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OM VÅR BARNEHAGE
HVEM ER VI?
Puttara FUS barnehage utvikles og eies av Trygge Barnehager og FUS. FUS er Trygge Barne
hagers driftsorganisasjon og alle FUS barnehager er eid av Trygge Barnehager.
Barnehagen åpnet dørene til et flunkende nytt og innholdsrikt barnehagebygg 01.08.2011,
og har plass til 150 barn i alderen 0-6 år. Vi er organisert i seks baser, som er delt inn i 14
avdelinger. Hver avdeling har sin pedagogiske leder.

BARNEGRUPPENE
Gaupa - med avdelingene Gul og Rød: skolestarterbarn 5-6 år
Elgen - med avdelingene Elgetråkket og Elgefaret: barn 3-5 år
Bjørnen - med avdelingene Lillebjørn og Storebjørn: barn 3-5 år
Ulven - med avdelingene Lilleulv, Mellomulv og Storeulv: barn 0-3 år
Reven - med avdelingene Fjellreven, Sølvreven og Rødreven: barn 0-3 år
Hare – med avdelingene Sørhare og Skoghare: barn 0-3 år

FASILITETER
Barnehagen har et flott uteområde på hele 15 mål, der vi har alderstilpassede lekeområder,
flotte lekeapparater og inngjerdede skogsområder med vår egen lavvo på 25 m2. Vi ligger
både skogsnært og bynært, og har kort vei til blant annet skøytebane, idrettsplass, fotballbane
og flotte turområder. Vi har vår egen idrettsbuss, som tar oss med på varierte aktiviteter med
fokus på friluftsliv og idrett. Bussen disponeres hver eneste uke av avdelinger med barn fra tre
til seks år. Vi har et innholdsrikt barnehagebygg, med unike muligheter for hverdagsmagi, lek,
læring og opplevelser for barna. Vi har blant annet gymsal, mini-klatrevegg, sanserom og et
stort barnehagekjøkken tilrettelagt for barns deltagelse, samt et storhusholdningskjøkken nytt
høsten 2017. Der skaper vår faglærte kokk matmagi gjennom tre måltider til barna hver dag.
Vi har full pedagogdekning, og en personalgruppe med ulik kompetanse og interesseområder.
Alle ansatte kurses jevnlig gjennom FUS-skolen, der de får faglig oppdatering basert på fersk
forskning i regi av landets ledende innen pedagogiske fag. I tillegg kurses vi og jobber faglig
med ny rammeplan, egenledelse i lek og læring, trygghetssirkelen, å «språka» og Sabona.
Vi jobber hardt med våre satsningsområder basert på forskning på barns utvikling og læring,
noe du kan lese mer om på de kommende sider.
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ÅPNINGSTIDER
Vi har åpent 12 måneder i året, og våre åpningstider er 06:45 - 17:15.

VI ER PÅ NETT!
Besøk vår hjemmeside på www.fus.no/puttara for informasjon, oppdateringer og nyheter!
Følg oss også på facebook: www.facebook.com/puttarafusbarnehage, instagram: puttarafusbarnehage.

MYKID
Vi benytter den digitale kommunikasjonsløsningen MyKid, der dere blant annet ser barnets
planer, får informasjon om barnets dag, ser bilder, får og gir beskjeder, legger inn ferie/fri/
fravær og sender/mottar beskjeder.
Alle får en veiledningsbrosjyre ved oppstart, og de ansatte på basen hjelper dere også i gang!
Vi ønsker for øvrig selvsagt fortsatt den gode praten om barnet ved levering og henting, og
de formelle foreldresamtalene tilbys en gang i halvåret og etter behov.
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BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for
barn i verden
Øvrige styringsdokumenter:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Barnehagens vedtekter
FUS-barnehagenes serviceerklæring. Denne erklærer hva foresatte kan forvente av
barnehagen, hva barnehagen forventer av foresatte, samt hva vi gjør dersom du mener at
barnehagen ikke er i henhold til serviceerklæringen. Denne får du utdelt ved oppstart, og
er til enhver tid gjeldende for vårt servicetilbud og vår pedagogiske virksomhet.
Etiske retningslinjer for personalet
Halvårsplaner per base og ukeplaner på MyKid
Sabona-planer for hvert alderstrinn
Plan for et trygt barnehagemiljø i Kongsvinger
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FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER
FUS-barnehagene har en felles visjon, og et sett verdier som skal prege alt vi foretar oss for
og med barna:
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Våre verdier er: glødende,

skapende og tilstedeværende.

