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Velkommen til et nytt Barnehageår.

Da er vi godt i gang med et nytt barnehageår.
Vi har nå lagt bak oss det første året der vi er
i lag i Nymarka og vi har nå ”bodd oss inn” i
de nye lokalene og på det nye uteområdet.

Nytt av året er at vi har færre barn på alle
avdelingene og at vi har tatt i bruk mer areal i
kjelleren på bygg 1 enn forrige år. Mot jul vil
vi også ta i bruk mer av arealet oppe på bygg
1.

GDPR eller på folkemunne- den nye personvernloven, er faset inn hos
oss. For dere har det ikke noe å si i hverdagen, men for oss betyr det at
lister med navn, bildemateriell, foreldresamtaler osv slettes når barna
deres slutter.
Innføring av MyKid løsningen er ny for alle FUS barnehagene og selv om
vi på barnehagen tjuvstarta i juni, så er det mange løsninger i portalen vi
fortsatt jobber med..Vi ser likevel allerede nå at verktøyet er en god og
trykk kanal for informasjon. Vi håper dere blir fornøyd med denne
løsningen. MyKid skal ikke erstatte den daglige garderobepraten, men
være verktøy for beskjeder og annen info som må huskes av både dere
og oss
Jeg ønsker velkommen til nytt barnehageår.

Randi L Alnes
Daglig leder.

Hjemmeside: https://nymarkbakken.bhg.no/
Facebook: Nymarkbakken FUS Barnehage
Telefon: 70 19 55 50
Tast 1 for daglig leder, tast 2 for kontor eller tast nr til
avdelingen (eller ring direkte)
Åpningstid: 645—1645 (1715 ved behov varslet dagen før)
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Hva er en årsplan?
Årsplanen er lovfestet i ”Lov om barnehage”. Årsplan er et dokument
som utarbeides hvert barnehageår og inneholder mål for
barnehagedriften, informasjon om ulike arbeidsmetoder og tema som
barnehagen legger vekt på. Den er utarbeidet på grunnlag av:
 Lov om barnehage
 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 FNs barnekonvensjon
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 Barnehagens serviceerklæring
 Etiske retningslinjer i FUS
 Sula kommunes lokal rammeplan
Årsplanen godkjennes av barnehagens styre og SU.

Om oss:
Nymarkbakken FUS Barnehage er et aksjeselskap med ansvar for egen
drift. FUS AS er et driftsselskap og eies av Trygge Barnehager.
Barnehagen har pr. i dag ca 27,9 årsverk inkludert 10 % vaktmester og
80 % kjøkkenassistent og 1,5 stilling i administrasjon og ledelse. Fra
oppstarten i 2007 var vi på Skytterhuset til vi flyttet inn i våre egne lokaler
i Fyllingvegen 81 (bygg 1) vinteren 2008. I 2017 tok vi også i bruk vårt
andre bygg i Fyllingvegen 83 (bygg 2). Vi har nå plass til 9 avdelinger
fordelt på de to husene. Pr i dag har vi 4 avdelinger i bygg 2 og 4
avdelinger i bygg 1. I tillegg har vi en løe vi er svært stolte av.
MyKid: Dette er en kommunikasjonsapp som vi bruker i barnehagen.
Det er her vi registrer at barnet ditt er kommet i barnehagen og vi
registrer når det blir hentet. Skal barnet ditt sove i løpet av dagen, er det
også her vi registrerer lengden og når det sovner og våkner.
Om du har enkle beskjeder til avdelingen kan du gi de her. Du kan også
selv registrere at barnet ditt er sykt eller tar en fri dag. Skal du registrere
feriedag, må denne legges inn minimum 2 uker før ferien. Er det noe du
lurer på i forbindelse med MyKid, så spør på avdelingen og vi hjelper
deg.
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FUS barnehagenes visjon og andre
grunnleggende verdier:
”Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”

Vi er ”glødende, skapende og
tilstedeværende” voksne!

HOS OSS
KOMMER
LEKEN FØRST!

