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VELKOMMEN TIL VESLEFRIKK FUS BARNEHAGE AS!
Veslefrikk FUS barnehage as ble åpnet 20. august 2007. Alle Fus barnehagene eies av Trygge Barnehager
as, og driftes av FUS as, som også eies av Trygge Barnehager as.
Veslefrikk FUS barnehage ønsker barn og ansatte som gløder, er tilstedeværende og skapende. Dette
synes vi kommer godt fram i hverdagen vår, spesielt stolte er vi av prosjektene som vi gjennomfører
hver vår. Disse prosjektene avsluttes hvert år med en forestilling der alle barn er med på scenen.
Rammeplanen har sju fagområder. Gjennom hele året har vi et spesielt stort fokus på fagområdet
«Kommunikasjon, språk og tekst». Vi mener at dette ligger til grunn for alt. Gjennom dette skaper man
vennskap, utvikler sosial kompetanse og blir en del av et felleskap. Det gir rom for god lek, læring,
glede og mye mye mer.
FUS barnehagene har en egen service-erklæring, denne deles ut til alle. Denne er styrende for arbeidet
i barnehagen.
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for
omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og
danning skal ses i sammenheng. (Rammeplanen for barnehager 2017)
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Barnehagelovens formålsparagraf:
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, Formål)
Årsplanen for Veslefrikk FUS barnehage tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og lov om
barnehager. Rammeplan for barnehager er en forskrift til loven. Den gir barnehagene en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Årsplanen har flere funksjoner. Den skal være et arbeidsredskap for personalet, slik at vi har felles
forståelse for våre satsningsområder, verdier, arbeidsmetoder og pedagogisk innhold. I tillegg er den
informasjon til eiere, foreldre, kommunen, våre samarbeidspartnere og alle andre som er interesserte.
Den brukes også av kommunen i forhold til den tilsynsplikt kommunen har med alle barnehager.

Styringsdokumenter vi jobber etter er:

·· Lov om barnehager (2005)
·· Rammeplan for barnehagen (2017)
·· FN-barnekonvensjon
·· Barnehagens vedtekter
·· Serviceerklæring for FUS barnehagene
·· Etiske retningslinjer for FUS barnehagene, for ansatte i FUS barnehagene
·· Forskrift om miljørettet helsevern
·· Halvårsplaner, månedsplaner for hver gruppe, eventuelt for enkeltbarn
·· Kompetanseplaner for personalet
Med vennlig hilsen
Kjerstin Martinsen - daglig leder
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ORGANISERING
Vi har mellom 78-80 barn i barnehagen mellom 1-6 år. Personalgruppen er på ca. 20 personer, dette varierer
ut fra antall barn, tilskudd og ekstraressurser. Vi har barnehagelærere til alle våre pedagogstillinger, 4
pedagogiske ledere og 2 pedagoger. Assistentene er i alle aldre og vi har også 3 menn i personalgruppen.
Veslefrikk er organisert som en tradisjonell avdelingsbarnehage. Vi har fire avdelinger:
Knerten
Nøtteliten
Bamsebrakar
Smørbukk

0-3år
0-3år
3-6år
3-6år

14 barn
14 barn
25 barn
25 barn

Avdelingene har omtrent samme dagsrytme, men tilpasser til sitt og barnas behov. Alle barn har faste
plasser i garderoben og ved måltidene.
En gang i uken har vi grupper der vi deler barna inn etter alder. Dette gjøres på tvers av avdelinger, og
med faste voksne på gruppene.
For at alle barn skal ha mulighet for å være sammen med hverandre på tvers av avdelinger har vi ofte
dørene åpne inn til hverandre. Barna får være i gangene, eller inne hos en annen avdeling, når de ytrer
ønske om dette.

VISJONER OG VERDIER
FUS barnehagene har en felles visjon
Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek og glede, hverdagsmagi
og vennegaranti
En visjon er noe vi skal jobbe mot for å oppnå noe og strekke oss etter. Personalet skal sammen lage
mål for å gi barna en barndom de vil huske med glede. Klarer vi det er vi kommet et skritt på veien mot
visjonen vår.
FUS barnehagenes felles verdiord
Glødende
Skapende
Tilstedeværende
Verdiordene skal styre vår væremåte i møte med barna og foreldrene.
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BARNEHAGENS MÅL
Hovedmål for FUS barnehagene:

·· 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
Hovedmål for Veslefrikk FUS barnehage:
Barnet er trygg på seg selv, alene og sammen med andre
Delmål underveis:
1. At hvert barn opplever trygghet og mestringsopplevelser.
2. At hvert barn får kjennskap til egen kropp og helse.
3. At hvert barn får ta del i barnehagens kulturelle mangfold.
4. At hvert barn opplever å ta i bruk barnelitteratur som barnebøker, eventyr og rim/regler.
Ved å jobbe med disse målene ønsker vi å oppnå:

