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VELKOMMEN TIL ET  
NYTT BARNEHAGEÅR

Nymarkbakken FUS Barnehage er den største barnehagen i Langevågsområdet.  
Vi fordeler oss på to hus, men er opptatt av å være en barnehage, med felles mål og 
planer. Selv om vi er mange, så har vi stort fokus på at hvert enkelt barn skal bli sett, 
hørt og respektert med egne tanker, meninger og personlighet. Vi har organisert oss 
avdelingsvis i grupper der barna og de ansatte kjenner hverandre godt. Samtidig er det 
trykt å vite at om det trengs, så er det flere som kan trå til å hjelpe hverandre. 

Innføring av MyKid løsningen var ny for alle FUS barnehagene forrige barnehageår.  
Vi ser at verktøyet er en god og trygg kanal for informasjon. Det er likevel viktig for oss 
å påpeke at dette er et supplement til den daglige dialogen vi har om barna.

NYTT AV ÅRET:
Det er nå et lovfestet krav om bemanning i alle barnehager. Dette innførte vi allerede 
forrige barnehageår, så det er ikke nytt for oss. På småbarnsavdelingene er det i snitt 
3 barn pr ansatt og på storbarnsavdelingene er det 6 barn pr ansatt. Noen avdelinger 
har litt flere barn og andre litt færre. I tillegg har vi kjøkkenassistenten som bistår  
avdelingene og er en del av denne bemanningen. Åpningstidene er lengre enn en 
arbeidsdag, så dere vil oppleve at avdelingene samarbeider morgen og ettermiddag for 
å sikre at barn har noen å leke med og ingen voksne er alene i ytterkant av åpningstiden. 

Jeg vil særlig ønske de nye familiene velkommen til barnehagen vår. Noen barn begynner 
nå i august og flere kommer til utover høst og vinter. 

Velkommen skal dere være.

Randi L Alnes
Daglig leder.
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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)
Mobil: 954 99 147

Åpningstid: 6.45-16.45 (17.15 ved behov varslet dagen før)

Nymarkbakken FUS Barnehage er et aksjeselskap med ansvar for egen drift. FUS AS er 
et driftsselskap og eies av Trygge Barnehager. Hver dag forvandler 13000 barn og 3500 
ansatte pinner om til tryllestaver, i 178 FUS barnehager fra Lindesnes til Nordkapp.  
Vi kaller det for hverdagsmagi.

Nymarkbakken FUS har nå 9 avdelinger fordelt på de to husene Fyllingvegen 81 (bygg 
1) og Fyllingvegen 83 (bygg 2). I bygg 1 finner vi foreløpig to storbarnsavdelinger på  
Trylleloftet: Hokus Pokus og Abra Kadabra. I Potetkjelleren i bygg 1 finner vi småbarns-
avdelingene Pimpernell og Kerrs Pink. I kjelleren på bygg to finner vi småbarnsav-
delingene Knerten og Kanutten. På loftet Krokoraffen er det storbarnsavdelingene  
Krokofanten og Magiraffen som holder til. Nymarkbakken har i tillegg til avdelings-
personalet 10 % vaktmester, 80 % kjøkkenassistent og 1,5 stilling i administrasjon og 
ledelse.

Her er en liten filmsnutt om hvorfor velge FUS, med FUS sin egen sang.

MYKID
MyKid er en kommunikasjonsløsning som du laster ned til telefonen din. Målet med 
MyKid er å gjøre det enklere for deg som foresatt å ta del i ditt barns hverdag i  
barnehagen, og å gjøre informasjon fra barnehagen lett tilgjengelig for deg.  
Som foresatt bruker du appen til blant annet å registrere fri, ferie og fravær, og til å gi 
beskjeder til barnehagen. I tillegg holder du deg oppdatert på planer og aktiviteter.  
Personalet bruker MyKid til å registrere når barnet kommer og går, holde oversikt 
over sovetider, tiurgrupper og generelt til registrering. I tillegg deler vi bilder, planer, 
kalender med viktige datoer og nyhetsbrev og enkle beskjeder.
 

