.
Barnet skal bli kjent med
ulike materialer, verktøy og
teknikker.

Barnet skal oppleve glede ved
å delta i kreative og skapende
aktiviteter.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
MÅL

TILTAK

1 – 2 år
Barnet skal få utvikle interesse
for hverandre og en felles
lekekultur.

Personalet skal:
* møte barnet med forståelse
og respekt.
* være støttende og
veiledende rollemodeller.

Barnet skal utvikle en
begynnende forståelse for rett
og galt.
3 – 4 år
Barnet skal undre seg og
utforske.
Barnet skal ha en begynnende
forståelse for at vi er ulike og
har ulike meninger.

AKTIVITETER
*Øve på å vente på tur, ta
hensyn.
*Kjenne igjen følelser og
følelsesuttrykk
*Samspill

Personalet skal:
* skape rom for å filosofere
rundt ulike spørsmål og tema.
* vise toleranse og respekt for
barnets ulike forutsetninger
og kulturell identitet.

*Bli kjent med tradisjoner som
jul og påske
*Få innsikt i andre kulturer og
tradisjoner
*Se egne og andres følelser
og behov, hjelpe hverandre.

5 – 6 år
Barnet skal erfare konstruktive
måter og håndtere uenighet
og konflikter på.
Barnet skal utvikle toleranse
og respekt for andre.
Alle
Barnet skal tilegne seg
grunnleggende verdier og
holdninger. Bidra til å legge
grunnlaget for kritisk tenkning
og dømmekraft.
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Personalet skal:
* møte barnet med respekt
og gi konstruktive forslag til
løsninger.
* være bevisste forbilder
og opptre slik at barnet kan
få støtte i egen identitet og
respekt for hverandre.
Personalet skal:
* anerkjenne og støtte gode
samspill.

*Vennebøkene, kanin og
pinnsvin.
*Sette ord på utfordringer og
finne metoder for å løse ulike
utfordringer i sosialt samspill
*Samtale om etiske leveregler,
respekt og toleranse

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
MÅL

TILTAK

AKTIVITETER

1 – 2 år
Barnet skal utforske og bli
kjent i barnehagens nærmiljø.

Personalet skal:
* ha fokus på det som barna
blir opptatt av langs veien.
* legge til rette for at barnet
får mulighet til å delta i
aktiviteter og samlinger
sammen med de andre barna i
barnehagen.

* Turer i nærmiljøet.
Fokus: Det er ikke lengden på
turen som er målet, det er det
barnet opplever langs veien.
*Samlingsstund

Personalet skal:
*vise interesse for og gjøre
seg kjent med hvert enkelt
barns nære familie

*Turer i nærmiljøet
*Se hvor barna bor
*Plakat med bilder av familie
*Samtale i samlingsstund

*arbeide for at alle barn får
erfare at de er verdifulle og
viktige for fellesskapet

*Erfare at de selv og andre er
med på å påvirke, og at alle er
viktige i fellesskapet
*Erfare at egne handlinger
påvirker andre

Personalet skal:
* ha oversikt over
hvilke land og
kulturer som er
representert i
barnehagen.
* gjøre seg kjent med
nærmiljøet og få
oversikt over hva
som finnes av
muligheter for
aktiviteter og
opplevelser.

*Lære om de ulike
nasjonalitetene i
barnegruppen
*Bli kjent med ulike språk
og kulturer, gjennom bøker,
flagg, musikk, bilder og annen
teknologi.

Barnet skal oppleve glede ved
å være en del av et større
fellesskap.

3 – 4 år
Barnet skal bli kjent med
hverandres familier.
Barnet skal utvikle tillit til
egen deltagelse og påvirkning
av fellesskapet

5 – 6 år
Barnet skal få kjennskap til
ulike nasjonaliteter, kulturer
og tradisjoner.
Barnet skal bli kjent med
hva som finnes i nærmiljøet
gjennom opplevelser og
aktiviteter.

Alle
Barnet skal bli kjent med
naturen og landskapet rundt
barnehagen, i Norge og i
verden.