God
Kommunikasjon

Eventyrlyst

Leikekompetanse
Vennegaranti
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Mål: ”FUS barn har det gøy i barnehagen.”
Hvordan skape trivsel i barnehagen.
Voksne har ansvar for å legge til rette for barns trivsel. Dette gjør vi bl.a.
ved å ha fokus på voksenrolla vår. Vi vektlegger at voksne er
tilstedeværende, gode rollemodeller, og at vi evner å ta vare på de
gode øyeblikkene. Voksne som har det gøy legger også forholdene til
rette for at barna har det gøy! For at barn skal trives og ha det godt er
det viktig at vi har faste trygge rammer i hverdagen; dagsrytmen og
rutiner gir forutsigbarhet.
Vi jobber for å skape felles opplevelser og varierte impulser slik at
magiske øyeblikk kan oppstå og at barna har felles utgangspunkt for leik.
Vi oppfordrer og applauderer tøys og tull blant barn og voksne. Humor i
barnehagen er et mål i seg selv, og brukes i leik og sanger, dramatisering
og samspill med hverandre.
Tryllesamlingene er en fellessamling for Magiraffen, Krokofanten, Abra
Kadabra og Hokus&Pokus. Tryllesamling har vi ca 1 gang i måneden og
trylling, teater, show, musikk, dans, spenning, latter, magi og felleskap er
stikkord for disse samlingene. Det er kjekt å være mange! Vi har et stort
og engasjert publikum som kan klappe og heie. Avdelingene forbereder
tryllesamlingene hver sin gang, og gjennom tryllesamlingen får
avdelingen presentert sanger, historier eller bøker de har jobbet med.
Gjennom tryllesamlingene får barna lære seg å ha et positivt forhold til
seg selv, og til å tro på sine egne evner! Det er ikke fritt for at det er litt
”nerver” når det er vår tur å stå bak mikrofonen.
Toddlersamlingene er for Kerrs Pink, Pimpernell, Knerten og Kanutten.
Her samles de minste barna til samling på sine premisser. Disse
samlingene har fokus på sang, bevegelse og sansing og er tilpasset 1og 2- åringene våre.
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Mål: ”FUS barn gleder seg til ”resten av
livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller.”
Medvirkning og demokrati:
I Lov om barnehage, rammeplan for barnehage, Stortingsmelding 41 om
kvalitet i barnehagen og FNs barnekonvensjon legges det vekt på at
”barn skal ha rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet.” Rammeplanen sier at ”Barnehagen skal fremme demokrati
og være et inkluderende felleskap der alle får mulighet til å ytre seg, bli
hørt og delta ”
Barna skal få erfare at vi er ansvarsfulle voksne som kan ta deres
perspektiv, ta hensyn til barnegruppen og er tydelige. Først da kan barna
bli trygge og motiverte for å være med og påvirke sin egen hverdag.
Gjennom anerkjennende kommunikasjon gir vi barna tro på at de er
verdifulle og verdt å lytte til. Ved å ha gode, trygge rammer i bunn kan vi
ta barnas innspill, interesser og ideer på alvor.
Gjennom barnemøter, samlinger eller medbestemmlesesmøter får barna
mulighet til å delta i avgjørelser i tråd med sin utvikling. Her må barna
lytte til hverandre og vente på tur og de får bidra med sine synspunkt før
det enten i plenum eller ut i fra innspill på disse møtene blir tatt
avgjørelser.
Konfliktløsning:
Det er ikke alltid at barna sine ønsker stemmer overens med hverandre
og små konflikter oppstår. Det er viktig med tilstedeværende voksne som
rettleder barna til å finne en løsning sammen eller ser til at barna løser
konfliktene seg i mellom på en god måte.
Normer og regler – trygge rammer:
Barna skal ha en trygg og god barnehagehverdag. Vi lærer hvordan vi er
mot hverandre ved å ha normer og regler for hvordan vi er med
hverandre. Når barna er med på å lage reglene, får de en forståelse for
hvorfor vi har dem.
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Mobbing i barnehagen:
”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og /eller andre
barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en
betydningsfull person for fellesskapet” (Lund, Godtfredsen mfl., 2015).
Vi ønsker at alle våre barn skal ha en trygg, god og mobbefri hverdag! Vi
ønsker å være en mobbefri barnehage, og jobber aktivt med dette. Du
ser det ikke før du tror det! Små barn mobber også! Ikke fordi de ønsker
andre noe vondt, men for å opprettholde sin plass i «gjengen». De kan
klype, bite, slå og sparke. Litt større barn kan i tillegg stenge ute og velge
bort andre barn. Hvis utestenging gjentar seg over tid og det er det
samme barnet som utestenges hver gang, vil det kunne oppleves sårt,
og barnet kan føle seg mobbet.
Det er vårt ansvar som (tilstedeværende, ansvarsbevisste) voksne å
oppdage og forebygge dette. Vi må hjelpe de barna som mobber å finne
andre innfallsvinkler inn i leiken. Vi må også hjelpe de barna som ser
mobbing, til å tørre å si fra, og vi må hjelpe de barna som blir utsatt for
mobbing til å klare å si ifra, og til å stå i mot! Vi må huske på at atferd er
språk som må leses av voksne!
Det er de voksnes ansvar å sørge for at vi har et miljø som er
inkluderende og raust: Vi er forskjellige, men alle er like mye verdt!
Psykologisk førstehjelp Grønne tankar – glade barn
På tampen av forrige barnehageår ble det bestemt at alle barnehager og
skoler i Sula kommunen skulle satse på Psykologisk førstehjelp. Målet
med dette er å fremme god psykisk helse og forebygge utvikling av
psykiske plager. For å hjelpe oss med dette ble det vedtatt at vi skulle ta i
bruk programmet Grønne tanker – glade barn av Solfrid Raknes. Dette
er et program vi håper skal kunne hjelpe barn til å identifisere de «røde»
tankene som kan sette i gang de negative følelsene våre. Gjennom
programmet er da håpet at barna skal bli utstyrt med den rette
«verktøykassa», eller de grønne tankene, for å kunne håndtere disse
best mulig.
Programmet gjennomføres gjennom ukentlige samlinger der vi bruker
spesifikke fortellinger og konkreter. Vi starter aktivt med opplegget i uke
40 og vil da ha ukentlige samlinger i 9 uker etter dette. Etter det er målet
at barna skal ha fått en så god begrepsforståelse at de vil kunne ta i bruk
disse i hverdagen. Det er bestemt at det er storbarnsavdelingene som
skal bruke dette opplegget.
Mer informasjon om dette kan du finne på www.solfridraknes.no
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Mål: ”FUS barn er trygge og utforskende,
trives i leik og har vennekompetanse.”
FUS– kjeden satser på ”Egenledelse i leik og læring”. Det settes fokus
på barns utvikling av egenledelsesfunksjoner og hvordan disse
funksjonene kan styrkes gjennom tiltak og bevisst planlegging
(”Egenledelse i lek og læring” s 6, Godtfredsen, Sørensen, mfl).
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over
tid. I førskolealderen er barna i en rivende utvikling ikke bare sosialt og
motorisk, men også hjernens utvikling er enorm. Egenledelse og dens
funksjoner blir omtalt som ”hjernens dirigent” (Godtfredsen mfl.) Å mestre
egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og
medvirkning i barnehagen. Det gir barnet gode verktøy for å utvikle
vennskap. En ser også at barn som mestrer egenledelse har lettere for å
møte krav i skolen og det igjen gir et godt utgangspunkt for læring.
Vi deler egenledelsen inn i to kategorier: Den ene er det sosiale
aspektet som omhandler hvordan vi er sammen med andre. Her jobber
vi med barns evne til å sette i gang aktiviteter, være fleksible, kunne
regulere egen adferd og selvmonitorering (et ”fugleperspektiv” på en selv
og egen samhandlingen med andre). Det andre aspektet er det
kognitive aspektet; hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet. Her
jobber vi med planlegging, organisering og arbeidshukommelse gjennom
leik tilrettelagt av barn og voksne.
Leiken er et viktig verktøy for oss i
denne prosessen og en sentral grunn
til at vi har valgt å ha fokus på ”Hos
oss kommer leiken først”. Særlig er
rolleleiken en grunnleggende aktivitet.
Leiken er for barna den beste arena for
læring, samtidig som den er lystbetont.
Vi voksne jobber mye med rollen vår,
for å kunne møte barnas utforskertrang
og evne til å bruke leiken som et
”verktøy” for læring og utvikling.
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Mål: ”FUS barn har et positivt selvbilde”
Alle barn skal føle mestring gjennom tema og aktiviteter.
Det å mestre noe som en ikke klarte tidligere, skaper en god følelse.
Barn lærer når de mestrer noe nytt. Barn utforsker, eksperimenterer,
søker nye utfordringer og stiller spørsmål for å få ny kunnskap. For at en
skal kunne klare noe mer enn tidligere, trenger barna aktiviteter som
utfordrer forskertrangen – gjerne sammen med noen som mestrer fra før.
Det er varierende hvor mye barn søker mestring og kunnskap. For å
sette denne læringsprosessen i system, lager personalet planer med
tema og aktiviteter som passer til barnas utviklingsnivå. Gjennom leiken
kan barn prøve ut ting de ikke har mestret og på den måten kan de
gjennom leiken bli et hode høyere enn seg selv. Det er utrolig hva man
kan klare om man bare leiker det!
Kommunikasjon med barn.
For å skape en god dialog med barn forutsetter det øyekontakt, lytting,
bekreftelse og at man jobber mot å komme på et mest mulig likeverdig
nivå. Det er viktig å legge merke til at barna snakker med ”hele kroppen”
og ikke bare ved hjelp av ord – akkurat som oss voksne. Det er viktig at
kroppsspråket og stemmeleiet vårt gjenspeiler det vi faktisk sier. For å få
til gode samtaler med barn i alle aldre må vi voksne være
tilstedeværende og fokusert på den samtalen vi har akkurat nå!
God språkstimulering
Et godt språk er viktig for å fungere i samspill med andre. Varierte og rike
erfaringer med språket er avgjørende for å forstå ulike ord og begrep.
Hverdagen i barnehagen byr på mange situasjoner for god
språkstimulering. Personalet bruker språket aktivt i alle situasjoner med
barna i hverdagen. Samlingsstund er en arena for å gi barna god
språkstimulering. Felles opplevelser i barnehagen, gjør at barna får øve
på å gjenfortelle noe av inntrykkene i lag med andre som har samme
erfaringsgrunnlag.
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Strategier for å fremme Leik, Egenledelse
og Læring:
Barnehagens fysiske miljø: Miljøet skal innby og inspirere til leik både
inne og ute. Rom og leiker er tilgjengelige for barna. Det er orden slik at
barna finner frem til det de ønsker (samtidig som leikene også er
tilpasset alder og utvikling.)
Voksenrollen: Vi voksne skal verne om barnas leik ved å passe på at
barna har nok plass og god tid til å leike. Vi hjelper barn som trenger det
inn i leiken, er rollemodeller og gir positive tilbakemeldinger. Vi lar barna
ta kontrollen i leiken, og tør delta på barnas premisser. Vi er der og kan
hjelpe barn videre i leiken ved å tilføre nye rekvisitter eller ny kunnskap,
om det trengs. Dette er en spennende og samtidig utfordrende måte å
være sammen med barna på! Når relasjonene mellom barn og voksne er
gode, vil barna kunne tørre å utfolde seg i leiken selv om der er voksne
tilstede i leiken.
Opplevelser: Gjennom ulike opplevelser gir vi barna inntrykk som kan
være stimulerende for leiken. Det kan være gjennom felles høytlesing,
dramatisering av historier, eventyr, museums besøk, teater besøk på
barnehagen, Tryllesamlinger, Toddlersamlinger og daglige gjøremål.
Leikeroller: Voksne i barnehagen tar ulike leikeroller og kan på denne
måten hjelpe leiken videre ved behov.
Gi tid til leik: Det skal være et kvalitetsstempel at i dag har vi ”bare
leika”! Etter behov vil vi dette barnehageåret rydde bort andre aktiviteter
til fordel for leik. Ukeplaner ogdagsrytme skal gi barna tid til leik i størst
mulig grad.
Løa: ”Livet i løa” er sentralt. Dyra blir brukt som en innfallsport og som
tema i aktiviteter, leik og læring. Dyr kan brukes til læring av for
eksempel matematikk, etikk og refleksjon, språk, tekst og
kommunikasjon.
Uteleik: Vi i Nymarkbakken FUS barnehage elsker å være ute! Vi leiker i
løehagen, vi leiker med sjørøverskuta, vi leiker i bakken, vi leiker i
sandkassene, på klatrestativene og vi sykler, og vi leiker oss i
Granskogen! Vi leiker sammen på tvers av avdelingene og på begge
leikeplassene!
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Rutiner: Barn skal aktivt delta i rydding, ”utesjekken”, kjøkkenaktiviteter
og andre aktiviteter som er rutinepreget. Aktiviteter som ikke barna
direkte har glede og nytte av skal minimaliseres og gjøres effektivt.
Lesekork: Gjennom dette prosjektet har vi fokus
på å lese for barna! Vi leser i samlingene for
mange, vi leser i små grupper og vi leser for et
barn! Vi leser nye bøker og vi leser gjengangere!!
For førskolebarn kan det leses lengre bøker uten
bilder som ”Dyrene i Hakkebakkeskogen”, mens
det for 1 åringen er mer enn godt nok å lese
yndlings pekeboken! Alt vi leser om gir videre
inspirasjon til barnas leik.
I denne perioden oppfordrer vi også dere hjemme
til å lese for barna og ”bade” dem i ord! Følg med
så kommer det mer informasjon om ”Lesekorkkonkurransen” i løpet av høsten!
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Kundeløftene i FUS:
Personalet i FUS barnehagene har særlig fokus på kommunikasjon,
eventyrlyst, leikekompetanse og vennegaranti. Disse temaene blir aktivt
jobbet med på møter og skal synliggjøres i arbeidet vi gjør med barna i
barnehagen. Vi bruker begrepet Kundeløfter fordi det forplikter oss til å
jobbe aktivt med dette i hverdagen – hver dag.
God kommunikasjon
• Vi bruker åpne spørsmål i dialogen vår. Åpne spørsmål
stimulerer barns kommunikasjon og språk. Åpne spørsmål
inviterer til refleksjon, undring og fantasi. Rammeplanen sier at
barnehagen skal ”invitere til ulike typer samtaler der barna får
anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål”
Eventyrlyst
• Eventyrlyst handler om trangen og ønsket om å oppleve det
ukjente og ha mot til å utforske nye "stier". Eventyrlysten
hjelper barnet til å "reise seg" og "stå i det" når det er litt tøft egenskaper man har bruk for resten av livet.
• Barns evne og mot til å by på seg selv er
det viktigste kjennetegn på eventyrlyst.
Leikekompetanse
 Vi vet at lekekompetanse styrker barns egenledelse og sosiale
ferdigheter.
 Barns evne til fleksibilitet og rolleprogresjon
er viktige kjennetegn på lekekompetanse.
Vennegaranti
 Vennskap er grunnlaget for et utviklende og lærende miljø. Dette
letter læringsprosessen ift eventyrlyst, kommunikasjon og
leikekompteanse og skaper et trygt miljø for positiv adferd.
Derfor ønsker vi å gi en vennegaranti til alle FUS barn
 Vennegaranti måles ved positiv anerkjennelse i plenum – er ett
av barna borte en dag skal de andre barna bemerke dette.
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Styringsverktøy, mål og planlegging:
Barnehageloven og rammeplanen er de to viktigste
styringsredskapene for drift av barnehager. Rammeplanen utdyper loven
og gir føringer for innholdet i barnehagen. I fjor høst fikk vi den nye
rammelplanen og vi jobber fremdeles med å få denne under huden.
Rammeplanens 7 fagområder er en del av både hverdagsaktiviteter og
temaarbeid, og de tas med både i planleggingen og i vurderingen av
arbeidet vi gjør.
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Fagområdene:
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FNs barnekonvensjon:
FNs barnekonvensjon slår fast at staten skal sørge for at institusjoner
som har ansvar for omsorg og vern av barn har en viss standard med
hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner.
Konvensjonen slår videre fast at alle barn har rett til å si sin mening og at
barnets meninger skal tillegges vekt. FNs barnekonvensjon slår også
fast at barn har rett til å tenke frie tanker og til selv å velge religion. I FNs
barnekonvensjon slås det også fast at barn har rett til hvile, fritid og leik
og til å delta i kunst og kulturliv. Dette er punkter vi som barnehage må ta
hensyn til både i planlegging og gjennomføring av årsplan og vårt
daglige arbeid med barna.