·· Barn som er trygge og tillitsfulle, som tør
·· Barn med god selvfølelse og selvtillit
·· Barn som får og gir anerkjennelse
·· Barn som utvikler seg ut fra egne forutsetninger
·· Barn med grunnleggende motoriske ferdigheter
·· Barn med god kunnskap om kroppen og egen helse
·· Barn som utvikler empati og blir sosialiserte
·· Barn som blir kjent med eventyr fra ulike kulturer
·· Barn som vil smake på mat fra andre land
·· Barn som får oppleve estetiske uttrykk fra vårt kulturelle mangfold
·· Barn som er med og markerer høytider i forskjellige religioner
·· Barn som elsker å bla i bøker
·· Barn som bruker oppslagsverk når de lurer på noe
·· Barn som undrer seg og filosoferer
·· Barn som har god begrepsforståelse og et rikt ordforråd
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Arbeidsmetoder:
For å nå målene har vi satt opp noen arbeidsmetoder som vi vil bruke. Pedagogisk leder tilpasser disse til
barnegruppene i forhold til alder og utviklingstrinn. I tillegg til dette har vi hvert år et prosjektarbeid som
går fra februar til juni. Vi velger oss et felles tema, som jobbes med i ulike grupper, på tvers av avdelinger.
Her jobber vi med fakta, dramaforløp, lek, fantasi, vi lager noe sammen, felleskap, kreativitet, utfordre
komfortsone, glede, humor, og mye mer. Dette er noe både barn og personalet gleder seg sammen over.
1-2 år

··
··
··
··
··

Bruke navn og bilder av
barna i samlinger
Leke sammen
Spise sammen
Øve på å vente på tur i alle
sosiale aktiviteter
Se i og snakke om
bildebøker som handler om
følelser

3-4 år

··
··
··
··
··
··

5-6 år

Rollelek, med og uten
voksne
Trene på å sette ord på
følelser og handlinger
Samtaler
Temasamlinger
Se i og snakke om bøker
som handler om sosial
kompetanse
Dramatisere

··
··
··
··
··
··

Rollelek, med og uten
voksne
Planlegge og gjennomføre
en aktivitet i samarbeid med
andre
Samtaler
Temasamlinger
Høytlesning om temaet
Dramatisering

Vi vil:

·· Bruke hverdagsaktivitetene og leken pedagogisk
·· Ha samlingsstunder i store og små grupper
·· Bruke fagområdene som utgangspunkt for voksenstyrte aktiviteter
·· Være voksne som er bevisst sin rolle i samspillet mennesker imellom
·· Bruke sanger, rim og regler
·· Bruke forming tilpasset de ulike aldersgruppene, med mange forskjellige materialer og teknikker
·· Være i fysisk aktivitet ute, inne og i gymsal
·· Bruke visuelle og konkrete hjelpemidler, for å stimulere alle sanser
·· Lese litteratur, både faktalitteratur, skjønnlitteratur og fantastisk litteratur
·· Bruke eventyr i ulike aktiviteter
·· Samtale og oppleve sammen
·· Gi positive erfaringer som bygger på felles opplevelser
·· Ha voksne og barn i samspill
·· Ha tid nok til det vi skal gjøre
·· At alle skal oppleve humor og glede i hverdagen
Samfunnet i dag krever mye av både barn og voksne. Det er ikke lett å finne sin plass. Ved å hjelpe barna
til å bli trygge på seg selv, tror vi at de blir bedre rustet til å stå i mot press senere. Trygge barn er også
glade barn, som lettere kan ta del i fellesskapet i barnehagen. Og er man trygg på seg selv, er det lettere
å være der for andre. Trygge barn er også gode venner, og å ha venner er viktig gjennom hele livet.
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SOSIAL KOMPETANSE
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.
(Barnehagelovens § 1 Formål, 3. Ledd)
Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre mennesker. Sosial kompetanse utvikles bare
i samspill med andre mennesker. Det skjer i alle situasjoner gjennom hele dagen. Barnehagen skal være
et miljø hvor ulike individer og ulik kulturell bakgrunn møtes med lik respekt for det som er forskjellig.
I omsorg, lek og læring vil barnas sosiale kompetanse både bli uttrykt og utviklet ved at de viser evne til
å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. I barnehagen møter barna stadig sosiale utfordringer
gjennom samhandling med både barn og voksne. Det er derfor et viktig mål å lære seg å mestre balansen
mellom selvhevdelse og det å tilfredsstille andre sine behov.
Personalet i barnehagen er rollemodeller for barna. De bidrar gjennom egen væremåte til barnas læring
av sosiale ferdigheter. Anerkjennende og støttende relasjoner mellom
barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen er dermed et viktig grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.
For å definere dette begrepet, har vi valgt å bruke Kari Lamers 5 hovedområder innenfor begrepet sosial
kompetanse:

·· Empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver
og tanker.

·· Prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med
andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv.

·· Selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og
felles avgjørelser, innordne seg, takle konflikter og å vente på tur.

·· Selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå
imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang.

·· Lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med
og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.
(http://www.lamer.no/default3.aspx)

8

DANNING, LÆRING, LEK OG OMSORG
Danning

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal
verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og
kultur. (Rammeplan 2017)
Barnehagen må legge til rette for at barna får delta i felles aktiviteter. For å få til gode danningsprosesser
i barnehager er det viktig at de voksne viser respekt for den kommunikasjonen som barna har og
interesse for det de sier.
Gjennom felles opplevelser vil vi støtte utvikling av JEG’ET. Barnehagen skal støtte utviklingen av
barnas positive selvfølelse. Vi skal støtte barnas utvikling i å bli voksne med evne til å reflektere
over egen rolle i fellesskapet. Barnehagen vil legge til rette for at barna skal få undre seg, være
nysgjerrige, ha egne meninger, lytte til andres meninger, se egne og andres behov.”

Læring

Vi i Veslefrikk FUS barnehage ser på begrepet ”kunnskap” som:
kunnskap er alt man lærer
Barn lærer gjennom alt de gjør, og det barn gjør mest, er lek. Vi ser på leken som barns viktigste
læringsarena. Vi har derfor formulert følgende mål for vår hverdag:
Vi skal la lek og omsorg være faste innslag i alle barns hverdag, og bruke leken som et redskap
for utvikling av sosial kompetanse og faglig kunnskap.
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Egenledelse i lek og læring
Sammen gir vi barndommen magi –
Hos oss kommer leken først!

Egenledelse i lek og læring er et felles satsingsområde i FUS barnehagene.
Egenledelse omtales ofte som hjernens dirigent, og er avgjørende for at barn lykkes med sosialt
samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner danner også
grunnlaget for at barn kan utvikle og opprettholde vennskap.
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse brukes som en
samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer vår atferd.
Egenledelse handler om hvordan barn utnytter sin mentale kapasitet (kognitivt) og hvordan de er
sammen med andre (sosialt). Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning
i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir et godt grunnlag for utvikling av vennskap.
Lek er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. Leken kjennetegnes
ved at den er spontan, frivillig, lystbetont og ”på-liksom”. Ulike typer lek er sansemotorisk lek,
bevegelseslek, konstruksjonslek, rollelek og regellek. Rollelek er blant det beste pedagogiske
virkemiddelet til å utvikle egenledelse.
Gjennom lek lærer barna blant annet:
·· Turtaking (min tur – din tur, dialog)
·· Å lese ”det sosiale spillet”
·· Lytte og bli lyttet til
·· Å løse konflikter
·· Å regulere atferd, ta initiativ /vise hensyn
·· Øker ordforrådet
·· Bearbeide følelser
·· Empati- å sette seg inn i andres situasjon
·· Oppøver oppmerksomhet og konsentrasjon
·· Tilegner seg kunnskap
·· Bruker fantasien
·· Motorisk utvikling
·· Mestring
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Innenfor egenledelse og lek setter vi voksne av tid og legger til rette for lek ut ifra barnas interesser. Vi
fungerer som støttende stillas i å utvide leken, og veilede til løsninger dersom det oppstår konflikter.
Dette krever tilstedeværende voksne, som også er gode rollemodeller.
Hva vi i Veslefrikk FUS barnehage ønsker å gjøre for å fremme lekens utviklingsmuligheter:
·· Gi trygghet i form av klare regler for samvær
·· Skape nære relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen
·· Være voksne som er tydelige, og som har autoritet
·· La barna få bruke lekemateriellet på sin egen måte, ikke etter de voksnes oppfatning
·· La barna møte en aktiv og interessert holdning fra de voksne
·· Ha en fleksibel dagsrytme som kan ta hensyn til både det enkelte barn og hele gruppa sitt lekebehov