For å oppfylle visjonen, og jobbe i tråd med våre mål og verdier, velger vi å satse på områder
vi via forskning vet er viktig for barns læring og utvikling; Trygghetssirkelen, Sabona og
egenledelse i lek og læring i tillegg til å «språka». Disse kan du lese mer om de kommende
sider.
Den aller viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen, er voksenrollen. Derfor skal verdiene
våre glødende, skapende og tilstedeværende synes i ansattes holdninger og handlinger. Vi
skal være lydhøre, sensitive voksne som skaper relasjoner med barn og mellom barn med
kvalitet.
Vi ønsker også at alle barn i våre barnehager skal bli rustet på best mulig måte til videre liv
og lære. Dermed har vi uttalt fire tydelige mål for nettopp dette:
F US-barn har et positivt selvbilde
F US-barn er forskende, trives i lek og har vennekompetanse
FUS-barn gleder seg til resten av livet, de vet de har påvirkningsmulighet og at

innspillene deres teller.
FUS-barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd. FUS-barn har det gøy i
barnehagen!
8
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
Våre satsningsområder er Sabona, Egenledelse i lek og læring og trygghetssirkelen. I tillegg
jobber vi aktivt med språkstimulering, som du kan lese mer om under.

SABONA
I Puttara FUS er vi stolte over vårt samspillprogram SABONA. Vi er faktisk verdens første
Sabona-barnehage! Sabona er en faglig og praktisk plattform vi bruker i møte med barna.
Sabona er med på å øke refleksjonen hos barn og ansatte. De ansatte kurses jevnlig i Sabona
av sabonateamet, gjennom fagsamlinger og planleggingsdager.
Sabona er et satsningsområdene vi via forskning vet at gjør vår visjon mulig i praksis, sammen
med egenledelse i lek og læring, med barnas trygghet og arbeid med trygghetssirkelen i bunn.
Dette kan du lese mer om nedenfor. Vi ønsker å fremme dialog, positivt samspill og handlinger
som ikke krenker eller skader andre. Vi ønsker å fremme en løsningsorientering; når samspill
blir vanskelig, viljer butter, finner vi løsninger og lærer. Vi jobber etter mål – middel- metoden.
Det er alltid en grunn til at vi handler som vi gjør. Det er vår oppgave som voksne å finne ut
hvorfor barnet handler som det gjør, vi skal være der for å støtte og veilede barna.
Ved å eksempelvis finne ut av hva det er som ”butter” for barnet, eller hva det egentlig mener,
føler eller tenker, blir barnet sett og hørt. Barnet blir tatt på alvor. Sammen med barnet kan
en da finne gode løsninger for å hjelpe de i situasjonen. Vi reflekterer sammen med barnet
for å fremme gode løsninger som da ikke bare hevder barnets egeninteresse, men som også
hjelper barnet til økt sosial kompetanse og mestring, bedre lek, læring, utvikling og samspill
med andre barn.
Vi prøver å begrense bruken av ordet nei. Vi bruker i stedet stopp, og stopper barnet for å
høre hva de egentlig mente med handlingen. I dialog med barnet kommer vi fram til andre
måter å handle på. I samarbeid med barna finner vi løsninger med best bærekraft. Det vil si en
løsning som tar hensyn til alle parter, det er den som vil vare lengst.
For å hjelpe barna med hvordan vi kan forholde oss i konfliktsituasjoner og når uenigheter
oppstår, har vi syv ulike verktøy vi kan ta i bruk. Ved å gi barna de rette verktøyene får de redskaper som gjør de til aktive deltakere i løsningsprosessene. Ved at barna er aktive deltakere
får de selv muligheten til å erfare ulike løsninger på problemer, teste litt og se at det finnes
alternativer. Verktøyene er enkle å bruke, har rask nytteverdi og er selvforsterkende da de gir
rask respons.
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Ett av verktøyene heter ryddematta. Denne bruker vi aktivt i hverdagen og i foreldresamtaler.
Vil du vite mer om metoden og de ulike verktøyene? Ta kontakt med de ansatte! Halvårs
planene per base beskriver nærmere hvordan de tar i bruk verktøyene i barnegruppene.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Vår satsning på egenledelse i lek og læring har sin rot i forskning på barns utvikling og læring.
Forskning viser nemlig at lek er eksepsjonelt viktig for nettopp dette, og den skal ha stor
plass i barnets hverdag i barnehagen. Leken har en egenverdi som er viktig for barnehagekulturen og for alle barn i alle aldre. Gjennom leken lærer og utvikler barnet seg, og leken er