OM OSS

https://nymarkbakken.bhg.no/
https://www.youtube.com/watch?v=_LAN7oPSG3s
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I FUS har vi «bygget» ett hus som gjenspeiler hvilke ansatte som jobber hos oss:

Visjonen er taket på huset vårt.
Dette jobber vi som voksne sammen om. 

Glødende - skapende - tilstedeværende voksne setter barnet først. 

VERDIGRUNNLAG OG MÅL- FUS

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

BARNET 
FØRST!
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Personalet i FUS barnehagene har særlig fokus på kommunikasjon, hverdagsmagi, 
leikekompetanse, vennegaranti og å se det beste i barnet.  
 
Vi bruker Serviceerklæringen 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»

Hverdagsmagi
   De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider 

sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være 
oppmerksomme på.

Lekekompetanse
       Vi vet at lekekompetanse styrker barns egenledelse og sosiale ferdigheter. 
   Barns evne til fleksibilitet og rolleprogresjon er viktige kjennetegn på lekekom-

petanse.

Vennegaranti
   Vennskap er grunnlaget for et utviklende og lærende miljø. Dette letter lærings-

prosessen ift eventyrlyst, kommunikasjon og lekekompetanse 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. 

Det gode blikk
  Vi skal se det beste i barnet ditt 
   Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og 

de andre barna skal ditt barn oppleve glede og annerkjennelse.

https://fus.no/photos/176/Serviceerkl%C3%A6ring_2018.pdf
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Barnehageloven og Rammeplanen er de to viktigste styringsredskapene for drift 
av barnehager. Rammeplanen utdyper barnehageloven og gir føringer for innholdet i 
barnehagen. I 2017 kom den nye rammeplanen. Rammeplanens syv fagområder er en 
del av både hverdagsaktiviteter og temaarbeid, og de tas med både i planleggingen 
og i vurderingen av arbeidet vi gjør. 

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, at alle barn har rett 
til å tenke frie tanker og til selv å velge religion. Barna har rett til hvile, fritid og lek 
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 foresatte 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:
Etiske retningslinjer i FUS barnehagene og Forskrifter om miljørettet helsevern. 

STYRINGSVERKTØY, MÅL  
OG PLANLEGGING

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
https://fus.no/photos/176/Serviceerklæring_2018.pdf
https://fus.no/files/barnehager/files/89/vedtekter_5a3894352d32c.pdf
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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. Avdelingene jobber ut hvordan de jobber med de ulike 
satsingene våre, med utgangspunkt i aldersnivå og utvikling, medbestemmelse fra 
barna og interesse. Det er likevel viktig å påpeke at planer kan endres 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 konstruktive 
tilbakemeldinger fra foresatte. 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 verktøy som TRAS – skjema og skjemaet ”Alle med”. Om vi 
trenger hjelp utenfra, så blir foresatte informert og spurt om dette. 

BARNET 
FØRST!
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK 
OG TEKST: 
Barnehagen skal bidra til at barna 
får utforske og utvikle sin språkfor-
ståelse, kompetanse og mangfold av  
kommunikasjonsformer. Barna skal få 
leke med språk, symboler og tekst samt  
stimulerer til språklig nysgjerrighet, 
bevissthet og utvikling. De voksne skal 
være gode språkmodeller for barna. 
Verktøy og metoder som blir brukt er 
blant annet: Litteratur, snakkepakken, 
samlinger, tegn til tale, sang og musikk 
og «livet i løa». 

KROPP, BEVEGELSE  
OG HELSE: 
Barnehagen skal legge til rette for at 
alle barn kan oppleve bevegelsesglede, 
matglede og matkultur, samt mentalt 
og sosialt velvære og fysisk og psykisk 
helse. Barna skal bli kjent med kroppen 
sin og utvikle bevissthet om egne og 
andres grenser. 
Verktøy og metoder som blir brukt 
er blant annet: aktivitetsløyper, dans,  
finmotoriske øvelser, uteområde, turer, 
hvilestunder, smart mat, samtaler 
om følelser og grenser, samlinger,  
samarbeid, løa og drivhuset. 

