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Daglig leders
hjørne
Hei til alle
og velkommen til
barnehageåret 2017–18
Jeg starter barnehageåret 17/18 med: Hva er bærekraftig
utvikling? “Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige
generasjoners muligheter til å dekke sine”. En av våre største oppgaver er å ta vare på den kloden vi er en del av. Hvem jeg er eller hvor
kommer jeg fra, skal ikke ha noe å si i forhold til hvem jeg leker med
eller mine egne ønsker og behov til å bidra i den verden jeg lever i. I vår
barnehage er alle barn best, noe som betyr at alle og enhver får muligheten
til å by på seg selv. Det å fremme positiv egenverdi i samhandlingen med
andre blir viktig dette året. Vi synliggjør i denne årsplanen mange viktige og
bærekraftige oppgaver som fremmer verdier og holdninger til andre mennesker.
Som voksen må jeg vite hva leken dreier seg om og jeg må kunne vite hva barna
trenger av meg. Jeg må bruke meg i leken titt og ofte, og jeg må stille meg åpen
for å kunne tre inn i barnas egen lekeverden. Det handler blant annet om å kle seg
ut, gå inn i en annen rolle som passer innenfor lekens struktur og mening. For oss
handler det om å by på seg selv, gjennom å skape magiske øyeblikk sammen med
barna. Voksenrollen i barns lek blir en forutsetning i det å tilrettelegge leken til det
beste for barna. Når barna trives i lek, har de det best i barnehagen. Vi setter derfor
leken først!
Utvikling av sosial kompetanse handler om mine kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde gode sosiale relasjoner. En realistisk oppfatning av hvem jeg er, er en forutsetning for sosial mestring, sosial aksept
og godt vennskap. Denne årsplanen er spekket av mål og metoder som inkluderer
alle i felleskapet og som gir alle barna de samme mulighetene til sosial mestring.
Vi snakkes!
Hilsen

Morten Helland-Hansen
Daglig leder

Barnehagens
samfunnsmandat
Barndommen har en egenverdi og barnehagene skal ha en
helhetlig tilnærming til barns utvikling. Barnehagene bygger
på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og FN konvensjonen om barns rettigheter. Samfunnsmandatet er å ivareta
barnas behov for omsorg og lek, læring og danning i nært samarbeid
med foreldrene. Vi skal tilby et omsorgs- og læringsmiljø som er til det
beste for barnet. Inkludering og fellesskap, respekten for mangfoldet og
likestilling og likeverd står sentralt i vår virksomhet.
Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om Rammeplan for barnehagen. Denne er sammen med barnehageloven vårt øverste
styrende organ og gir oss forpliktende rammer for virksomheten. Ut fra styringsverkene, FUS serviceerklæring og etiske retningslinjer lager vi våre periodeplaner, månedsplaner og andre dokumenter internt i barnehagen. FUS serviceerklæring deles ut ved oppstart i barnehagen og skal være en kvalitetssikring for
foresatte og personalet. Årsplanen skal dokumentere vårt pedagogiske arbeid og
være et arbeidsredskap for personalet for å styre og utvikle virksomheten i en gitt
retning. Den skal være til informasjon for foreldre og andre samarbeidspartnere.
Våre samarbeidspartnere er dere som foreldre, Nedre Eiker kommune, Pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT), Familiehuset, Helsestasjonen, Fysioterapitjenesten,
Barnevernet, Fagteamet i kommune og Habiliteringstjenesten. Vi jobber etter handlingsplanen/veilederen til Nedre Eiker kommune når det gjelder “Forebygging av
mobbing i barnehagene” og “Vold i nære relasjoner – det angår oss alle”.
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FUS visjon og verdier

Våre verdier

Glødende,
Skapende og
Tilstedeværende
1. Vi er engasjert i barnas hverdag
2. Vi er positivt innstilt til ansatte, barn og foreldre
3. Vi ser på barn og voksne som gode ressurspersoner
4. Vi er opptatt av kunnskap om barn og barndom
5. Vårt engasjement synliggjør at vi er opptatt
av god kommunikasjon og et godt samarbeid
på tvers av basene
6. Vi gir barn og voksne maksimal tid
til aktiviteter