Serviceerklæringen og vedtektene
Serviceerklæringen sier noe om hva dere kan forvente av oss og hva vi
forventer av dere som brukere av barnehagen. Vi jobber kontinuerlig
med å oppfylle serviceerklæringen gjennom rutiner i hverdagen, planer
for arbeidet, ”Helse Miljø og Sikkerhet”, brukerundersøkelse, formelle og
uformelle møter med foreldrene krydret med en stor porsjon kreativitet
og arbeidsglede.
Vedtektene gir rammer for driften av vår barnehage og hvilke regler og
frister som gjelder for ferie, betaling, oppsigelse etc.
Andre viktige dokumenter som har betydning for oss er:
Etiske retningslinjer i FUS barnehagene
Forkrifter om miljørettet helsevern.

Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon
Planlegging er viktig for å få et godt, strukturert og variert tilbud som er i
tråd med visjoner, mål og planer. Det er likevel viktig å påpeke at planer
kan vike for ting som oppstår; barnas interesser; endringer i
personalgruppa eller andre uforutsette hendelser. Når vi vurderer ser vi
hva som var av verdi for barna. Vi ser hva som gikk bra og hva vi må
endre på. Vi vurderer arbeidet fortløpende på bakgrunn av målene vi har
satt oss og tilbakemeldinger på hvordan det gikk. Vi setter pris på
konstruktiv kritikk/tilbakemeldinger fra dere foreldre. Planer, bilder fra
aktiviteter, skriftlige vurderinger og månedsbrev blir kalt dokumentasjon.