faktisk selve fundamentet for all læring hos barnehagebarna.
For at det skal oppstå en god lek med høy nytteverdi er det viktig at barnehagens personale
er tilstede og tilgjengelige for de lekende barna. Personalet skal støtte, inspirere og legge til
rette for lek, samt hjelpe de barna som sliter med å få innpass i leken. Det er gjennom leken
den daglige læringen foregår.
Barna samspiller med miljø og andre barn og voksne. Lekopplevelser og lekeerfaringer er
med på og styrke barnets læring og utvikling, og bidrar gjennom dette til at barna fremstår og
utvikler seg til å bli kompetente individer.
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For å styrke ansattes lek-kompetanse og fokus i voksenrollen, kurses alle pedagogiske ledere,
barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere. Kurset holdes av noen av landets ledende på
pedagogikk og utviklingspsykologi; Marianne Gotfredsen og Bjørn Lerdal.
Egenledelse i lek handler i korte trekk om barnets evne til planlegging, regulering og å styre
sin egen atferd. Barnet skal velge en aktivitet, planlegge hvordan aktiviteten skal
gjennomføres, for så å gjennomføre. Barnets atferd er et produkt av samspillet mellom flere
egenledelsesfunksjoner og blant annet språk, motorikk eller sanser.
Barnet skal kunne regulere følelser, kunne se egen innvirkning på samspillet med de andre
barna, kunne lære av feiltrinn og regulere seg etter dette. Når barna mestrer dette trinn for
trinn, er den voksnes oppgave og utvide og tilføre nye utfordringer, f.eks. i rolleleken. Dette
er den mest avanserte lekformen barnet har. I rolleleken stilles det store krav til barnet. Det
stilles krav til planlegging, arbeidshukommelse, igangsetting, selvregulering, organisering,
fleksibilitet og selvmonitorering. Ved å fokusere på leken kan man jobbe med barna på deres
premisser, i en trygg setting der en vet at barnet får solide og gode forutsetninger for utvikling
i lek og læring. Frilek betyr ikke fri for voksen deltagelse, igjen skal de voksne aktivt hjelpe og
støtte, utfordre og delta, observere og følge med på barnas lek og utvikling.
Gjennom leken oppstår også danning. Gjennom danning formes vår personlighet, evner,
oppførsel, anlegg og moralske holdning. Danning er et viktig nøkkelord for oss når vi planlegger barnehagens innhold i ulike planer. Gjennom danning tilegner barnet seg ulike verdier,
kunnskaper og ferdigheter. Verdier er det som gjør oss i stand til å ta de rette avgjørelsene.
Gjennom leken vil barnet få muligheter til å leke ut ulike situasjoner og roller. Barnet lærer og
feiler i samspill med andre som har mer eller mindre erfaring enn seg selv i de ulike rollene
som inntas i en lek. Gjennom danning legges altså grunnlaget for barnets allsidige utvikling,
og den skjer i et samspill mellom kultur og miljø, barn og voksne.
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TRYGGHETSSIRKELEN
Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, både hjemme og i barnehagen. Barns
tilknytning til foreldrene er gjerne den viktigste rammen rundt barns utvikling. Barnehage
ansatte er for øvrig en klar nummer to for veldig mange. Derfor vektlegger vi gode relasjoner
mellom barn og voksen, der trygghetssirkelen er et godt verktøy sammen med Sabona og
egenledelse i lek og læring, for å øke de ansattes bevissthet og kompetanse. Det innebærer
at vi skal skape trygghet, vise godhet, hjelpe barna til å regulere følelser og hjelpe til i lek og
vennskap.
Psykisk helse, tilknytning og regulering av følelser er svært viktige områder vi ønsker at våre
ansatte skal være eksperter på. Ansatte kurses jevnlig, jobber med oppgaver både teoretisk og praktisk, og vi bruker praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon. Ved å se når
barna er utrygge og trenger en trygg base, en slags ladestasjon, og når vi kan utfordre barna
til å øke sin «radius» og utforske mer og mer, er en flott måte å jobbe på, og åpner opp for
barns læring. Trygghetssirkelmodellen beskriver hvordan vi hele tiden skal observere og være
sensitive ovenfor barnas behov, hvor de er i sirkelen, som vi sier, for å skape tryggheten og
dermed også åpne opp for den gode læringen og utviklingen for hvert enkelt barn.
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SPRÅKSTIMULERING: «TUNE IN, TALK, TAKE TURNS»