“Sammen gir vi
barndommen verdi:
Lek og glede, hverdagsmagi
og vennegaranti”

• FUS-barn har et positivt selvbilde
• FUS-barn er trygge og forskende,
trives i lek og har vennekompetanse
• FUS-barn gleder seg til “resten av livet”,
de vet at de har påvirkningsmulighet og
at innspillene deres teller
• FUS-barn har det gøy i barnehagen

8

BAKKEFARET FUS BARNEHAGE | ÅRSPLAN 17-18 | Pedagogikk

9

Pedagogikk
Omsorg – lek –
læring – danning

Leken er barnas viktigste aktivitet, og deres naturlige væremåte. Å
få delta i lek og få gode venner er grunnleggende for barnas trivsel
i barnehagen. Dette er den aktiviteten barna velger selv, den er
lystbetont og indre motivert og har dermed mer lærdom i seg enn
aktiviteter planlagt av voksne. Leken er med og forbereder barna til
voksen livet! Barna skal sikres gode erfaringer og opplevelser av å
mestre samspillet med andre. Vi har ansvar for at alle er betydningsfulle personer i fellesskapet.
I leken får barna prøve ut erfaringer, bearbeide inntrykk og følelser
i samspill med andre barn på en trygg arena. Alle barn er født med
evne til å leke, men barns evne til å leke utvikles ikke av seg selv. De
voksne må delta i lek, støtte og veilede barna slik at de har mulighet
til å utvikle lekekompetanse. Dette krever tilstedeværende voksne
som har god kunnskap om lek og hvilke forutsetninger som ligger til
grunn for den gode leken i forhold til alder og modenhet. Det krever
voksne som har kompetanse om barns utvikling og kan møte barn
på en varm, trygg og omsorgsfull måte. Barna er inne i en dannelsesprosess og vi må være gode rollemodeller. Dannelsesprosessen
barna er inne i stopper aldri, den er i stadig utvikling. Grunnmuren
bygges i barnehagealder og vil være en del av oss hele livet. Derfor er
det viktig at vi som voksne er gode rollemodeller og bevisst på våre
verdier og holdninger, da dette videreføres til barna. Lek sammen
med omsorg, læring og danning er med og påvirker til hvem vi blir i
voksen alder.
Leken lærer barna å ha felles oppmerksomhet, til å regulere seg etter
hverandre, til å imitere andre og forstå sammenhengen mellom ting.
I lek lærer barna språk, de lytter og hermer, får erfaringer som igjen
utvider ord repertoaret. I lek oppstår vennskap!

Når barn leker –
lærer de best!

Dokumentasjon
og vurderingsarbeid

Dokumentasjonen synliggjør hverdagen i barnehagen – den viser hva
barna gjør og er opptatt av. Vi henger opp bilder, tegninger, viser fram
barnas ferdige produkter og bruker bildemonitorer. Gjennom dokumentasjonen gir vi et inntrykk av barnas magiske hverdag.
Dokumentasjonen er grunnlaget for personalets dialog og refleksjon
omkring egne og barns læringsprosesser. Dokumentasjonen danner også grunnlaget for evalueringer, forbedringer og endringer av
barnehagens innhold – pedagogisk dokumentasjon. Vurderingene
gir oss grunnlaget for videre planer og prosjektarbeid sammen med
personalet og barnas refleksjoner rundt de gjennomførte aktivitetene.
Dette er med på å videreutvikle vår pedagogiske virksomhet.
Vi vurderer også kontinuerlig barnegruppens trivsel og enkelt barnets
utvikling og tilbyr minst to foreldresamtaler per år. Samarbeidet med
hjemmet er viktig og barnets beste er alltid i fokus.
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Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller» Rmpl-17.
For å gi kroppen de beste forutsetningene for god helse og utvikling,
må vi legger til rette for en sunn balanse mellom aktivitet, hvile
og et sunt kosthold.
Helsedirektoratets anbefalinger for barn er minimum 60 minutter
moderat til høy aktivitet hver dag. I Bakkefaret er vi opptatt av at de
voksne er aktive deltagere i leken og legger til rette for både fysisk
aktivitet og hvile, ute og inne. Vi har et stort uteområdet som både
appellerer til, og gir rom for variert fysisk utfoldelse. Vi er opptatt av
å skape spenning og variasjon i hverdagen, derfor er vi kreative med
å konstruere hinderløyper, ballspill, regelleker som stiv heks, gjemsel
og lignende som i tillegg til glede og samhold gir barna stort fysisk
utbytte.
Barn har stort behov for hvile i løpet av hverdagen, ikke alle klarer
å styre dette behovet på egenhånd. Det er derfor ekstra viktig at vi
legger til rette for rolige aktiviteter og hvilestunder i løpet av
barnehagedagen. Det kan være lesestunder, lydbok, tegne, pusle eller
ligge og høre på rolig musikk. Når barnet hviler bearbeider hjernen
inntrykk, den fjerner avfallsstoffer og hvilen er med på å redusere
stressnivået i kroppen. Å hvile er nødvendig for at vi skal kunne
lære nye ting og tenke effektivt.