KUNST, KULTUR  
OG KREATIVITET: 
Opplevelser med kunst og kultur i  
barnehagen skal legge grunnlag for 
tilhørighet, deltagelse og eget skapende 
arbeid. Barna skal støttes i å være 
aktive og skape egne kunstneriskere og  
kulturelle uttrykk. Barnehagen skal 
legge til rette for å videreutvikle barnas  
kreative prosesser og uttrykk. 
Verktøy og metoder som blir brukt 
er blant annet: formingsmateriell,  
instrumenter, musikk, sang, dramatise-
ring, teater og rollespill, museumsbesøk, 
lage kunstutstillinger, eksperimentering, 
samlinger og stimulere nysgjerrigheten.  

NATUR, MILJØ  
OG TEKNOLOGI: 
Barnehagen skal fremme forståelse for 
naturens egenart og barnas vilje til å 
verne om naturressursene, bevare biolo-
gisk mangfold og bidra til bærekraftig 
utvikling. Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan få mange forskjellige 
naturopplevelser og få oppleve naturen 
som en arena for lek og læring til ulike 
årstider. Barnehagen skal gi barna 
mulighet til å oppleve tilhørighet med 
naturen og gjøre erfaringer med bruk av 
teknologi og redskap. 
Verktøy og metoder som blir brukt er 
blant annet: «livet i løa»- kunnskap om 
stell og pass av dyr, så egne frø, bygge 
og bruke ting fra naturen, ta egne bilder, 
jobbe med data, bøker, komposte-
ring, samlinger og jobbe med årstidene  
– dyrelivet og plantene. 

FAGOMRÅDENE
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN:
Barnehagen skal bidra til kunnskap om 
og erfaringer med lokale tradisjoner,  
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna 
kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.  
Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 
familieformer er en del av fagområdet. 
Gjennom lek og varierende aktiviteter skal 
barna få erfaringer med å lytte, forhandle 
og diskutere og få begynnende kjennskap 
til menneskerettighetene. 
Verktøy og metoder som blir brukt er 
blant annet: turer i nærmiljøet, besøke  
biblioteket, gårder, eldrehjem, butikker, 
brannstasjonen, samlinger og litteratur.

ETIKK, RELIGION  
OG FILOSOFI: 
Barnehagen skal la barna få kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider 
i ulike religioner og livssyn og erfaringer 
med at kulturelle uttrykk har egenverdi.  
Barnehagen skal bidra til å legge grunnlag 
for kritisk tenkning og dømmekraft. 
Verktøy og metoder som blir brukt er blant 
annet: Snakkepakken, julevandring og 
påskevandring, forståelse for andre reli-
gioner, markere andre nasjonaldager, ID,  
solidaritetsmarkering, samlinger og «livet 
i løa» - undre seg over liv og død. 

ANTALL, ROM OG FORM:
Barnehagen skal legge til rette for at barna 
kan utforske og oppdage matematikk i 
dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur 
og ved selv å være kreativ og skapende. 
Barnehagen skal stimulere barnas 
undring, nysgjerrighet og motivasjon for  
problemløsning. 
Verktøy og metoder som blir brukt er 
blant annet: snakkepakken, sanger, rim og 
regler, bøker, eventyr, konstruksjonsleker, 
samlinger og spill
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FRILUFTSLIV
Alle barna er på tur minst en gang i uka og turene varierer i omfanget. Bolvika er 
barnehagens «eget» tilrettelagte turområdet som bli mye brukt. Ellers nytter vi ulike 
turplasser i barnehagens nærområde. 

Alle barna skal leke ute hver dag. Vi ønsker at barna skal bli glad i å være ute og at 
de skal få utfolde seg kroppslig. 