Pedagogiske observasjons og kartleggingsverktøy
Av og til har vi behov for å observere noen barn litt ekstra. Da er det godt
å ha gode hjelpemidler. Vi bruker forskjellige verktøy som ”TRAS –
skjema” og skjemaet ”Alle med”. Om vi trenger hjelp utenfra, så blir dere
som foreldre informert og spurt om dette.
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Progresjon:
Rammeplanene for barnehagen sier at progresjon i barnehagen
innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.
Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte
leike-, aktivitets- og læringsmuligheter. Barna skal få utfordringer
tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Om jeg er 1 eller 5 år så jobber vi med de samme tema i barnehagen
vår. Men jeg som er 5 år får være med på andre aktiviteter enn de
minste. Det forventes også at jeg som er stor greier mer alene, kan
ta imot beskjeder og hjelpe til på en annen måte enn de minste. Vi
har 3 – 4 og 5 – års grupper i barnehagen vår, ”Vennegruppa”,
”Supergruppa” og ”Førskolegruppa”. Det er viktig å merke seg at
selv om vi er sammen med jevnaldrende, så er det ikke sikkert at vi
leiker og lærer på samme måte. Det er derfor viktig at aktivitetene
er varierte slik at alle får være med på noe vi liker og mestrer.
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Toddlerne våre (1—2 åringene)
På småbarnsavdelingen er det omsorg og trygghet som står i fokus.
Faste rammer og rutiner gir trygghet for barna. Mye av tiden går til
hverdagsaktiviteter som måltid, bleieskift og soving.
Toddler er et begrep som brukes om 1- og 2-åringer, og som kan
oversettes til norsk til ”den som stabber og går”. Det er fascinerende å se
hvordan 1- og 2-åringer finner glede og felleskap med andre barn
gjennom fysisk aktivitet; å hoppe sammen, å løpe sammen, å le
sammen, å dunke koppen i bordet sammen… Toddlerne opplever verden
gjennom sansene; de smaker, lukter, ser, hører og kjenner på. De minste
barna kommuniserer med lyder, gester og ansiktsuttrykk. Etter hvert
kommer ord og enkle setninger.
Voksne som jobber med toddlerne må være anerkjennende og ”se
med det gode blikk” – vi må ta utgangspunkt i at barna har tanker,
planer og en hensikt med det de gjør. Vi må forstå barna og
situasjonene; ta barna på alvor, være
rause, bruke humor og være
løsningsorienterte.

Vi voksne er foreldrenes forlengede arm i
barnehagen; i barnas leik og utforsking av
verden trenger de innimellom et fang der de
får trygghet, støtte, hvile, utfordring og
heiarop.
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3 – åringen:
Treåringen har fortsatt et stort behov for å bevege seg, de deltar mer og
mer i rolleleik og får større glede av den. Treåringen behersker språk og
motorikk bra, og er sosialt sett på vei inn i en ny periode der venner vil
bety stadig mer. Samtidig kan mange treåringer foretrekke å leike alene,
fordi det kan være vanskelig å samkjøre egne ønsker og behov med
andre.
Det er også typisk for treåringen å tøyse og tulle, og de «snakker»
samme språk når det gjelder humor. Tulleord og tullerim er stor
underholdning!
Treåringen kan virke mer selvstendig enn det den egentlig er, og det er
viktig og ikke stille for store krav. 3-åringen har stor tro på egen mestring,
men trenger både tid og støtte underveis. Vi sier gjerne at 3-åringen er i
”trassalderen” fordi de trener opp sin evne til å velge og til å bestemme.
Dette er egentlig bare den første løsrivningsfasen for barnet.
I Vennegruppa møtes alle barna som er født i 2015 hver fredag. Her er
fokuset også leiken og det å bli kjent med alle som er på samme alder
fra hele barnehagen.
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4 – åringen:
4 åringen er en eventyrer. Med sin godt utviklede fantasi, er hele verden
dens lekeplass, og hele verden kan være hva som helst! Den typiske 4åringen har som oftest kommet langt i sin sansemotoriske og
emosjonelle utvikling, og fremstår ofte som veldig selvstendig.
Bevegelser blir mer og mer automatiserte, derfor kan de gjøre flere ting
samtidig, som f.eks. klappe og snakke, eller hoppe tau og synge og si
enkle rim og regler. De vet navnet på de fleste ting rundt dem og er nå
på en oppdagelsesferd for å finne ut hvordan verden og ting rundt dem
fungerer og henger sammen.
Til tross for den stadig økende uavhengigheten må vi ikke glemme at 4åringen er relativt ny i livet og fortsatt trenger et fang å sitte på, både for
omsorg og hvile. De er i hurtig utvikling og kan derfor ha behov for
pauser i hverdagen.
Supergruppa er gruppen for barna som er født i 2014. I år møtes denne
gjengen på Trylleloftet på bygg 1 og fokuset i høst er på ”Eksperimenter”!
Samarbeid med helsestasjonen – ”4 år trygg og klar”
Vi samarbeider med helsestasjonen i forhold til 4-årskontrollen. Detter er
en frivillig ordning for foreldrene og går ut på at foreldrene i forbindelse
med foreldresamtale før barnet blir 4 år, fyller ut et skjema som blir brukt
som grunnlag for samtalen i barnehagen. Etter samtalen blir skjemaene
sendt til helsestasjonen. Når barnet blir kalt inn til helsestasjonen, vil de
ha et bedre grunnlag for å vurdere barnet.
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Førskolebarnet:
Førskolebarnet er motorisk trygg og har som oftest ganske god kroppslig
kontroll, både finmotorisk og grovmotorisk. Førskolebarnet kan være
aktiv; løpe, hoppe, klatre, balansere og hinke, men samtidig være
undrende, nysgjerrig og vitebegjærlig. Førskolebarnet dikter historier og
rimer (riktig). Rolleleiken er viktig. Den varer lengre og er mer avansert
enn tidligere.
Rammeplanen presiserer at barnehagen skal legge til rette for at barna
har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et
godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Den sier videre at
vi i barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en
god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Førskolegruppe:
På førskolegruppa ønsker vi å forberede barna på skolehverdagen,
samtidig som vi tar vare på barna ”her og nå”. Vi er opptatt av at barna
skal ha et positivt inntrykk og oppfatning av seg selv—og det som venter.
Dette barnehageåret kommer vi til å fokusere på disse områdene:
Selvstendighet, sosiale kjøreregler, få kjennskap til bokstaver og tall,
trafikk, finmotorikk og grovmotorikk. Vi ønsker også at gruppa skal få et
godt samhold gjennom felles opplevelser og leik som de kan ta med seg
videre til skolen.

Overgang barnehage og skole
Sula kommune og barneskolene har et fast opplegg for å sikre at
overgangen blir best mulig for barna. Opplegget varierer litt i forhold til de
forskjellige barneskolene på øya. I Langevåg er det to treff på høsten og
to på våren, der får barna treffe de andre førskolebarna som skal
begynne på Langevåg barneskole og der er også et skolebesøk på
våren hvor de får komme inn og se klasserommene som 1.klassingene
bruker. Det å bli kjent på forhånd vil gjøre overgangen til skole lettere.
Når barnet deres blir skrevet inn på skolen får dere spørsmål om skolen
kan innhente informasjon fra barnehagen om barnet ditt. Informasjon
skolen ofte er ute etter er for eksempel, hvem barnet leiker med, hvilke
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interesser barnet har, hva en spesielt har jobbet med siste året. Har
barnet ekstra ressurser i barnehagen blir det tidlig opprettet en formell
kanal med spesialpedagog som, i samarbeid med foreldrene, avtaler
møter med skolen.
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Hverdagsaktiviteter med læringsfokus
Turgrupper:
Alle barna er på tur minst en gang i uka. Det
kan være korte eller lengre turer i nærmiljøet.
Bolvika er barnehagens ”eget” tilrettelagte
turområde som blir mye brukt. I tillegg går vi
til Geilneset, til P-neset, til fotballbana, til
leikeplassen på Salen, til Trollskogen og til
Devold og gamle Langevåg skole og
barnehage.