Vi er opptatt av at barna skal få et sunt, variert og næringsrikt
kosthold. Få å få til dette har FUS startet et prosjekt som heter
SMARTMAT som betyr:

1. Vi serverer grønnsaker til alle måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest
mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med
høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige
søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider
og brødmåltider for å skape variasjon
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Tid til….. Lek gir….
Tid til lek, tid til undring, tid til
omsorg, tid til utforsking, tid
til opplevelse, tid til medvirkning,
tid til blikkontakt...
Lek gir lærelyst, lek skaper
vennskap, lek skaper fokus, lek
skaper nysgjerrighet, lek skaper
kreativitet, lek skaper glede…
Dette er vårt fokus i vår Glødende, Skapende og
Tilstedeværende hverdag. Vår bruk av TID, ROM,
LEK OG VENNSKAP bidrar med å gi barna troen på
seg selv og andre i gruppen. Skape gode relasjoner
i et miljø med fokus på vennskap, er en forutsetning
for god læring og opplevelsen av glede og mestring.

13

Barns rett til
medvirkning

Barns rett til medvirkning er forankret i Barnehageloven §3. FN’s barnekonvensjon slår også fast at barn har rett til å si sin mening i alt som
vedrører de. «Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.» ( jfr Rmpl-17)
Metoder vi bruker er blant annet prosjekt jobbing med ulike temaer.
Utgangspunktet er alltid barnas interesser, historier og felles opplevelser,
samtaler og undring.
Gjennom våre verdier skapende, glødende og tilstedeværende oppmuntrer vi barna til å gi uttrykk for sine meninger og tanker, vi er åpne
for innspill, viser interesse for og respekt for barnas perspektiv. Barnas
interesser og felles opplevelser er viktige og de verdsettes. Vi er alle
likeverdige og har lik rett til å bli sett og hørt uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, religion og kultur. Vi skal være med å bygge opp om et
likestilt samfunn hvor alle har rett til å delta i fellesskapet og bli hørt
og få medvirke i sin hverdag.
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Egenledelse og lek
E V E N T Y R LY S T

Leken er barnas iboende kraft og har
en sentral plass i barnehagen. Gjennom
leken opplever barna glede og humor,
spenning og engasjement. Leken gir barna
gode vilkår for venneanskaffelseskompetanse.

Selvmonitorering

Arbeidshukommelse

Fleksibilitet

I

E
LEK

EGENLEDELSE
I LEK OG
LÆRING

Organisere

EGARANT

Vi jobber ut fra fire prinsipper som
er med å sørge for god læring og
helhetlig utvikling av hvert enkelt
barn – slik blir alle barn best!

Selvregulering

Planlegge

VENN

Med lek i fokus arbeider vi også for
å gi hele personalet kompetanse på
ferdighetene leken krever og hvordan
man kan legge til rette for barnas
egenledelsesutvikling.