Omfattende forskning viser at halvparten av alt vi lærer, skjer fra 0-6 år. Vi vet også at språkutvikling henger nøye sammen med barns sosiale fungering, matematisk forståelse og videre
utvikling. Den bratteste læringskurven i våre liv, inntrer i barnehagealder. Forskning viser også
at dersom vi ikke aktivt jobber med å øke barnas ordforråd og stimulerer på best mulig måte
til hvert enkelt barns språkutvikling i barnehagealder, vil de aldri kunne ta igjen dette senere
i livet. Snarere tvert imot, forskjellene øker jo eldre barna blir. Derfor ønsker vi å jobbe aktivt
med å «språka», vårt begrep som betyr å stimulere til språkutvikling gjennom interaksjon
med kvalitet!
For å oppnå dette, har vi følgende tiltak:
De voksne kurses/veiledes
De voksne skal snakke mye med barna
Skape og opprettholde god relasjon til hvert enkelt barn. De tre viktigste faktorene i relasjonsbygging voksen/barn er et positivt klima (der den voksne er ansvarlig), sensitivitet i
relasjonen og perspektivtaking.
Alle ansatte skal:
Stille åpne spørsmål som gjør at barna får trening i å snakke, forklare og uttale seg
Aktivt «putte på» ulike ord og begreper, snakke i fullstendige setninger og berike barnas
ordforråd.
Bruke litteratur og fortelling aktivt og daglig
Snakke om det vi gjør før, underveis og etterpå for å skape felles referanserammer for
samtalene vi har.
Pedagogene og øvrig ansatte skal samarbeide med barnas hjem om hvordan foresatte
kan bidra til barnets utvikling og læring. I tilbakemeldingssituasjoner skal personalet aktivt spørre barna og gi foresatte innspill til hva de kan snakke om hjemme. Det være seg
barnas opplevelser den dagen, litteraturen de leser, fortellingen som de skapte sammen etc.

FLERSPRÅKLIGHET
Nær 40 % av barna i Puttara FUS barnehage er flerspråklige. Språklig mangfold er en ressurs
og berikelse for barnegruppene. Vi støtter flerspråklige barn i å utvikle sitt morsmål, så vel
som at vi aktivt jobber for å fremme og utvikle barnas språklige kompetanse ut i fra barnets
behov. Varierte og rike erfaringer med det norske språket er avgjørende for barnas begrepsforståelse og ordforråd. Samtidig er det viktig at vi støtter opp under at et godt utviklet morsmål er viktig for barnets identitet og videre språkutvikling. Vi ønsker å samarbeide med foresatte og har alltid en dialog rundt språklig utvikling. Vi kan også gi tips til støtte og aktiviteter
hjemme som fremmer barnas tospråklige utvikling.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Vi jobber med progresjon for å sikre sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom
barnehageoppholdet, både i forhold til fagområder og hvert barns utvikling generelt. Vi skal
gi barna grunnleggende kunnskaper, og støtte deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
Vi skal gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Progresjon er en prosess som i følge rammeplanen skal rette seg mot barnas opplevelser,
lek og læring. Det er derfor de ansattes rolle å finne barnets utgangspunkt, og bygge videre
på dette slik at hvert barn får akkurat passe utfordringer, og en god progresjon. De voksne
i vår barnehage skal sikre progresjon ved å være tilstede og se barna i mestringsøyeblikk,
dokumentere og hjelpe dem til videre utvikling.
Vi legger til rette i planleggingsfasen med gruppeinndeling etter interesse, kunnskaper,
ferdigheter og selvsagt barnets egne ønsker.
Vi har et felles årshjul for aktiviteter hele barnehagen markerer eller gjennomfører avdelingseller basevis.
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ÅRSHJUL FOR FELLESAKTIVITETER 2021/2022
MÅNED

AKTIVITET

ARRANGØRER/ANSVAR

August

Bli kjent, tilvenning. Fokus: trygghetssirkel,
relasjonsbygging. Gruppeinndeling.