SAMLING
Vi har samling/morgenmøte hver dag. Her går vi gjennom dager og blir enige om 
hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre hva. I tillegg synger vi, leser bøker, forteller 
eventyr, undrer oss, danser og leker sammen når vi har samling. 

FORMINGSAKTIVITETER
Barna skal få erfare ulike typer formingsmateriell og metoder: maling, fargestifter, 
plastelina, lim, ull, filt, tråd osv. Vi lager mye forskjellig og har fokuset på prosessen 
istedenfor produktet. 

IKT
Ved bruk av digitale verktøy i barnehagen gir vi barna kunnskap og kjenn-
skap til verktøy de vil ha bruk for i privatliv og gjennom utdanning og arbeidsliv.  
Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon 
og innhenting av informasjon/kunnskap. Barnehagen har syv nettbrett som barn og 
personalet kan bruke sammen. Bruk av nettbrett gir sammen med andre aktiviteter 
barna mulighet til kommunikasjon, turtaking, samspill og sosial trening. 

SMARTMAT
Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er en 
forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og kroppen. Det bidrar til at 
barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon. FUS barnehagene satser på sunn 
og god mat og gode matopplevelser. 

Her finner du mer informasjon om FUS og konseptet Smartmat og oppskriftshefte. 

HVERDAGSAKTIVITETER MED  
LÆRINGSFOKUS

https://fus.no/smartmat
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Egenledelse beskrives ofte som “hjernens dirigent”.  Det er evnen til å være aktiv og 
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som 
setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse 
dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter 
så godt som mulig.

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. Derfor har lek, og spesielt 
rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert barn skal bli den 
aller beste utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos oss i Nymarkbakken 
FUS.

Her er våre 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 ordnet 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 våger 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. 

Opplevelser: 
Gjennom ulike opplevelser gir vi barna inntrykk som kan være stimulerende for leiken. 
Det kan være gjennom felles høytlesing, dramatisering av historier, eventyr, turer, 
teater besøk i barnehagen, Tryllesamlinger, Toddlersamlinger og daglige gjøremål.

Leikeroller: 
Voksne i barnehagen tar ulike leikeroller og kan på denne måten veilede leiken videre 
ved behov.

Gi tid til leik: 
Det skal være et kvalitetsstempel at «i dag har vi bare leika”! Ukeplaner og dagsrytme 
skal gi barna tid til leik i størst mulig grad.

STRATEGIER FOR Å FREMME LEIK,  
EGENLEDELSE OG LÆRING
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Løa: 
”Livet i løa” er sentralt. Dyra blir brukt som innfallsport og som tema i aktiviteter, leik 
og læring. Dyr kan brukes til læring av for eksempel matematikk, etikk, refleksjon og 
språk i tillegg til sosial kompetanse.

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, vi 
sykler og vi leiker i Granskogen! Vi leiker sammen på tvers av avdelingene og på 
begge leikeplassene.

Rutiner:
Barn skal aktivt delta i rydding, utesjekken, kjøkkenaktiviteter og andre aktiviteter 
som er rutinepreget. Aktiviteter som barna ikke har direkte glede og nytte av, skal 
minimaliseres og gjøres effektivt.
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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. 

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. 

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. 

VENNEGRUPPA (3-ÅRINGEN)
For 3-åringene har vi ei gruppe som vi kaller for Vennegruppa. I denne gruppa 
møtes alle barn som er født i 2016 en dag i uka. Her er fokuset at de skal bli 
kjent med alle som er på samme alder i barnehagen, dette gjennom leken.  
 
Barns medvirkning vil være sentralt i forhold til hva vi velger å gjøre i Vennegruppa. 
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SUPERGRUPPA (4-ÅRINGEN)
Supergruppa er ei gruppe for barn som er født i 2015, også i denne gruppa møtes 
de en dag i uka. Det er ei videreføring av Vennegruppa, der barna blir kjent på tvers 
av avdelingene gjennom leken. Hva vi vil fokusere på i år i Supergruppa er avhengig 
av barnas interesser.  