K O M P E TA N S E

Vi jobber med leken gjennom vårt fokus
på egenledeslesferdighetene og deres
betydning for barnas sosiale og kognitive
deltakelse i leken og det videre livet.

Igangsetting
GO

N
D K
JO
S
A
OMMUNIK

EGENLEDELSESHJULET. Godtfredsen og Kristiansen. 2011

Prinsippene er:
GOD KOMMUNIKASJON
Vi undrer oss sammen med barna og
graden av åpne spørsmål er høy

EVENTYRLYST
Vi byr på oss selv i møte med barna,
vi tar på oss roller og skaper magi
og felles opplevelser

LEKEKOMPETANSE
Vi kjenner voksenrollens betydning
av barns lek og har høy kompetanse
på å se barns lek og leke utvikling

VENNEGARANTI
Vi observerer «tett på» og bidrar
til at alle barna er inkludert og får
mulighet til å danne gode og sterke
følelsesmessige bånd til andre
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Fagområdene
Progresjonsplan for
Bakkefaret FUS barnehage

17

Kommunikasjon,
språk og tekst
ALDER

MÅL

TILTAK

1-2 år

Forstå enkle meningsbærende ord.
Opparbeide god ordbase, peke
og benevne.

Språket skal være sentralt i alle
aktiviteter, bruke enkle bøker, gi barna
opplevelser av lyd og rytme.

2-3 år

Vise interesse for bøker, forstå enkel
instruksjon, bruke 2-3 ords setninger,
begynnende rollelek.

Tilrettelegge med bøker, konkreter
og flanellograf, legge til rette for
enkel rollelek.

3-4 år

Barna kan holde en kort samtale,
bevisstgjøre barna på de ulike
følelsene, forstå fargenavn,
gjenkjenne rim og regler.

Støtte barnas følelsesutvikling
gjennom å sette ord på følelser,
bruke Kims lek, rim og regler, eventyr.
Benevne farger.

4-5 år

Kjenne til tall, symboler og bokstaver,
kan leke, rime og tøyse med språket,
gjenkjenne navnet sitt og ha
interesse for bokstaver.

Vitser og gåter, rim og regler.
Tall og bokstaver synlig for barna,
lage fortellinger.
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Kropp, bevegelse,
mat og helse

Kunst, kultur
og kreativitet

ALDER

MÅL

TILTAK

ALDER

MÅL

TILTAK

1-2 år

Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, gå stødig, bruker pinsett
grepet, kan peke ut store kroppsdeler.

Bruke gåvogner, krabbe, rulle
puttekasser ol. Benevne store
kroppsdeler.

1-2 år

Introdusere ulike formingsmateriell,
få erfaring med sang og rytme, dans
og drama.

Tilby lek med ulike materialer, sang
og bevegelse.

2-3 år

Er motorisk aktiv, hopper, løper, klatrer,
øver på å kle av/på seg, øve på do
gåing. Øver på å smøre mat og
drikke av kopp.

Gi rom for at barna kan mestre
selv, legge til rette for motoriske
utfordringer.

2-3 år

Ta i bruk fantasi, kreativitet og
skaperglede. Introdusere enkle
eventyr og lage enkle teaterstykker.
Bruke instrumenter.

Ha ulike rekvisitter, konkreter og
utkledningstøy tilgjengelig, bruke ulike
instrumenter, sang og bevegelse.
Lese eventyr.

3-4 år

Kjenne egen kropp, få kjennskap
til sunt og variert kosthold.

Snakke om hvem vi er med likheter
og ulikheter. Turer i ulendt terreng,
være med på matlaging.

3-4 år

4-5 år

Få forståelse av sammenhengen mellom mat og helse, kjenne til hvordan
kroppen fungerer å stole på egen
kropp. Utviklet gode grov og
finmotoriske ferdigheter.

Legge til rette for at barna klarer mest
mulig selv, gå lengere turer.