*Besøke de andre avdelingene
i barnehagen

*Dra på lengre turer i
nærmiljøet
*Dra på busstur til Drammen,
Oslo
*Besøke bibliotek,
brannstasjon

Personalet skal:
* være fleksible og ta
seg tid til å stoppe
opp og undre seg
sammen med barna.
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ANTALL, ROM OG FORM
MÅL

TILTAK

1 – 2 år
Barnet skal få mulighet til å
eksperimentere og leke med
farger og geometriske former.

Personalet skal:
* legge til rette for at
barnet skal bli kjent
med tall.
* telle med barnet.
Barnet skal få en begynnende * bevisst gjenta og
forståelse for mengder (1-3) og repetere enkle
telling (1-5).
geometriske former.

*Tellebøker, øve på å telle
*Bli kjent med former: trekant,
firkant, sirkel
*Barna skal få erfaring
med ulike typer størrelser,
former og mål gjennom å
sammenligne og sortere: stor/
liten, enkle puslespill, putte
boks.

3 – 4 år
Barnet skal få kjennskap til
matematiske begreper som
stor/større, liten/mindre.

Personalet skal:
* snakke om
matematiske
begreper og bruke
dette i lek og
hverdagsaktiviteter.
* tilrettelegge for
matematiske
aktiviteter i
hverdagen.

*Prate om antall, størrelser,
likheter og ulikheter i av- og
påkledningen.
*Spille spill/puslespill
*Innholdsrike samlinger
*Ulike bøker og oppgaver
*Vente på tur
*Ulike begreper: over, under,
oppå, ved siden av.
*Bli kjent med matematiske
begreper som tall og mengde,
mønster og former.

Personalet skal:
* vise interesse og
oppmuntre til å
bruke antall, rom og
form i uteleken
og på tur.
* gi barnet tilgang til
ulike typer spill som
krever forståelse for
matematiske
begreper.

*Ha kjennskap til tallrekken og
enkle regnestrategier.
*Kjenne til ukedagene,
måneder og de ulike årstidene.

Personalet skal:
* ta utgangspunkt i
barnets interesse og
uttrykksform, for å
støtte og inspirere
det.

*Matematikk i hverdagen:
dekke tralla, dekke bord,
hvor mange er vi i dag, ulike
sanger.
*Konstruksjonslek
*Rydding etter lek, aktiviteter,
måltid, klær.

Barnet skal oppleve glede ved
å leke med og utforske tall,
telling, rom og form.

5 – 6 år
Barnet skal utforske og leke
med mengder, størrelser, vekt,
former og mønster.
Barnet skal få erfaring med
å sortere, kategorisere og
sammenligne.

Alle
Barnet skal utvikle matematisk
kompetanse gjennom
lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter.
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AKTIVITETER

*Geometriske former og
mønster.
*Motsatte begreper som
størst/minst, yngst/eldst.
*Kunne sortere ting i
kategorier.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
MÅL
1– 2 år
Barnet skal få
erfaringer i naturen
gjennom hele året i
ulike værtyper
Barnet skal bli kjent
med ulike dyr og
dyrelyder

3 – 4 år
Barnet skal bli
kjent med naturens
mangfold gjennom
årstidene
Barnet skal
få positive
naturopplevelser
5 – 6 år
Barnet skal få
kjennskap til dyr og
planteliv
Barnet skal få innsikt
i miljøvern og
bærekraftig utvikling.
Alle
Barnet skal oppleve
glede ved å være ute
Barnet skal føle
mestring i å ferdes
ute i ulendt terreng
ut ifra alder

TILTAK

AKTIVITETER

Personalet skal:
* Skape trygghet for barna.
* Være ute med barna i all
slags vær og la barna få erfare
ulike værtyper
* Legge til rette for at barna
blir kjent med dyrelyder.

*Bruke området rundt barnehagen.
*Være ute og erfare forskjellig vær.
*Bruke sanger, bøker, pc, konkreter til å
høre ulike dyrelyder
*Gå tur i nærområdet. *Utforske med
alle sanser.
*Se på bilder/ leke med figurer av
kjente dyr og bli kjent med hvilke lyder
de lager.
*Studere hva vi finner i naturen, og
bruke materialet som inspirasjon til
estetiske uttrykk.