Livsmestring, helse og omsorg

Barnehagen skal fremme god helse, både fysisk og psykisk. Barna skal oppleve trivsel, livsglede og
mestring. Barnehagen skal ta vare på hvert enkelt barn slik at de ikke opplever krenkelser og mobbing.
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, slik at barna opplever bevegelsesglede og
motorisk utvikling.
FUS-barnehagene har fokus på sunne matvaner og matglede, FUS-SmartMat. Næringsrik og riktig mat
som inneholder nok av de gode byggeklossene er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen
og resten av kroppen. Det bidrar til at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.
Omsorg er en viktig del av det formelle samspillet i barnehagen. Med ”omsorg” forstår vi det arbeidet
som er knyttet til det å ivareta barnets behov i samspill mellom barn og voksne.
Omsorg kan være:
·· Å trøste
·· Å forklare
·· Å rettlede
·· Å være sammen med
·· Å være tilgjengelig i øyeblikket
·· Å lytte
·· Å yte praktisk hjelp
Det å vise omsorg knyttes også til kvaliteten på et forhold. Omsorg forbindes da med evne til nærhet,
ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Med støtte i
Rammeplanen for barnehagen ønsker vi å se på begrepet «omsorg» i et helhetsperspektiv, der omsorg
oppfattes som et forhold eller en relasjon like mye som en handling.
Kombinasjonen lek og omsorg utgjør en sentral del av arbeidet i barnehagen. De to områdene har mye
til felles og det dreier seg i stor grad om å forholde seg til hverandre.
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RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen for barnehagen fungerer på lik linje som læreplanen for skolen. Den skal bidra til å
gi daglig leder, barnehagelærere, samt det øvrige personalet en bindende ramme for planlegging,
gjennomgang og evaluering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen virker som en plan for barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Barnehagens
innhold baseres på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt. Barnehagen er
pålagt å jobbe etter syv forskjellige fagområder:
Disse fagområdene opptrer sjelden
alene. Flere områder vil ofte være
representert samtidig i temaopplegg og
hverdagsaktiviteter. Barnehagehverdagen
skal inneholde elementer fra alle de syv
fagområdene.
I alle fagområder må personalet ta
utgangspunkt i barns nysgjerrighet,
interesser, forutsetninger, og lytte til barna
og se hva de uttrykker. Personalet legger
til rette for at arbeid med fagområdene blir
tilpasset barnas utviklingsnivå, dette kommer
mer fram på månedsplaner. Fagområdene og
sosial kompetanse knyttes opp mot hverandre
i forhold til planlegging og gjennomføring
av aktiviteter i de ulike aldersgruppene. Vi har
valgt å ha kommunikasjon, språk og tekst som
satsningsområde. Dette er et valg fra vår side, da vi
mener at dette kommer til uttrykk i alle fagområdene.
Vi har i tillegg satt opp en plan for de andre fagområdene.
Hvert fagområde vil ha hovedfokus i to måneder av gangen. Dette
vil variere fra år til år, altså i januar og februar vil vi i år ha fokus på «Kropp,
bevegelse, mat og helse», dette fagområdet vil neste år ligge innenfor månedene mars og april. På
denne måten vil vi i Veslefrikk Fus barnehage gjøre både barn, foreldre og ansatte enda mer bevisst
på fagområdene, hva det er og deres betydning. Vi vil få det godt inn under huden og kunne ta i
bruk fagområdene mer bevisst uansett årstid. Vi har laget en mer detaljert progresjonsplan for disse
fagområdene, der det kommer frem hva vi legger vekt på i de forskjellige aldersgruppene, og hva som
kan være forventet utvikling fra et alderstrinn til et annet.
Det finnes mer informasjon om fagområdene i Rammeplan for barnehagen, denne kan lånes i
barnehagen.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

·· Utvikler begrepsforståelse
·· Utvider sitt ordforråd
·· Lytter
·· Bruker språk, nonverbalt og verbalt, for å uttrykke følelser, løse konflikter og for å skape positive
relasjoner i lek

·· Blir kjent med bøker, sanger, rim og regler m. m
·· Blir kjent med tall og bokstaver
·· Blir kjent med SmartBoard
1 – 2 år

··
··
··
··
··

Øve på enkle sanger,
sangleker og rim og regler
Repetisjon og gjentagelse
Se / lese i bøker og på
bilder
Snakke om alt vi gjør
Hjelpe barnet med å
sette ord på følelser og
opplevelser

3 – 4 år

··
··
··
··

5 – 6 år

Rollelek
Samtaler
Lytte til fortellinger /
eventyr
Barnet setter ord på følelser
og handlinger

··
··
··
··

Lekeskrive
Barnet kan sette ord på
følelser og opplevelser og
formidle et budskap til en
gruppe barn og voksne.
Følge med i bøker uten
bilder
Kunne gjenfortelle fra
høytlesning

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Være bevisst som rollemodell for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk
og talespråk

·· Skape et språkstimulerende miljø og oppmuntre barna til å samtale og lytte
·· Fremme tillit slik at barna føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og
tekstformer i hverdagen

·· Bruke TRAS for å registrere barns språk
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

·· Får lage egen kunst og blir kjent med ulike uttrykksformer og teknikker
·· Tar i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede
·· Styrker sin kulturelle identitet gjennom bruk av ulik type litteratur, musikk, dans og drama
·· Utvider sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg estetisk
·· Blir kjent med og kunne ta i bruk ulike typer digitale verktøy som digitalt kamera, smart Board, pc
og iPad

1 – 2 år

··
··
··
··

Bli introdusert for ulike
formingsmateriale
Lytte til ulike typer musikk
og litteratur
Sanger, rim og regler
Øye-hånd koordinasjon