FØRSKOLEGRUPPA (5-ÅRINGEN)
I 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 lek som de kan ta med seg 
videre til skolen. Førskolebarna får blant anna være med på å hente geiter på  
Fjørstad gård, overnatting i barnehagen og Luciafeiring på kvelden. I år har vi for 
første gang avtale om svømmekurs i samarbeid med Ålesund Svømme og  
livredningsklubb. Opplegget tilbys førskolebarna i første omgang. 

Det står i rammeplanen for barnehagen at barnehagen skal legge til rette for utvikling 
av vennskap og sosialt fellesskap 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).
 
I rammeplanen for barnehagen står det at barna skal jevnlig få mulighet til aktiv  
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017). 
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SAMARBEID OG OVERGANG

Som barnehage har vi flere  
samarbeidspartnere:

  FUS som barnehagens eier
  Foreldre og foresette
  Foreldreråd og Samarbeidsutvalg
  De andre barnehagene i kommunen
   De andre FUS barnehagene i 

distriktet vårt
   Barne- og ungdomsskolen i 

kommunen
   Borgund videregående skole og 

Høyskolen i Volda
   Oppvekstkontoret i kommunen
  Barnevernet
   Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

(PPT)
   Helsestasjon
  Kulturinstitusjoner
   Knut Dybvik (mentor for dyrehold) 

og Fjørstad gård 

SAMARBEID MELLOM  
BARNEHAGEN OG HJEMMET
Den daglige kontakten med foresatte ved 
levering og henting i barnehagen er den 
viktigste delen av foreldresamarbeidet. 
Ved levering ønsker vi informasjon om 
det er spesielle omstendigheter rundt 
barnet som vi må ta hensyn til i løpet 
av dagen i barnehagen. Ved henting 
vil dere foreldre få opplysninger om  
aktuelle episoder og leksituasjoner som 
har preget dagen til barnet deres. Mye av 
kommunikasjonen mellom barnehagen 
og hjemmet går via appen MyKid.

Vi inviterer til foreldresamtaler to ganger 
i løpet av barnehageåret. I samtalene 
utveksler hjem og barnehage hvordan 
vi opplever trivsel og barnets utvikling 
sosialt, språklig og motorisk. 
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TILVENNING I BARNEHAGEN OG OVERGANG  
MELLOM AVDELINGER
Det å begynne i barnehagen er stort både for barnet og foreldrene, og vi har god 
kunnskap om hvor viktig dette er. Barnet får et velkomstbrev før barnehagestart og 
foreldre inviteres til en oppstarts samtale, slik at vi sammen lager en plan for en best 
mulig første tid i barnehagen. Foreldre inviteres også på besøk før barnet starter i 
barnehagen. Barnet får en primærkontakt som vil ha et spesielt ansvar for barnet i 
begynnelsen. Personalet vil legge til rette for at barnet får en trygg og god start i 
barnehagen.

Vi har overganger også når barnet bytter avdeling, da sørger vi for at dette skjer på 
en best mulig måte. Vi legger vekt på at barna får tid til å bli kjent med barn, personal 
og selve avdelingen de skal begynne på, derfor har vi besøksdager før oppstart. 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Kommunen og barneskolene i kommunen har et fast opplegg for å sikre at overgangen 
blir best mulig for barna, dette opplegget er tilpasset barneskolene i kommunen.  
I Langevåg arrangeres det fire førskoletreff (to på høsten og to på våren) for barna 
som skal begynne på Langevåg skole sammen. Førskolebarna inviteres på skolebesøk 
på våren for å se skolen og klasserommene til 1.trinn. 

Når barnet blir skrevet inn på skolen får foreldre spørsmål om skolen kan innhente 
informasjon fra barnehagen om barnet. Skolen er ofte ute etter barnets interesser, 
lekekamerater og erfaringer. Har barnet ekstra ressurser i barnehagen blir det tidlig 
opprettet samarbeid og møter med skolen, foreldrene og spesialpedagog. 