Personalet skal:
* Lære barna om årstidene
gjennom ulike aktiviteter og
opplevelser
* Stimulere barnas
nysgjerrighet gjennom
undring og utforskning over
naturen

*Bruke nærområdet som lekearena.
*Lukke øynene og lytte ute i naturen.
*Utforske naturens mangfoldighetplanter, trær, fugler, dyr, krypdyr,
insekter
*Studere vær, temperatur,
snødybde o.l.
*Kalender-dag, måned

Personalet skal:
* Gi barna kunnskap om
naturvern og gi barna gode
holdninger til å ivareta miljøet
* Gi barna kunnskap om
planter, dyr og insekter og
vise respekt for naturen.
* Bidra for at barna skal bli
glad i og ferdes ute i naturen.

*Ha et referanseområde utenfor
barnehagens område.
*Kildesortering
*Kjenne navn på de vanligste trær og
planter i nærmiljøet.

Personalet skal:
* Gi barna et positivt forhold
til naturen, uansett årstid og
vær
* Lære barn om riktig
påkledning ift ullike type vær
* Være gode forbilder for
barna i å ta vare på naturen

Barnet skal lære seg
gode holdninger og
respekt for naturen.
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PEDAGOGISKE VERKTØY
PEDAGOGISK
VERKTØY
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HVA

HVORFOR

TRAS

Skjema for tidlig registrering av
språkutvikling

Kartlegge barns språkutvikling,
for å se om de er aldersadekvat
i forhold til utvikling. Sette inn
tiltak tidlig.

SMARTBOARD

Digital tavle, brukes til IKT,
pedagogiske spill og oppgaver

Godt interaktivt verktøy, bli
kjent med IKT. Barn og voksne
følger med i den digitale
samfunnsutviklingen.

SPRÅKSPRELL

Metodiske språkleker for 4-6
åringer

Utvikle barnas språklige
bevissthet

SPRÅKLEK

Språkstimulering, begreper og
munnmotorikk, rim og regler

Utvikle språkforståelse, og
munnmotorikk

SNAKKEPAKKEN

Verktøy for språkutvikling,
eventyr med konkreter

Øve på begreper og
språkforståelse

NELLY & HAMZA

Pedagogisk tilrettelagte
fortellinger, begreper

Lære grunnleggende begreper
og ferdigheter i temaer
som følelse, former, tall,
munnmotorikk og farger.

KANIN & PINNSVIN

Bøker, figurer og ulike
aktiviteter om sosial
kompetanse

Øve på å sette ord på
utfordringer, og finne metoder
for å løse ulike utfordringer i
sosialt samspill.

TARKUS

Trafikkopplæring med bøker
og figur

Lære om trafikk.

SPILL

Ulike spill tilpasset alder og nivå

Lære om form, farger, språk,
regler, turtaking.

DU OG JEG OG
VI TO

Sosial kompetanse

Fremme barns sosiale
kompetanse, utvikle positiv
selvoppfatning.

ELDAR OG VANJA

Brannvern, perm og hånddukker

Bevisstgjøre barna i forhold til
brann og brannvern

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
Våre skriftlige planer er utgangspunktet for det meste av det som skjer i barnehagen, men
det unike er at ingen dager blir like uansett planer. Dokumentasjon på hva vi gjør er bl.a
bilderammene, utstillingene, gjennom facebook, tavla med dagen i dag og månedsbrevet.
Våre 5 planleggingsdager, ukentlige avdelingsmøter og personalmøter, er våre arenaer for
å evaluere og planlegge det pedagogiske arbeidet vårt.