Uteleik:
Alle barna skal leike ute hver dag. Vær og
føreforhold vil likevel være avgjørende for
hvor lenge vi er ute. Vi ønsker at barna skal
bli glad i å være ute og at de skal få utfolde
seg kroppslig. Alle årstider har ulike
utfordringer og gir ulike sanseopplevelser.

Samling:
Hver dag har vi morgenmøter eller samling. Noen avdelinger har denne
rett etter frokost, mens andre har samlingen før lunsj. Her går vi gjennom
dagen og blir enig om hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre hva! Vi
synger, leser bøker, forteller eventyr, danser og leiker i lag.

Formingsaktiviteter:
Barna skal få erfare ulike typer
formingsmateriell og metoder. Maling,
fargestifter, plastelina, lim, ull, filt, tråd osv. Vi
lager mye rart! Prosessen er viktigere enn
produktet.

IKT
Barnehagen har 7 nettbrett som barn og personale bruker sammen. Det
er nettbrett som er brukt til å filme både Pepperkakegutten, Askeladden
og de gode hjelperne. Brettene blir også brukt som musikk kilde, til å
søke på tema som barna er opptatt av og til å ta og redigere bilder
sammen med barna.
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SmartMat:
FUS-barnehagene satser på sunn og god mat og gode
matopplevelser. SmartMat betyr at vi bruker mest mulig
reint kjøtt og fisk, mer grønnsaker og frukt i alle
regnbuens farger. Maten vi tilbyr lages mest mulig fra
grunn av. Larisa og Liv fungerer som våre inspiratorer i
prosjektet. Produkter fra egen løehage er også smart og
ureist mat!

Måltid:
Vi skal gjennom gode opplevelser rundt måltidene bidra til matglede og
gode matvaner for barna. Vi skal bli introdusert for nye smaker og nye
matvarer. Vi tilbyr vann til alle måltider. Vi tar hensyn til allergier og de
som av religiøse årsaker ikke spiser ulike matvarer.
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Våre samarbeidspartnere:
Foreldre
Foreldreråd og Samarbeidsutvalg
FUS – administrasjonen
Biblioteket i Langevåg
Oppvekstkontoret i Sula
Helsestasjonen
PPT
Barnevernet
Langevåg barneskole
Sula ungdomsskole
Borgund videregående skole
Høgskulen i Volda

Brannstasjonen i Langevåg
Fjørstad gård
Bolvikas Venner
Bunnpris
Sula Bedriftstjeneste
Langevåg Kirke
Sulatunet og Kveldsro
Andre barnehager
Knut Dybvik (mentor i forhold til
dyra og løa)

Foreldresamarbeid:
Den daglige kontakten med foreldrene ved levering og henting av barna
er den viktigste delen av foreldresamarbeidet. Ved levering ønsker vi
informasjon om der er spesielle omstendigheter rundt barnet som det må
tas hensyn til. I hentetiden vil dere foreldre få beskrevet ulike
leikesituasjoner som barnet har deltatt i i løpet av dagen og andre
aktuelle episoder for ditt barn.
I foreldresamtalene utveksler hjem og barnehage hvordan vi opplever
barnets trivsel i barnehagen, og barnets utvikling sosialt, språklig og
motorisk.

Målene, innhold og metoder som er beskrevet vil være grunnsteinene i
arbeidet vårt. Likevel er det aktiviteter som er spesielle i uker eller
måneder. Hver avdeling har også månedsbrev og månedsplaner som
omtaler det aktuelle tema nærmere.
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Dette jobber vi med i år:
Hos oss kommer leiken først..
Vi har valgt å fortsette med å ha fokus på leiken. Vi vet at leiken er en
sentral del av barnas hverdag, og man sier at i leiken blir barna et hode
større enn seg selv. I leiken kan man bli hvem som helst og reise hvor
som helst, og ingen utfordring er for stor. Det er kun fantasien som setter
grenser og da gjerne den voksnes.
Vi vet at leiken er den viktigste arenaen for barns læring. Inntrykk barna
får i hverdagen kommer gjerne til uttrykk i leiken. Barna tolker verden
rundt seg gjennom leiken, blant annet ved å imitere voksnes atferd. Hos
de minste barna kan dette komme til uttrykk gjennom leik med konkreter
som for eksempel kopper og mat, klær, vesker og mer kroppslig leik.
Etter som barna blir litt større er det leik med materiell og leik med andre
som får større fokus. Barna eksperimenterer fortsatt med ulike materiell,
men tingene får betydning og får en rolle. En stein kan være en bil og en
haug sand blir et hus. Det er ikke selvsagt at de voksne får delta i leik.
Dette er noe en må gjøre seg fortjent til. Barna må ha tillit til de voksne.
De voksne må kunne være med ”å late som” og må ta seg tid til å lytte
med begge ørene, se med begge øynene og overlate mye av regien til
barna. Det å være en leikende voksen krever øvelse. Er du heldig så er
du bestemora og jeg er faren……
Rammeplanen for barnehage sier at leik, omsorg, danning og læring
henger nøye sammen, og voksne skal ha respekt for barns
opplevelsesverden.
Også i år vil vi ha fokus på eventyr og bøker.
Dette er med på å gi barna en felles
lekereferanse, og hjelpe barna i gang med
leiken.
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DYRA I LØA VÅR:
DYRA I LØA SKAL ALLTID HA
DET BRA.
DEI FÅR REINT VATN OG MAT
KVAR DAG.
DEI HAR DET REINT OG FINT.
DEI BLIR BEHANDLA MED

”Løa vår…”
Nymarkbakken FUS barnehage
har en flott løe. Her bor det
kaniner og høner, samt at vi har
en og annen dyregjest på besøk i
perioder. På sensommeren flyttet
det også 1 andrik (Anders) og 3
andunger inn i løa! Disse er av
rasen Moskusender og er ganske
store, men veldig barnekjære!

FORSIKTIGHEIT OG RESPEKT !