3 – 4 år

··
··
··
··
··

5 – 6 år

Finmotoriske aktiviteter
Bruke litteratur aktivt
Sang, rim og regler
Bruk av saks
Lytte til fortellinger og
eventyr

Tiltak
For å nå målene må personalet:
·· Gi rom for egen kreativitet

·· Ha fokus på prosessen - ikke det ferdige produktet

·· Ta med barna ut på tur
·· Være engasjerende og lyttende i forhold til barnas
innspill og uttrykk

·· Ha materialer tilgjengelig
·· Gi barna anledning til å bli kjent med ulike materialer

·· Legge til rette for gode og kreative stunder
·· Legge til rette for trening og utvikling av øyehånd koordinasjon og finmotorikk
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··
··
··
··
··

Ulike formingsaktiviteter
Bruke digitale verktøy på
egenhånd
Lære om sekundærfarger
Bruke litteratur aktivt på
egenhånd
Bruk av sang, musikk, bilder

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
·· Blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, årstider og vær

·· Får forståelse for samspillet i naturen og mellom menneske og natur
·· Lærer å ta vare på naturen og miljøet rundt oss
·· Opplever glede av å være ute i naturen i all slags vær og årstider
·· Blir kjent med nærmiljøet i og rundt barnehagen
·· Erfarer hvordan teknikk kan brukes i lek og i hverdagslivet ved å bruke smartBoard, data,
oppvaskmaskmaskin, heis på stellebordet med mer

1 – 2 år

··
··
··

Lære om naturen, dyr og
planter
Årstider og været
Utforske tekniske
hjelpemidler/elektronikk

3 – 4 år

··
··
··
··

5 – 6 år

Innsikt i økosystemet
Utforske naturen
Kildesortering
Bruk av tekniske
hjelpemidler

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og
forutsetninger og stimulere barna til å oppleve med alle
sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og
teknologien.

·· Velge litteratur og aktiviteter som fremmer forståelse
for natur, miljø og teknikk

·· Inkludere friluftsaktiviteter og uteleik i barnehagens
hverdagsliv

·· Nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og
lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter.

·· La barna få innsikt i matproduksjon av mat
·· Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst,
aldring og død

·· Bygge på, og utvikle, barnas erfaringer med tekniske
leker og teknikk i hverdagen.
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··
··
··
··
··

Bevisstgjøring av
økosystemet
Lære om dyre- og planterike
Kildesortering
Bruke tekniske hjelpemidler
Utforske naturen

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:
·· Lærer om verdier og holdninger (rett og galt), hvordan man behandler andre, meg selv i samspill
med andre

·· Får kjennskap til, reflekterer og respekterer det mangfoldet som er representert i barnehagen.
Samtidig skal de ta med seg grunnleggende verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven.

·· Barna skal få tid til å undre seg, utforske og å stille spørsmål

1 – 2 år

··
··
··
··

Bli kjent med «meg selv»
Tilegne seg grunnleggende
verdiger og holdninger, ha
respekt for hverandre
Begynnende forståelse på
hva som er rett og galt
Undre seg og utforske

3 – 4 år

··
··
··
··

5 – 6 år

Undre seg sammen
Bli bevisst at det finnes
ulike religioner og livssyn
Begynnende forståelse for
at vi er ulike og har ulike
meninger
Utvikle empati

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Være bevisst på hvilket verdigrunnlag barnehagen
har

·· Stille spørsmål som skaper undring og får barna til
å reflektere

·· Ha samlingsstunder hvor vi tar opp relevante
temaer knyttet til aktivitetene

·· Ha små grupper
·· Ta tak i det barna undrer seg over der og da. Stille
åpne spørsmål.

·· Skape interesse og engasjement hos barna
·· Gå foran som gode forbilder og støtte barna der
det trengs
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··
··
··
··
··

Filosofiske samtaler og
undre seg
Anerkjenne hverandre og
seg selv som individer
Kjennskap til og toleranse
for hverandres bakgrunn,
uansett kultur/religion/
livssyn
Ha forståelse for andres
følelser, samtidig som de
kan uttrykke egne følelser

NÆRMILJØ OG SAMFUNN:
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

·· Utforsker barnehagens miljø først - så går ut av barnehagen og blir kjent i nærmiljøet
·· Bruker nærmiljøets ressurser (fotballbane, returpunkt, butikk, bibliotek, m.m.)
·· Erfarer at de er verdifulle og er viktige for fellesskapet
·· Erfarer at egne valg og handlinger kan påvirke situasjoner for dem selv og for andre
·· Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet
·· Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning. 6 februar er deres nasjonaldag.