Utvide rolleleken gjennom fellesopplevelser og prosjekter. Barna
skal skape egen kunstneriske uttrykk.
Barna skal få kunnskap om
ulike materiell.

Legge til rette for barnas medvirkning, støtte og oppmuntre deres
initiativ. Være nysgjerrig på barnas
uttrykksmåter og støtte deres
utforskning av ulike materiell og
teknikker. Besøke biblioteket.

4-5 år

Barnekulturen er synlig gjennom
sang og regelleker, Barna prøver ut
roller og rolleleken er mer avansert.
Barna får kjennskap til digitale
verktøy. Utvidet sangrepertoar.

Introdusere ulike sang og regelleker,
teater og museumsbesøk, varierte
leke- og formingsmaterialer, prøve
ut pc, kopimaskin ol.
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Natur, miljø
og teknologi

Etikk, religion
og filosofi

ALDER

MÅL

TILTAK

ALDER

MÅL

TILTAK

1-2 år

Erfaring med å være ute, gå tur,
kjennskap til husdyr, sanse
og undre.

Småturer i og rundt barnehagen. Ute
i all slags vær. Tilgang til lekedyr, lese
bøker og synge sanger om dyr.

1-2 år

Barna erfarer samspill med
hverandre, få erfaringer med å dele
og vente på tur. Skape rom for
opplevelse og undring.

Dele på leker og vente på tur.
Voksne som er bevisste egne
holdninger og verdier og hvordan
disse kommer til uttrykk.

2-3 år

Sanse og erfare de ulike årstidene,
erfaring med vann, utforske og undre.
Kildesortere.

Turer i naturen gjennom hele året. Lek
med vann, sand snø og is. Kaste søppel
i riktig søppeldunk.

2-3 år

Oppleve ulike høytider og tradisjoner.
Lære å vise omsorg og omtanke for
andre. Inkludere andre i leken.

Markere ulike tradisjoner. Vise
oppmerksomhet når noen er lei
seg/glad. Leke sammen.

Lære seg å ferdes i naturen og ta vare
på den. Bli kjent med digitale verktøy.

Være ute, gå turer, bruke kamera
og pc, kildesortere.

3-4 år

Vite hva som er rett og galt, lære å
respektere hverandres ulikheter. Skape
varige vennskap. Samtale og undring.
Bli kjent med trosretningene som er
representert i barnegruppa.

Være gode rollemodeller, behandle alle
med respekt. Innhente informasjon
fra foreldre med ulike kulturer, bruke
litteratur, mat og musikk.

4-5 år

Ta opp etiske spørsmål. Gi barna et
miljø hvor de kan utvikle god sosial
kompetanse.

Samtaler om ulike etiske dilemmaer,
veileder i situasjoner.

3-4 år

4-5 år

Få erfaringer med noen fysiske lover og Enkle eksperimenter, snakke om dagen
kjemiske prosesser. Bli kjent med været og været og oppsøker naturen.
og ha kunnskap om de ulike årstidene.
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Nærmiljø
og samfunn

Antall,
rom og form

ALDER

MÅL

TILTAK

ALDER

MÅL

TILTAK

1-2 år

Bli kjent i og rundt barnehagen.
Få noen erfaringer med tradisjoner
og markeringer. Føle seg viktig og
verdifulle i fellesskapet.

Korte turer. Delta i markeringer.
Bruke navn når vi henvender oss til
barna. Lytte til og ta barnas initiativ
på alvor.

1-2 år

La barna oppleve og utforske rommet.
Leke med ulike former og størrelser.
Begynnende sortering og
sammenligning av størrelser.

Ta tak i barnets initiativ, sortere
leker sammen med barna.
Bruke puttekasser.

2-3 år

Bli kjent med nærmiljøet. Erfare at det
tas like mye hensyn til gutter og jenter.
Ha påvirkningskraft i fellesskapet.

Turer med buss i nærområdet.
La barna leke med det de ønsker
uavhengig av kjønn. La barna ha
medvirknings mulighet.

2-3 år

Bli kjent med enkle geometriske
former. Få kunnskap om basis fargene.
Kunne telle til tre og legge lik på lik.