Barna lærer å ta ansvar, lærer dyrestell, lærer litt om hvor en del mat
kommer fra og ikke minst får de unike, nære opplevelser med dyra. Dere
foreldre kan sammen med barna melde dere som løevakt i helgene, den
måneden barnets avdeling har ansvar. Barnehagen har slik blitt et
samlingspunkt. De passer dyrene, plukker egg og koser seg.
Vi har et lite drivhus, samt at vi sår en del
grønnsaker vi får glede av om høsten.
Barnehagens løe er ikke bare vår samlingsplass,
men har etter hvert blitt en plass der andre
barnehager og skoler kommer på besøk og
ekskursjoner. Vi deler vår kunnskap om dyra og
barn og unge får en mulighet til å erfare dyr og
dyrehold på nært hold.
Løa og dens innhold er et viktig pedagogisk
læringsredskap. I samspill med dyr får barn erfare
det å ta vare på, ta hensyn til og hjelpe. Det er
også en naturlig arena for fagområdet natur, miljø
og teknikk og for etiske refleksjoner.
Vi har alltid få barn med oss i løa når vi steller for dyra. Da kommer vi
nær barna og vi får gitt enkeltbarn ekstra oppmerksomhet. Det rullerer
mellom barna hvem som er med, men barn
som trenger litt ekstra oppmerksomhet eller
er spesielt interesserte, får være med oftere
enn andre.
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Kyllinger:
De siste årene har vi ruget ut kyllinger. Vi har gjort dette i
forbindelse med påsken. Når kyllingene har bodd inne i ca
1 ½ uke har de flyttet opp i løa. I begynnelsen har de fått bo
i eget bur, men etter hvert er de blitt integrert i en stadig
voksende hønseflokk i Nymarkbakken. Vi er glade i alle
kyllingene våre, men hanekyllingene har etter hvert som de
er blitt voksne og begynt å gale fått flyttet til de evige
jaktmarker og blitt god mat for personalet på barnehagen!
Geiter:
Barnehagen har i mange år hatt geiter fra mars og ut i mai. Vinteren
2017-1018 hadde vi geiter på overvintring med påfølgende geitefødsel i
løa. Dette var Hverdagsmagi på sitt aller beste! Vi fikk følge killingene og
mødrenes omsorg for disse før vi også denne gangen fulgte geitene til
Storholmen for sommerbeite.
Dette barnehageåret har vi bestemt at førskolegruppen
igjen skal hente geiter på Fjørstad gård på Stranda.
Disse blir da boende i løa fra midt i mars og til de også
reiser på sommerbeite på Storholmen i mai.
I tillegg til å følge geitene på deres vei til Storholmen har
barna også fått tatt del i det som skjer når dyr blir til mat.
Vi har gode hjelpere som hjelper oss med slaktingen av
geitene og så har de største barna fått vært med på
prosessen fra partering til mat. For barnehagen har det
vært en naturlig del av det å ha geiter at barna vet hva
som skjer med dyrene når de slaktes. Vi har også spist
geitekjøtt på barnehagen, men det er kjøtt vi har kjøpt
hos slakteren
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Vi vil legge til rett for at barna skal få en trygg og god
start i barnehagen. Vi tilpasser rutiner og organiseres
tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere
relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

August 2018
En myk start….
Velkommen til et nytt barnehageår! Endelig er vi i gang og vi har gledet
oss til at nettopp du skal begynne hos oss eller komme tilbake fra ferien
din!
Dere nye barn vil få en primærkontakt som vil ha et spesielt ansvar for
deg i begynnelsen. I tillegg vil alle som jobber på barnehagen at akkurat
du skal finne din plass hos oss og trives.
Å bli kjent og finne sin plass i gruppen er det vi har fokus på i starten av
året. Personalet ønsker å formidle gode holdninger, fremme et positivt og
godt miljø og bidra til å gi barna et godt selvbilde.

Hver gang når du leverer og henter barnet ditt – vær sikker på at du har
snakket med en voksen før du går eller tar barnet med deg hjem. Da kan
vi være trygge på at vi vet hvem vi til enhver tid passer på og har ansvar
for. Vi vil også gjerne vite om det er noen andre enn dere foreldre som
skal hente barnet, slik at vi kan forberede barnet på det og være sikker
på at alle vet hvem som henter.

Husk å laste MyKid appen ned på telefonen din og registrer dine
opplysninger der. Dette er et kommunikasjonsvektøy som vi bruker mer
og mer. Under Nyhetsbrev ligger der en enkel veiledning for hvordan du
kan komme i gang og bruke appen! Det er bare å spørre på avdelingen
om det er noe du lurer på!
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Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og
gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling,
livsmestring og helse.

September 2018
Skal vi være venner?
Vi bruker små leikegrupper og små grupper på
tur for å jobbe med å skape vennerelasjoner. Vi
ønsker ikke bare at hvert enkelt barn skal ha
venner, men at de skal vite hva en god venn er.
Vi ønsker at barna skal lære og respektere at vi
alle er ulike, men at hver av oss er unik.
Brannvernuka
Hvert år i september er det den nasjonale
brannvernuka! Vi håper selvfølgelig at vi skal
slippe å oppleve brann, men vi må være sikre
på å kunne håndtere en slik situasjon dersom det skulle oppstå. Vi
arrangerer brannøvelse for personal og barn. Denne gangen sitter vi
klare og venter på at alarmen skal gå før vi går ut til avtalte
oppmøteplasser for avdelingene. I løpet av våren har vi igjen en
brannøvelse, men da er den uanmeldt!

Løevakter i september er barna og foreldre på Magiraffen
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Oktober 2018

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker
som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov
uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å
dekke sine.

Høst i naturen

Nå setter høsten inn for fullt og vi ønsker å oppleve den sammen med
barna! Nå blir det uteleik i mye vær! Høsten kan være flott og solfull, men
også flott og regnfull! Vi skal uansett være ute både på leikeplassen og
på turer.
Det er mye som skjer i naturen om høsten. Bladene skifter farge og faller
av trærne, bær og sopp blir modne. Vi skal oppleve og undre oss over
dette sammen med barna.
Løehagen og drivhuset bærer også preg av høsten! Vi skal høste både
poteter, tomater, agurk, paprika, sukkererter og sjekke ut maisen—
hvordan har det gått med den? Dette er virkelig tiden for å høste av den
veldig kortreiste maten som vi har!
Høsten gir fine inntrykk gjennom både syn, hørsel og lukt. Disse vil vi ta
med oss inn og la barna få uttrykke gjennom kunstneriske utrykk ved å
male, klippe og lime.
Lesekork:
Vi inviterer til Bokkafé fredag
28.september! Da rydder vi plass til
lesekroker og har fokus på å lese bøker!
Vi håper dere stiller ivrig opp hjemme og
setter et ekstra fokus på det å lese for
barna!
Husk å registrere på MyKid om barnet ditt
skal ha ferie eller fri i høstferien!

Løevakter i oktober er barna og foreldre på Kjelleren bygg 2
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Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha
respekt for barnets opplevelsesverden. Barns kal møtes
med empati og få mulighet til å videreutvikle egen
empati og evne til tilgivelse.

November 2018
Fra høstens mangfold til vinterens kreativitet
Det begynner å bli ganske kaldt i november, bladene har i stor grad falt
av trærne. Det er mye å se på, føle på og undre seg over
I november jobber vi også med forberedelse til jula. Vi vil blant annet
begynne med å lage julegaver. Barna får forme og uttrykke seg med
ulike materialer, som blir til fine gaver.
I løpet av siste uken av november flytter Nymarkbakknissen inn i løa for
å hvile der frem til nissefesten!
”Omvendt julekalender”:
I år igjen, åpner vi for at barna kan ha med seg gaver (innpakkede leiker
eller klær og lignende som ikke lengre er i bruk) som de selv kan få bære
opp i løa til Nymarkbakknissen. Gavene hjelper vi nissen med å sende
videre. Hvem som får gavene i år er uavklart, men at vi skal hjelpe noen
som trenger det, er sikkert.

Hentegløgg og
solidaritetsaksjon:
Siste fredagen før advent
inviterer vi til vår koselige og
stemningsfulle hentegløgg.
Vi håper på godt vintervær,
tenner bålet, finner frem
reinsskinnene og lager god
førjulsstemning..
Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruk av naturen som en
arena for leik, utforsking og læring.

Løevakter i november er barna og foreldre på Krokofanten
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Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å
tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi
felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og
anerkjent for den de er.