SAMARBEID
Barnehagen er en del av lokalsamfunnet og mange bruker barnehagens utelekeområde
når vi er stengt. Dette er positivt og ofte det første møtet et barn og foreldre har med
barnehagen.
Formelt samarbeider barnehagen med foreldre og foresatte, Lier kommune, Lierskogen
kirke, Heia skole, de andre barnehagene på Lierskogen, helsestasjon, barnevernet,
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, FUS og Nav.
Vi har et samarbeid med Høyskolen i Sør-Øst-Norge, hvor vi er praksisbarnehage for
barnehagelærerstudenter. Vi samarbeider også med videregående skoler, og har elever i
praksis.
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Lier kommune har egne rutiner for hvordan overgangen fra barnehage til skole skal foregå.
Vi har møte med skolen på våren for å planlegge overgangen best mulig.
På høsten vil foreldrene til neste års skolebarn bli bedt om å skrive under på en
samtykkeerklæring, slik at vi kan overføre viktige opplysninger til skolen. De
opplysningene som blir overført, skjer i samarbeid med foreldrene. Barnehagen har
overføringssamtale med skolen på våren.
Det er viktig å legge til rette for at alle barn får en god start på skolen.
1-2 dager i uka vil alle 5-åringene være sammen i en førskolegruppe kalt Orion. Vi vil ha
fokus på lek, språk, sosial kompetanse, selvstendighet og opplevelser.
På starten av barnehageåret drar Orion på brannstasjonen i Drammen for å lære mer om
brannvern. Orion besøker de 2 andre barnehagene på Lierskogen, er på tur i nærmiljøet,
i Drammen og Asker, og de har en lengre tur på våren. De siste årene har dette vært en
tur til Reptilparken i Oslo. På våren har de overnatting i barnehagen som avslutning på
barnehagetiden.
Skiforeningen gir tilbud til alle som er født i 2012 om å bli med på skiskole. Det foregår i
barnehagetiden. Skiskolen betaler foreldrene, men det er mulighet for friplass dersom man
oppfyller kravene til dette.
Pedagogisk leder har barnesamtale med alle Orion-barn. Der får barna spørsmål om
barnehagen, og deres opplevelse av hverdagen. På denne måten får barna mulighet til
å påvirke deres egen hverdag, og vi som voksne får en bedre forståelse av hvordan
barnehagen oppleves fra et barns perspektiv.
Gruppen ledes av pedagogisk leder som legger opp til aktiviteter tilpasset alderstrinnet.
Disse planene blir laget for et halvt år av gangen.
De andre barna vil ha vanlig dag på sin avdeling.
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Vi ønsker å bidra til at førskolebarna:
• Lærer om brannvern
• Blir kjent med alfabetet og tall
• Får hjelp til å bli selvstendige og klare for skolestart
• Lærer enkelte trafikkregler
• Utvikler konsentrasjon og sosiale ferdigheter
• Kan motta enkle beskjeder og utføre disse

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Heia FUS barnehage er opptatt av miljø og kildesortering, og er bevisst på hva vi kaster
hvor. På våren har vi Rusken-aksjon i barnehagens nærområde.
Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern og har egne rutiner for HMS arbeidet.
Verneombudet er sentral i forhold til oppfølgingen av rutinene. Vi har bedriftshelsetjeneste
hos Synergi Helse, og vi har avtaler med eksterne firmaer som årlig utfører kontroll
av utelekeplassen, det elektriske, ventilasjonssystemet, branntekniske installasjoner,
skadedyr etc. Brannvesenet har årlig branntilsyn, Lier kommune og mattilsynet har tilsyn,
og daglig utfører personalet intern kontroller.
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KOSTHOLD OG HELSE
Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle
en sunn kropp. Vi ønsker at barna skal oppleve kroppslig mestring gjennom forskjellige
fysiske aktiviteter.
Barnehagen legger vekt på et sunt og variert kosthold. Ved å servere sunn og god
hverdagsmat ønsker vi å gi barna gode matvaner.
Til frokosten har barna med mat selv, drikke får de i barnehagen. Barnehagen serverer
melk, brød og pålegg til lunsj. To dager i uka serveres det varmlunsj. Den ene dagen består
varmlunsjen av suppe eller grøt. På storbarnsavdelingene (Neptun og Jupiter) må barna ha
med seg matpakke og drikke på turdagen sin, denne dagen får barna servert havregrøt til
frokost.
Til mellommåltidet serverer vi frukt eller grønnsaker med og uten dip. De fleste barna har
behov for noe mer og da serverer vi blant annet naturell yoghurt, med musli, frukt og bær
eller honning, knekkebrød eller smoothie
I FUS barnehagenes serviceerklæring står det at vi skal være ute 2 timer hver dag. Vi
ønsker å gi barna gode opplevelser ved å være ute i all slags vær gjennom hele året.
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SMART MAT
FUS har startet opp med et prosjekt som heter Smart mat. Det går ut på å bruke mer
grønnsaker, mer rene fisk og kjøttprodukter med høyest mulig innhold av fisk og kjøtt.
Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer som for eksempel frukt, bær og
honning.
Smart mat skal fremme matglede hos barna og den skal bidra til god utvikling og sikre at
hjernen får rett næring. Mat og helse henger sammen.
Vi mener at måltidene er en sosial arena der alle barna blir sett, anerkjent og får nok tid til
å spise. Effekten blir læring og matglede.