Benevne geometriske former,
benytte lekemateriell med ulike
farger og former. Bruke puzzlespill
og telle med barna.

3-4 år

Barna skal medbestemme i egen
hverdag. Få kjennskap til levesett
andre steder.

Barna skal få være med å bestemme.
Markere FN dagen og samtale om ulike
deler av barnekonvensjonen.

3-4 år

Introdusere matematiske begreper.
Tilby materiell som innbyr til
klassifisering, sortering og
sammenligning.

Geometriske former, bake, vekt
og måling, Regler. Spill, Lotto,
Kims lek.

4-5 år

Bli kjent med ulike yrkestitler. Få
kjennskap til Norges urbefolkning.
Lære enkle trafikkregler.

Besøke ulike steder, markere samenes
nasjonaldag 6. februar. Bruke Tarkus
til trafikkopplæringen.

4-5 år

Erfaring med å øve på å skrive tall
og bokstaver. Kjenne tallene opp til ti.
Kunne følge regler.

Hverdagsaktiviteter, tegne,
regelleker.
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Ny i barnehagen
Å starte opp i barnehagen kan være en stor omstilling
for både barn og foreldre. Ved å bruke tid på tilvenningen gir vi barnet mulighet til en god overgang fra
hjemmet til barnehagen hvor kontakt med andre og nye
erfaringer står i fokus. Å bruke god tid og følge barnets
premisser er viktig i denne tilvenningsfasen.
Det aller viktigste ved tilvenningen er at barnet føler seg
trygg og finner seg til rette. Først da vil barnet kunne
søke ut, leke og utforske i de nye omgivelsene. Vi jobber
ut fra Trygghetssirkelen (Se barnet innenfra, Brandtzæg,
Torsteinson, Øiestad) og barnets primærkontakt vil være
tett på barnet frem til barnet er trygt. Det er individuelt hvor
lang tid barnet bruker på å bli trygg i de nye omgivelsene.
Foresatte må sette av minimum tre dager til tilvenningen, men
vi anbefaler kortere dager de første to ukene og at man er
tilgjengelige dersom barnet skulle trenge det.
Barnehagen holder et informasjonsmøte i juni for nye foreldre,
og vi ønsker at det blir satt opp en tilvenningssamtale før
oppstart. Vi benytter oss av Bli kjent samtale malen til Nedre
Eiker kommune. I samtalen har foreldre mulighet til å informere
om barnets fysiske og psykiske behov.
Vi legger også vekt på tilvenningsprosessen i overgangen
fra liten til stor base i barnehagen for å trygge barna i
denne fasen. Vi har fokus på jevnlige besøk til store
barns baser og felles opplevelser i løpet av det siste
året på småbarn base. Vi setter av en egen foreldresamtale
hvor det blir lagt vekt på overgangen til stor base.
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Overgang barnehage – skole
Superklubben
Hovedmål: Superklubben skal gi barna mulighet til å glede seg
til å begynne på skolen gjennom å tilrettelegge for gode sosiale
erfaringer og positive mestringsopplevelser.
Det siste året i barnehagen er 5-åringene superklubb barn. Sentralt i superklubben
er å gi barna det beste utgangspunktet før skolestart. Vi jobber med å gi barna
positive mestringsopplevelser og legge til rette for gode sosiale erfaringer. Vi øver på
å rekke opp hånda, vente på tur, kunne lytte og ta i mot beskjeder. Det jobbes også
mer bevisst i forhold til skoleforberedende aktiviteter. Vi opplever glede gjennom og
utforske og leke med tall og bokstaver. Vi jobber med ulike oppgaver og barna
øver på å skrive navnet sitt.
I superklubben skal barna få en forsmak på hva det vil si å gå på skolen, samtidig
som vi holder på det aktive og lekne som barnehagehverdagen er preget av. Vi prøver
å finne en balanse mellom stillesittende og rolige aktiviteter og fysisk aktivitet.
Tanken er å gi barna en myk overgang fra det å kunne leke og være fysisk aktiv store
deler av dagen, til å måtte sitte rolig og konsentrere seg i lengre perioder.
Superklubben har også egne utflukter som kirkevandring, besøke brannstasjonen, tur
til teknisk museum og en topptur som en avslutningstur på slutten av barnehageåret.
Vi lager en egen plan som blir gitt ut til foreldrene slik at de kan følge med på hva
vi gjør hver uke.
Barnehagen samarbeider med de ulike grunnskolene slik at overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig. Barna blir invitert til besøk på den skolen de skal
begynne i mai/juni, vi går også turer til skolene for å bli kjent med skolegården.
Det arrangeres et møte mellom lærerne og barnehagelærerne hvor man sørger for
at skolen får informasjon om hvert enkelt barn. Lærene blir på den måten litt “kjent”
med barna før de begynner og kan sørge for at alle får en best mulig start på skolegangen. Informasjonen som blir gitt fra barnehagen til skolen skal godkjennes
av foreldre/foresatte i forkant av møtet.
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FUS serviceerklæring