Desember 2018
Julens mysterier….
I desember skal vi lukte, bake og smake på deilig bakst som seg
hør og bør frem mot jul! (Hvorfor heter det pepperkaker når det
ikke er pepper i dem? Hvorfor heter det Lussekatter—når det ikke
er katter? )Barna er med på å skape og videreføre de norske
juletradisjonene på barnehagen.
Vi skal også undre oss sammen om hvordan det var i stallen da Jesus
ble født og følge med på Nymarkbakknissens bevegelser i løa.
Tradisjoner, fellesskap og nestekjærlighet står i fokus. Vi har adventssamlinger hver dag og de tradisjonsrike høydepunktene blir feiret
sammen, vi har Luciafeiring, barnehagegudstjeneste, julevandring,
julebord for førskolebarna og Nissefest.
De barna som ikke skal væe med på de kristne markeringene i
forbindelse med julen, får også gode og koselige alternativer disse
dagene.

Husk å registrer i MyKid om barnet ditt skal ha noen feriedager i julen!
Fristen for å gjøre detter er

Løevakter i desember er barna og foreldre på Hokus & Pokus
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Barnehagen skal fremme demokrati og være et
inkluderende fellesskap der alle får anledning til
å ytre seg, bli hørt og delta:

Januar 2019
Fra skjemt og skrøner til tullehøner…
Gjennom hele dette barnehageåret har vi et ekstra fokus på eventyr. Vi
leser, forteller og dramatiserer både norske og utenlandske eventyr.
Eventyr er kulturarv – både norsk og utenlandsk. Vi ønsker å sette fokus
på eventyr fra noen av de landene som er representert på barnehagen
og eventyr som gjenspeiler årstiden og det som skjer på barnehagen
ellers.
Eventyr inneholder så utrolig mye. Eventyr kan inneholde både tall,
telling og rekkefølge. Eventyrene har ofte et rikt og fargestrålende språk
og tar oss med inn i en fantasiverden som gir grobunn for barnas egen
fantasi.

Vintersportsuka/Aktivitetsuke:
Aking i bakken, skiløyper, store bakker, små bakker, mye snø,
lite snø. Vi gleder oss til en aktiv uke med mye uteaktivitet og
moro. Leik for noen, alvor for andre. Store og små utfordringer
blir møtt av vinterkledde små mennesker. Klar for å mestre,
utvikle, lære og prøve. Vi blir enda bedre kjent med oss selv,
og hvordan vi behersker kroppen vår.
Denne uken er blitt en tradisjon på Nymarkbakken. Vi har
arrangert vintersportsuka i all slags vær—både med og uten
snø!
I år kommer vintersportsuken når det er snø nok til det. Det vil
si at det kan bli vintersportsuke enten i januar, februar eller
mars! Vi gleder oss til tre dager fylt med fantastisk snøleik
både på ski, med akebrett, på voksduk og med boltring i
snøen!

Løevakter i januar er barna og foreldre på Potetkjelleren
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Barnehagen skal anerkjenne og ivareta
barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn
får en god barndom preget av trivsel, vennskap
og lek.

Februar 2019

Maska på skynd deg nå, på Karneval…

Karneval
Hvordan blir karnevalet i år? Hver avdeling tar
utgangspunkt i det eventyret, den boken, den
sangen eller det temaet de jobber med og lager
kostymer ut i fra det! Dermed får vi jobbet med
karnevalet over tid og vi kan jobbe med det som
barna er interessert i. Karnevalet blir dermed en
fin måte og jobbe med egenledelsesfunksjonene
(planlegging, organisering, igangsetting,
arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering
og selvmonitorering) samt fagområdene i
rammeplanen.
Vinter, eller…..
Vi håper på en snørik vinter i Nymarkbakken FUS barnehage! Det vil i
alle fall gi oss mulighet til vinteraktiviteter som aking i den flotte
akebakken vår, lage snøhule og snømann eller gå på ski m.m.
Husk å registrere i MyKid om barnet ditt skal ha noen feriedager i
vinterferien!

Løevakter i februar er barna og foreldre på Abra Kadabra
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Mars 2019

Leiken skal ha en sentral plass i barnehagen, og leikens
engenverdi skal anerkjennes. I barnehagen skal barna
oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres
lyst til å leike, utforske, lære og mestre.

Vår og gryende liv i løe og drivhus….

Vi er med på å gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike
årstider. De kan få se og oppleve at de klarer noe nytt, og at andre
kanskje ikke klarer det samme som dem, og omvendt. Vi har respekt for
vår egen og andre sin kropp, at vi er ulike og mestrer ulikt. I både fin- og
grovmotoriske aktiviteter i alt fra hinderløyper til småperler, er vi i
bevegelse og utvikling.
Vi ruger frem kyllinger i rugemaskinen. Det er spennende å følge med og
være med på å ”lyse” eggene for å se om der er kyllinger inni, og når
dagen er kommet hvor kyllingene klekker er det magisk både for små og
store!
Løeforberedelser
Nå er det også på tide å så og forberede
det som skal vokse og gro i løehagen til
sommeren. Det er på tide å så både
tomater, paprika og agurk om vi skal klare
å få store nok planter som gir oss mye
grønnsaker og frukt til høsten.

Endelig, i slutten av mars er det tiden
for at geitene igjen flytter inn i løa!
Nå har vi ventet og gledet oss omtrent
siden de forrige geitene flyttet ut i mai
2017!
Nå blir det liv og røre i løa fra morgen
til kveld!

Husk å registrer i MyKid om barnet
ditt skal ha noen feriedager i påsken.

Løevakter i mars er barna og foreldre på Magiraffen
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April 2019

I barnhagen skal alle barn kunne erfare å være
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne. Alle barn skal kunne
erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Vårens mysterier…..
Det begynner forhåpentligvis å bli vår. Vi kan tegne med kritt ute og
hoppe paradis og hoppetau. Her er det rom for mye utforsking og glede.

Hvilken form har et paradis og hvor mange ruter er der plass til? Hvilke
tall er brukt i paradiset? Hvor mange sandkaker klarer vi å lage og
hvilken form er det egentlig på ei bøtte? Går vi opp i løa kan vi undres
over hvilken form har egget? Hvor mange egg har hønene lagt - i dag? denne uka?
Vi sår ute og inne. Vi skal snakke om ting som vokser og gror– og som
kan gi oss mat til høsten. Vi setter poteter, sår gulrøtter og sår
blomsterfrø. Målet er ikke å bli selvforsynt med grønnsaker, men å vise
at ting faktisk blir dyrket.

Vi markerer påsken ved å ha påskesamlinger og synge påskesanger.
Førskolebarna er på påskevandring i kirken og Supergruppa og
Vennegruppa har felles påskesamling i Bolvika samme dagen. Vi lager
påskepynt, pynter og inviterer til påskefrokost.

Torsdag 25.april er det FUS dagen og denne dagen
markerer vi vennskap på tverrs av avdelinger og
barnehager.

Løevakter i april er barna og foreldre på kjelleren på bygg 2
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Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal
utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barna skal få
utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser,
kunnskaper og ferdigheter.

Mai 2019

Fra to hjul i svingen til slå på ringen
Mai er en flott måned. Vi feirer nasjonaldagen vår og nyter at våren
virkelig er her. Gjennom felles opplevelser lærer vi om hvorfor vi feirer
17.mai og hva det betyr for meg og deg. Vi deltar i tog og har 17.mai
tryllesamling. Vi får leike oss sammen gjennom ulike aktiviteter på “prøve
17.mai”. Våren er også tid for tradisjonsleker som sangleker, ringleker,
hoppe paradis og hoppetau.

I slutten av mai flytter geitene fra oss! Vi har felles Trylle- og
Toddlersamling der vi sier ”Ha det på badet” til geitene og ønsker dem
lykke til med livet på Storholmen!