1 – 2 år

··
··
··
··
··
··

Bli kjent med nærområdet
til barnehagen
Trygghet rundt måltidene
Lære å ta egne valg
Lære å ta vare på ting
Blir kjent med de ulike
nasjonalitetene som er
representert i barnehagen
Få kjennskap til
urbefolkningen i Norge

3 – 4 år

··
··
··
··
··

5 – 6 år

Bli kjent med nærområdet i
Lierbyen
Lære å ta vare på ting
Ta egne valg
Blir kjent med de ulike
nasjonalitetene som er
representert i barnehagen
Få kjennskap til
urbefolkningen i Norge

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Gå foran som gode rollemodeller og ta
vare på ting

·· Legge ting på plass når man har brukt
ting

·· Ha tydelige grenser og riktige konsekvenser av ting

·· Være oppdatert
·· Gi barna mulighet til å bli kjent
nærmiljøet

·· Ha gode samtaler med barna både i
barnehagen og på tur
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··
··
··
··
··

Bli kjent med nærområdet,
Lierbyen og ierbygda
Ta egne valg
Bli kjent med de ulike
nasjonalitetene som er
representert i barnehagen
Deltakelse i fellessamling
Kjennskap til urbefolkningen
i Norge

ANTALL, ROM OG FORM
Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

·· - Opplever glede og får utforske og leke med tall og former.
·· - Tilegner seg matematiske begreper.
·· - Erfarer, utforsker og leker med form og mønster.
·· - Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.
·· - Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

1 – 2 år

··
··
··
··

Bli kjent med tall og telling
Repetisjon
Liten/stor
Puslespill

3 – 4 år

··
··
··
··

5 – 6 år

Kjenne til størrelse, form,
mønster, sortering, farger,
tall, telling, mengder og
måleenheter
Tilegne seg matematiske
begreper
Vente på tur
Tallord

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Være bevisst egen begrepsbruk av de
matematiske begrepene.

·· Legge til rette for å styrke barnas nysgjerrighet og lyst til å utforske matematiske
sammenhenger.

·· Sett av god tid til utforsking og undring.
·· Legge til rette i barnas lek og hverdagsaktiviteter slik at de får erfaringer med
matematiske begreper.
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··
··
··
··

Se nytten av matematikk
Trafikkopplæring
Kunne kjenne igjen ulike
geometriske former, ulike
måleenheter
Spille spill

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gjennom arbeidet med kropp, mat, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:

·· Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
·· Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk
·· Får gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
·· Får kunnskap om menneskekroppen, god hygiene og sunt kosthold (SmartMat)
·· Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at vi er forskjellige

1 – 2 år

··
··
··
··

Bevegelse til musikk/rytme
Grunnleggende motoriske
ferdigheter
Bevisstgjøring av de 7
sansene
Øve på gode vaner rundt
måltidet

3 – 4 år

··
··
··
··

5 – 6 år

Grunnleggende motoriske
ferdigheter
Motivere til deltagelse i avog påkledning
Fokus på sunne og gode
matvaner
Finmotoriske ferdigheter

Tiltak:
For å nå målene må personalet:
·· Organisere hverdagen med veksling
mellom ute og inneaktiviteter, ro og
måltider

·· Sørge for god utnyttelse av det fysiske
miljøet

·· Tilrettelegge for og inspirere til trygg og
utfordrende lek og aktiviteter for alle

·· Inspirere alle barn til å prøve ut sine

kroppslige muligheter og søke fysiske
utfordringer

·· Kunne utføre førstehjelp
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··
··
··
··
··

Regellek
Trene på selvstendighet i avog påkledningssituasjoner
Avspenning, lære å roe seg,
slappe av
Kunne imitere
Økt kunnskap om kosthold
og gode kostholdsvaner

SAMARBEID MED BARNAS HJEM
Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen er et komplimenterende miljø
i forhold til hjemmet. Det er derfor viktig med stor forståelse og godt samarbeid mellom hjem og
barnehage. Vi må begge ha gjensidig respekt for hverandres ansvar og oppgaver, og begge utveksle
regelmessig informasjon om barnet.
For å få et helhetlig bilde av barnet kreves en god og åpen dialog. Det er viktig at dere som foreldre
er trygge på at barnet blir sett og hørt, og at dere kan ta opp det som opptar dere i forhold til barnet,
selv om dette kan innebære kritikk. Personalet skal sørge for at foreldre og barn føler seg velkomne i
barnehagen. Beskjeder som blir gitt, skal videreformidles til de voksne på avdelingen. Vi skal også gi
dere tilbakemelding på små og store hendelser fra barnas dag.
For å få til dette har vi disse samarbeidsformene:
·· Daglig kontakt gjennom levering og henting

·· Gjensidig telefon- og mailkontakt ved spørsmål og beskjeder
·· Foreldresamtaler. En samtale er obligatorisk, ellers tilbud etter behov
·· Foreldremøter to ganger i året
·· Sommerfest for barn, foreldre og personalet
·· Ulike sammenkomster (se årshjul)
·· SU
Andre samarbeidspartnere
·· Lier kommune (opptak, kurs, etc)