Merke– og planleggingsdager

FUS har egen serviceerklæring hvor vi blant annet konkretiserer
hva som gir verdi for barna og hva foresatte kan forvente
i en FUS barnehage. Hos oss kan du derfor forvente:

August

Mandag 28. 8.

Planleggingsdag

Alle barn skal ha en venn

September

September

Foreldremøte på basene

Oktober

Tirsdag 24. 10.

FN dagen markeres

November

Mandag 13. 11.

Planleggingsdag

I et utviklende lekemiljø med akkurat nok
veiledning, tilegner barna seg kunnskap og
opplever mestring. Vi lar leken komme først.

Desember

Fredag 1. 12.
Onsdag 13. 12.
Torsdag 21. 12.

Julegrantenning for barna
Luciafeiring for barn og foreldre
Nissefest for barna

Vi skal ha hverdagsmagi

Januar

Tirsdag 2. 1.

Planleggingsdag

Februar

Uke 8
Februar

Karnevalsuke
Foreldremøter på basene

Mars

Mars

Planleggingsdag, dato er ikke fastsatt

April

Torsdag 26. 4.

Markere FUS-dagen

Mai

Onsdag 16. 5.
Fredag 18. 5.

Maifest for barna
Planleggingsdag

Juni

Torsdag 7. 6.

Sommerfest for barn og foreldre

2017-18

Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap
er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og
gode rollemodeller

Vi bruker vår kompetanse for at både barn
og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse

Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for,
de magiske øyeblikkene som oppstår når et
barn gjør en ny oppdagelse og utvider horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn

Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver
som gir hvert barn mestringsfølelse
og annerkjennelse.

Takk!
En stor takk til alle som har vært med på å gjøre denne årsplanen til en realitet, spesielt
foreldre og barn i Bakkefaret for reproduksjon av flotte foto, tegninger og maleri!
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Årsplanen er produsert på Cyclus Offset, et 100% resirkulert
papir, og trykket i svanemerket trykkeri.
Trykk: Zoom grafisk
Design: Godt Sagt kommunikasjon
Foto: Bakkefaret FUS barnehage, Ingrid Forbord
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Trykksak

Vi tilbyr to foreldresamtaler pr. år, en på høsten og en på våren.

Kontaktinformasjon
Daglig leder:
Morten Helland-Hansen
TELEFON: 993 80 001
E-POST: dl.bakkefaret@bhg.no

Daglig leders stedfortreder
og faglig leder:
Linda Gulbrandsen
TELEFON: 406 91 494
E-POST: fagligleder.bakkefaret@bhg.no
Kontormedarbeider:
Anne-Grete Skaret
TELEFON: 483 11 406

TELEFON:
E-POST TIL BASENE:

Oppfinneren
Utsikten
Undreren
Utforskeren

32 23 12 50
oppfinneren.bakkefaret@bhg.no
utsikten.bakkefaret@bhg.no
undreren.bakkefaret@bhg.no
utforskeren.bakkefaret@bhg.no

www.bakkefaret.bhg.no