Husk at det er lov til å besøke geitene på Storholmen i løpet av
sommeren. Geitene er glade for besøk!
Leik, glede og
kvardagsmagi!
Nymarkbakken barnehage
det er vi!

Alle holder hender
Her er vi venner
FUS leker mest
Alle barn er best!

2-åring:

Mamma, geitene reiser på holmen
for å spise seg store og fete. FOR
DEI VIL BLI TIL MAT!!

Husk å registrere i MyKid når barnet ditt skal ha sommerferie. Barna skal
ha minst 3 ukers sammenhengende ferie mellom 24/6 og 16/8. Om
barnet ditt skal begynne på skolen eller skifte barnehage, må ferien være
tatt ut før 1.august!
Løevakter i mai er barna og foreldre på Krokofanten
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Juni 2019

Alt jeg trenger å lære i livet, lærte jeg på
barnehagen! Jeg har lært at akkurat jeg er like
mye verdt som akkurat du og at det aller beste er
å være venner!

Sommer og sol, eller?

Juni er en måned der vi virkelig kan nyte å være på tur. Det spirer, gror,
kryper og summer rundt oss. Vi kan leike i fjøra og gå på
oppdagelsesferd i en skog.
I løa får dyra lengre og lengre dager ute. Vi ser forhåpentligvis de første
resultatene fra vårens arbeid i kjøkkenhagen og i drivhuset!
De første jordbær, kanskje en reddik eller grønne tomater. Helt sikkert
ugress og potetkål skal nå være kommet opp.

Juni er måneden med Den Store Styrkeprøven!!
Da går alle barna på Magiraffen, Krokofanten,
Abra Kadabra og Hokus&Pokus på fjellet!! De
starter på leikeplassen hvor vi spiser frokost
sammen før vi går i puljer oppover fjellsiden. De
største med lengst bein går helt opp til Vonhytta
og de minste med kortest bein går til Nissehuset!

Jonsok feirer vi med fantetog og
midtsommerbryllup. I fantetoget går vi alle med,
liten og stor! Først går vi til Sulatunet og synger og
skramler for de gamle, før vi går tilbake til barnehagen og spiser grøt!
Etter på samles vi til midtsommerbryllupsfest. Der får vi love hverandre
vennskap og godhet resten av livet til Nymarkbakkens egen “prest”.

Løevakter i juni er barna og foreldre på Hokus & Pokus
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I Nymarkbakken FUS barnehage hjelper vi barna
å bygge vennskap. Barna trenger venner for å bli
trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling
og læring!

Juli 2019
Ferie og nye opplevelser

Nå er barnehageåret på hell og det er på tide å takke for et flott år i
barnehagen! Vi vil spesielt ønske førskolebarna lykke til med nye
utfordringer og nye flotte opplevelser i skolen! Vi har kosa oss sammen
med dere her på Nymarkbakken FUS barnehage og håper dere har
mange gode minner og gode opplevelser sammen med gode venner.

”Sammen gir vi
barndommen verdi;
Leik, glede,
kvardagsmagi og
vennegaranti”!

Nymarkbakken sangen:
Går i Nymarkbakken, Nymarkbakken barnehage vi
og vi trives i uteklærne!
Og vi tegna og vi tulla og vi ler og leika så,
at alle andre tror at vi er gærne!
Nei, det er ikkje berre det at vi er gla i leik og latter,
vi he det sikkert kjekkare enn junglens apekatter.
Går i Nymarkbakken, Nymarkbakken barnehage vi
og vi he det heilt supert her! YEAH
Hanne Rønning
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Barnedommen har egenverdi, og barnehagen skal
ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling.

August 2019
Du og jeg og vi to

Velkommen til nytt barnehageår!
August er tilvenningsmåned i barnehagen og de fleste aktiviteter og
oppgaver kretser rundt det å bli kjent og bli trygg. Barna som skal flytte
fra småbarnsavdelinger og over til storbarnsavdelinger gjør det i løpet av
sommeren. Så når dere kommer tilbake fra sommerferien, har barnet fått
ny plass i ny garderobe. Da er de godt i gang på sine avdelinger når de
nye barna kommer.
Husk å laste ned MyKid – appen om du ikke har gjørt det! Her finner du
månedsplaner, månedsbrev, informasjon fra dagen i dag og det er her vi
registrerer når barnet ditt er levert eller hentet.
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Om infeksjoner blant sped – og småbarn
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Munn, hånd og fot sykdom er også en vanlig sykdom å se i barnehagen. Symtomene er moderat feber, halsonde. utslett lokalisert til randen av håndflate og
fotsåle, 1-5 mm i størrelse. Varighet ca. en uke. Varighet ca. en uke. Barn kan gå i barnehagen ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.

Fordeling av ansvar for ulike fester og arrangement barnehageåret 2018 - 2019

* Hentegløgg med solidaritetsaksjon foregår på ettermiddagen og foreldre og
søsken er velkommen!
* Luciafest, nissefest og karneval; de barna som ikke har dag er velkommen
kl 10.00-12.00
* Påskefrokost: Alle foreldre er velkomne
* 16.mai arr.: De barna som ikke har dag kan komme sammen med foreldre.
* Sommerfesten foregår på ettermiddagen og foreldre og søsken er velkomne.
* Solfest og jonsokbryllup er for de barna som har dag den dagen.
Fest/ arr.

Dato/dag

Fagområde

Ansvar:

Hentegløgg

Fredag 30.november

Etikk, religion og
filosofi,
Nærmiljø og samfunn

Krokofanten

Julevandring for førskolebarna

Torsdag 6.desember

Etikk, religion og filosofi

Abra, Hokus&Pokus,
Krokofanten og Magiraffen

Julegudstjeneste

Mandag 17.desember

Etikk, religion og filosofi

Alle avdelingene ansvar for
sine barn

Lucia fest

Torsdag 13.desember

Kunst, kultur og
kreativitet

Magiraffen

Nissefest

Onsdag 19.desember

Kunst, kultur og
kreativitet

Hokus&Pokus

Solfest

Uke 5

Natur, miljø og teknologi

Avdelingene er selv
ansvarlig for sitt opplegg

Karneval

Fredag 22.februar

Kunst, kultur og
kreativitet

Abra

Vintersportsuke

Januar, februar eller
mars en snørik uke!

Kropp, bevegelse, mat og
helse

Abra - åpning, Magiraffen programmet, Hokus&Pokus
- avslutning

Barnehagedagen

Tirsdag 12.mars

Kunst, kultur og
kreativitet

Randi og Marit

Påskefrokost i begge
kjellerne

Onsdag 10.april

Kropp, bevegelse, mat og
hese

KerrsPink, og Pimoernell,
Knerten og Kanutten

Påskefrokost på begge loftene

Torsdag 11.april

Kropp, bevegelse, mat og
helse

Abra, Hokus&Pokus, og
Krokofanten og Magiraffen

Besøk av 1.klassingene

Slutten av april

FUS-dagen

Torsdag 25.april

Nærmiljø og samfunn

Marit og Randi

16.mai fest

Torsdag 16mai

Kropp, bevegelse, mat og
helse
Nærmiljø og samfunn

Krokoraffen

Sommerfest

Onsdag 12.juni

Kunst, kultur og
kreativitet

Hokus&Pokus

Jonsok feiring

Fredag 21.juni

Kommunikasjon, språk og
tekst
Nærmiljø og samfunn

Trylleloftet

Førskolegruppa
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