·· Skole (overgangen barnehage – skole)
·· Helsestasjonen
·· Barneverntjenesten
·· Pedagogisk – psykologisk tjeneste
·· Fysioterapeut
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BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning betyr at barn har rett til å gi uttrykk for hva de synes om hverdagen i barnehagen.
Barn skal få mulighet til å delta i både planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
For å få til dette kreves det god tid og rom for å lytte til og samtale med barna.
Barn gir uttrykk både kroppslig og verbalt for hvordan de har det. For de yngste barna er det viktig at
personalet må lære barna godt å kjenne, tolke kroppsspråk og være observante. De yngste barna viser
sin medvirkning ved kroppsholdninger, mimikk og følelsesmessige uttrykk. Etter hvert som barna får
verbalt språk, kan de tas med i samtaler slik at de kan gi uttrykk for sine tanker og meninger. Barn må
få tid til å undre seg og stille spørsmål. De må få si noe om hva de synes er bra og moro i barnehagen,
og hva de ikke synes er bra.
De eldste kan for eksempel få velge hvilket rom og hva slags aktivitet de har lyst til å holde på med.
Vi har intervjuer med 5-6 åringer, slik at de kan være med å påvirke planlegging og gjennomføring av
barnehagehverdagen.

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap”
(Rammeplan for barnehage)
Veslefrikk FUS barnehage har mange barn med ulike nasjonaliteter. I dette møtet mellom ulike kulturer
og tradisjoner, legges grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.
Uttrykket ”barnekultur” betyr kultur av, med og for barn. Barn gjenskaper og fornyer kulturen i
samspill med andre mennesker. Barn bearbeider sine inntrykk og erfaringer gjennom leken. Kulturen
utvikler seg i barns lek med barn fra andre nasjoner, noe som igjen fremmer kommunikasjonen på
tvers av kulturer.
Personalet i barnehagen skal la barna ta del i kulturen i nærmiljøet, ved å møte for eksempel
institusjoner som bibliotek, butikk, post og landbruk. Slike felles opplevelser og inntrykk, kommer til
uttrykk i lek og kunstneriske aktiviteter.
Vi får jevnlig besøk av Rikskonsertene i barnehagen.
Tradisjoner bør formidles gjennom bøker, litteratur, sang, musikk og kreative aktiviteter.
Dette kan også være tradisjoner som: FN-markering, nissefest, karneval og 17.mai-feiring.
Våre tradisjoner står også i barnehagens årshjul som deles ut i januar.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes (Rammeplan
for barnehagen). Planlegging er en prosess som går i ulike faser i løpet av barnehageåret (Didaktikk for
førskolelærere). Det er daglig leder og de pedagogiske lederne i barnehagen som har ansvar for dette.
Samtidig som det bør legges til rette for medvirkning fra barna, foreldrene, barnehagens personale og
eiere.

Planlegging

God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og
materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder (Rammeplan for barnehagen).
Gjennom planlegging gjør vi bevisste pedagogiske valg. Dette er med på å underbygge barnehagen som
pedagogisk innstans, samtidig som det er med på å skape en trygghet i hverdagen både for barna, og de
voksne som er i kontakt med barnehagen.
Månedsplaner vil bli gitt ut hver måned. Samtidig har personalet en egen utvidet månedsplan som skal
følges. Planene er her enda mer detaljerte enn den foreldre/foresatte får utdelt. Det er de pedagogiske
lederne som har ansvaret for dette, men det foregår i et nært samarbeid med det øvrige personalet.
Dette gjøres for at alle skal få et eierskap til det vi jobber med.

Dokumentasjon

Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende
praksis. Alle foreldre har rett til å se dokumentasjon om egne barn (Rammeplan for barnehagen).
Dokumentasjon er viktig for oss som jobber i barnehagen, og også for barna, foreldre og samfunnet
forøvrig. Den viser hvilket arbeid som gjøres i barnehagene.
Hvorfor dokumentere? Kun på denne måten vil vi som jobber i barnehagen se hva vi faktisk gjør. Det er
med på å belyse barnehagen som læringsarena.
Dokumentasjonen som vi gjør danner grunnlag for foreldresamtaler, det gir en oversikt over det vi gjør
i hverdagen, og oppfølging av det enkelte barn blir på denne måten enklere, og mer oversiktlig for den
enkelte pedagogiske leder.
Alle barnehager i Lier kommune skal bruke Tras – Tidlig registrering av språkutvikling. Tras er et
observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant
annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.
Andre måter vi dokumenterer:
·· Barnas kunstneriske utrykk, malte bilder eller andre ting de har laget

·· Bilder av barna
·· Observasjoner
·· Intervju med 5-åringene
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Vurdering