SAL (SUNNE OG AKTIVE LIUNGER)
SAL er et fellesprosjekt i Lier kommune for barnehager og skoler, som går ut på fysisk
aktivitet og bevisst kosthold. Vi ønsker at barn skal ha et sunt kosthold og få i seg riktig
mat, slik at de holder ut i fysisk aktivitet og lek.
Vi samarbeider med Heia skole ift bruk av Heiahallen, hvor barna får brukt kroppen
gjennom både barnestyrt og voksenstyrt aktivitet. Vi bruker nærområdet og går på tur, og
barna får brukt og testet sin egen motorikk i naturlige omgivelser.
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KOMPETANSEPLAN FOR
PERSONALET
Personalet følger FUS sin kompetanseplan og er jevnlig på kurs gjennom FUS skolen. I Lier
kommune har alle barnehagene felles fokusområder for perioden 2015 – 2018. Dette er lek
som læringsarena, språklig kompetanse, glade barn i fysisk aktivitet og god pedagogisk
ledelse. Alle ansatte i Heia FUS barnehage gjennomgår kurs i førstehjelp og intern
opplæring i brannvern og HMS. Daglig leder og de pedagogiske lederne sitter i nettverk
på tvers av private og kommunale barnehager i Lier, og i disse nettverkene er det faglig og
pedagogisk utvikling.
De ansatte i barnehagen forholder seg til de etiske retningslinjene som FUS barnehagene
har felles, og som er et styringsdokument. De etiske retningslinjene signeres ved
ansettelser.

BURSDAGSFEIRING
Barnas bursdag markeres i barnehagen med en bursdagssamling hvor vi synger
bursdagssangen og barnet får bursdagskrone. Vi henger opp flagg ved hoveddøren når
noen har bursdag, og barna får ballonger på plassen sin i garderoben.
Bursdager blir ikke markert med kaker eller lignende.

DAGSRYTMEN VÅR
06.45
08.00
08.30
11.00/11.30
11.30
12.30
14.00/14.30
15.00
17.15

Barnehagen åpner
Frokost med medbrakt mat
Aktiviteter inne/ute
Lunsj små/stor barna
Soving/hviling for småbarna
Aktiviteter inne/ute
Mellommåltid små/stor barna
Aktiviteter inne/ute
Barnehagen er stengt

Denne dagsrytmen er ment som et utgangspunkt. Barnas individuelle ønsker og behov tas
hensyn til i størst mulig grad.
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FESTDAGER 2017-2018
10.10
24.10
08.12
19.12
06.02
23.02
09.03
20.03
21.03
22.03
16.05
06.06

Barnehagens bursdag
FORUT-aksjonen og FN-dagen
Lysfest
Nissefest
Samefolkets dag
Karneval
Vinteraktivitetsdag
Påskefrokost Jupiter
Påskefrokost Mars/Pluto
Påskefrokost Neptun
17. Mai markering
Sommerfest

PLANLEGGINGSDAGER FOR BARNEHAGEÅRET 2017-2018
15.september 2017
24.november 2017 – Felles for alle barnehager i Lier kommune
2. januar 2018
16.februar 2018
11. mai 2018
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Heia
Ovenstadveien 8,
3420 Lierskogen
Tlf: 32 84 08 80
www.heia.bhg.no

KONTAKTINFORMASJON
Daglig leder:
Hege Sagvolden Thai
Tlf: 928 65 801
E-post: dl.heia@bhg.no

Avdelingene:
Jupiter
Tlf: 482 41 135
E-post: jupiter.heia@bhg.no

Pluto
Tlf: 482 84 551
E-post: pluto.heia@bhg.no

Neptun
Tlf: 900 49 794
E-post: Neptun.heia@bhg.no

Mars
Tlf: 901 14 101
E-post: mars.heia@bhg.no