Her er link til Sula Kommune sitt årshjul for overgang mellom barnehage og skole. 

https://www.sula.kommune.no/_f/p1/i2e55f8fd-872c-44bd-bbc8-d752d084cdc0/arshjul-samarbeid-barnehage-skule.pdf
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HOS OSS KOMMER LEIKEN FØRST
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, en haug sand blir et hus og en 
pinne blir en tryllestav. 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. 
 
Rammeplanen for barnehage sier at leik, omsorg, danning og læring henger nøye 
sammen, og voksne skal ha respekt for barns opplevelsesverden.

«Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og  
engasjement gjennom leik- alene og sammen med andre.»

(Utdanningsdirektoratet, 2017 s. 20)

DETTE JOBBER VI MED I ÅR

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/lek/
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LØA VÅR
Nymarkbakken FUS barnehage er så heldige å ha egen løe. Her bor det kaniner, høner 
og ender samt at vi har geitekje i perioder.

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.  
De passer dyrene, plukker egg og koser seg. Barnehagen har slik blitt et samlingspunkt.

Vi har også 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. 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 flere 
fagområder. I hovedsak er fagområdet natur, miljø og teknikk i fokus i tillegg til gode 
samtaler og 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.

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP
I Sula kommune er alle barnehagene med i prosjektet «Grønne tanker- glade barn». 
Målet med dette er å fremme god psykisk helse og forebygge utvikling av psykiske 
plager. 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 
målet 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 samlingene i løpet av høsten. Etter opplegget 
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 http://www.solfridraknes.no/

http://www.solfridraknes.no/
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Tradisjoner i Nymarkbakken barnehage
I barnehagen vår har vi mange koselige tradisjoner fordelt gjennom året. Datoer for 
disse arrangementene vil bli lagt inn i kalenderen på MyKid. 

Tradisjoner i Nymarkbakken FUS barnehage:
  Tryllesamlinger (Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst)
  Toddlersamlinger (Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst)
  Brannvernuke (Nærmiljø og samfunn)
  Lesekork (Kommunikasjon, språk og tekst)
  Hentegløgg og solidaritetsaksjon (Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn)
  Julevandring i kirka for førskolebarna (Etikk, religion og filosofi)
  Julegudstjeneste (Etikk, religion og filosofi)
  Luciafest (Kunst, kultur og kreativitet)
  Nissefest (Kunst, kultur og kreativitet)
  Solfest (Natur, miljø og teknologi)
  Karneval (Kunst, kultur og kreativitet)
  Vintersportsuke (Kropp, bevegelse, mat og helse)
  Barnehagedagen (Kunst, kultur og kreativitet. Nærmiljø og samfunn)
  Påskefrokost Kropp, bevegelse, mat og helse)
  Hente geitekje på Fjørstad gård (Natur, miljø og teknologi. Nærmiljø og samfunn)
  Besøk av 1. klassingene (Nærmiljø og samfunn)
  FUS dagen (Nærmiljø og samfunn. Etikk, religion og filosofi)
  16. mai fest (Kropp, bevegelse, mat og helse. Nærmiljø og samfunn)
   Den store styrkeprøven (Kropp, bevegelse, mat og helse. Nærmiljø og samfunn)
  Sommerfest (Kunst, kultur og kreativitet)
  Jonsokfeiring (Nærmiljø og samfunn. Kommunikasjon, språk og tekst)

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
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Ansvar for løevakter i helgene fordeles på avdelingene og når det er deres sjanse til 
å skrive dere opp vil dere også finne oversikt over dette i MyKid.

FERIE
Barna skal ha 3 uker sammenhengende ferie i skolens ferie og 4 uker totalt. 
Om barnet ditt skal begynne på skolen eller skifte barnehage, må ferien være  
tatt før 1. august.

PLANLEGGINGSDAGER DETTE BARNEHAGEÅRET
Mandag 12. august
Fredag 20. september
Torsdag 2. januar og fredag 3. januar
Fredag 22. mai

BARNET 
FØRST!



NymarkbakkenBarnehagenavn