Daglig leder har et overordna ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt,
systematisk og åpen måte (Rammeplan for barnehagen). Vurdering er viktig for å kunne fornye
virksomheten og barnehagen som organisasjon. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for
barnehagen som lærende organisasjon.
I Veslefrikk FUS barnehage legger vi vekt på kontinuerlig vurdering av det pedagogiske arbeidet.
Dette gjøres i ulike fora som:
·· Avdelingsmøter

·· Lederteam møter
·· Planleggingsdager
·· Personalmøter
·· Daglig samarbeid/samtaler med foreldre
·· Nettverk for pedagoger
·· Brukerundersøkelser
·· Medarbeiderundersøkelser
·· SU
Gjennom disse møtene vurderer vi i Veslefrikk FUS barnehage vår hverdag. Der stiller vi oss spørsmål
som: fungerer den nåværende årsplanen, får vi gjort det vi har satt som mål for denne måneden, føler
alle de er med, og så videre.
Hva vurderes:
·· Oss selv

·· Sikkerhetsrutiner
·· HMS
·· Brannvern
·· Årsplan
·· Organisering
·· Struktur
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OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
Lier kommune har faste rutiner for samarbeid mellom barnehagen og skole. Pedagoger i barnehager og
skoler har felles møteplasser for forventningsavklaringer og felles planlegging.
Veslefrikk FUS barnehage har egen gruppe for 5-åringene, Askeladden. Hver torsdag møtes Askeladden
ute i grillhytta. Her spiser de frokost sammen før de går igjennom planen for dagen. Askeladden er
en utegruppe og de reiser som oftest på tur til skogen rundt omkring i Lier. Mest brukt er områdene
Kanada, Gjellebekk og Kjekstadmarka. De jobber med bokstaver og tall men på en litt annen måte
enn man ville gjort dersom man var inne. De bruker naturmaterialer i tillegg til blyant og ark. Barna
lærer også ulike friluftsferdigheter. De plukker bær, lærer å sylte og safte, lærer å lage bål, spikke, litt
kartlesing, orientering, de blir kjent med norsk natur, ski, skøyter, motorisk trening og ikke minst oppleve
gleden ved å ferdes i skog og mark i Norge. Barnehagen setter fokus på at alle barn skal se frem til en
vellykket start på skoletiden sin. Askeladden besøker også de ulike skolene som barna skal begynne på
i løpet av året. Det siste barnehageåret legger vi vekt på å lære barna å være mest mulig selvstendige
i forhold til påkledning og toalettbesøk. Vi arbeider med sosial kompetanse og konfliktløsning, og
trener på konsentrasjon og evne til å ta beskjeder. Faglig sett arbeides det med forberedelser til lese-,
skrive- og matematikkopplæringen videre. Alle bør blant annet kunne skrive navnet sitt, kjenne til noen
bokstavsymboler, rim, tall, former, størrelser, og plassering.
Vi som arbeider med barna skal være bevisst dette, og ta oss tid til å stoppe opp for å veilede/hjelpe/
lære barna i de hverdagssituasjonene vi ser mulighetene til det.
Alle foreldre skal siste vårhalvåret før skolestart ha en avsluttende samtale (foreldresamtale) med
barnehagen, der mye fokus er på barnets overgang til skolen.
For å gjøre overgangen mellom barnehage og skole mest mulig god for det enkelte barn, vil det ofte
være hensiktsmessig med informasjonsutveksling. Barnehagen innhenter derfor skriftlig tillatelse fra
foreldre, til å dele relevant og aktuell informasjon om barnet med skolen i overføringsmøter. Dette møtet
finner sted i mars.
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KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
I Lov om barnehager gis det klare regler for utdanningskravet til Styrere og Pedagogiske ledere. Men det
står ingenting om det øvrige personalet.
For å sikre at vi har et kompetent personal har vi et utstrakt samarbeid med både Lier Kommune og
med Fus.

Av opplæring/kursing vi er med på, kan vi nevne:
·· FUS-skolen, for både barnehagelærere og det øvrige personalet

·· Samarbeid med andre barnehager for å få gode kurs til fornuftige priser
·· Kurs i rammeplanens fagområder.
·· Førstehjelpskurs
·· Adferdskurs for hele personalet
·· Brannøvelser
·· Veiledning av nyutdannede førskolelærere
·· FUS SmartMat
Hvilke kurs vi tilbyr personalet avhenger av hva vi trenger i personalgruppen. Og også hva vi har som
satsningsområde. Dette vil derfor variere fra år til år.
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PLANLEGGINGSDAGER:
Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagen bruker vi til å planlegge året, helt ned til
detaljer som meny varmmat, hvem gjør hva, aktiviteter ute og inne med barna etc. Vi bruker også noe
tid på kompetanseheving, enten i kurs/foredrag, eller internt med egne fagpersoner.
Datoer for planleggingsdagene vil stå i årshjulet som sendes ut i januar. Vi tar forbehold om endringer.
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Veslefrikk