Alle ansatte

11., 12. og 13.8: Planleggingsdager.

Daglig leder og fagleder

Fokus: trafikksikkerhet starter.

Elg, bjørn, gaupe

Uke 38: Brannvernuke. Felles varslet brannøvelse
fredag 24. september klokka 09:30.
Pedagogiske aktiviteter og temaperiode med fokus
på brannvern tilpasses på hver avdeling.
Vi har to Bjørnis-pakker med pedagogisk materiell,
og inviterer Bjørnis og brannvesenet på besøk.

Brannøvelse: Brannvernleder Knut
Einar og vara.
Øvrig innhold i/før brannvernuka
planlegges per base/avdeling.

Foreldremøte (basevis). Info om satsningsområder,
bli kjent med avdelingen/ansatte/andre foresatte.

Pedagogisk leder. FUS-mal benyttes.

Fårikålens dag og partering av lam

Malin

Oktober

22.10.: FORUT-aksjon og før-markering av FN-dagen
som er 24. oktober. Temaperiode.

Basevis

November

Uke 44: Førstehjelpsuke, pedagogiske akt.
Vi møter Henry, som kan være litt uheldig og trenger
barnas hjelp.

Base/avdelingsvis

26.11: Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

Daglig leder/fagleder

Uke 47: Sabonauke

Base/avdelingsvis. Følg sabonaplan
per alderstrinn.

Foreldresamtaler

Pedagogiske ledere v/hver avdeling.
Fagleder delta etter behov. Benytt
ryddematteskjema.

3.12.: Nissefest

Basevis. Ansvar: ped.ledere. Måltid:
Malin.

13.12.: Luciamarkering og foreldrekaffe basevis.

Basevis – komitè: Ida, Ina, Jonas W.,
Ingeborg.

17.12.: Barnas julebord

Basevis, høytidelig fest. Måltid: Malin.

Formidling av julebudskapet

Basevis/avdelingsvis.

Puttaras vinterleker – aktivitetsdag

Komitè: Emil, Jonas og Sagen

28.1. Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

Daglig leder/fagleder.

4.2.: Før-markering av samefolkets dag
som er den 6.2.

Basevis. Temaperiode, ped.leder alderstilpasser.

16.2.: Karneval.

Basevis. Temaperiode. Tema i år:
Lag selv!

September

Desember

Januar

Februar
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MÅNED

AKTIVITET

Mars

15.3: Barnehagedagen. Foreldrearrangement basevis. Mette, Ida og Ingvild. Ped.ledere per
base ansvarlig for foreldrearr.

April

Formidling av påskebudskapet (start gjerne i slutten
av mars)

Basevis

8. april: Påskelunsj

Malin/basevis. Høydtidelig lunsj.

FUS-vennedagen

Diana, Stine og Joakim M. E.

Bli kjent-dager for barn som skal bytte avdeling/
baser

Ped.ledere

Sabonaeksamensuke for skolestartere.

Gaupeansatte

16. mai: Vi feirer mini-17. mai.

Tina, Iselin, Sara.

Foreldresamtaler.

Pedagogiske ledere v/hver avdeling

I løpet av mai: marker id al fitr, som er i starten av
mai. Vi markerer i slutten av mai, da kan mange ha
forkjennskaper.

Pedagogiske ledere. Temaperiode
anbefales

Uke 23: FUS-festivalen: musikkmagi og vennskap!

Basevis planlegging av innhold. Komitè: Marit, Nina, Kristian, Jessica og
Ann-Louise.
Mandag – fri
Tirsdag: Gaupa.
Onsdag: Elgen.
Torsdag: Bjørnen.
Fredag: Reven, Ulven og Hare.

Sommerfest for barn, familier og ansatte arrangeres
basevis.

Hver base planlegger sommerfest
med hygge og nettverksbygging i
fokus. Alle ansatte er tilstede og innholdet er planlagt av pedagogene.

Informasjonsmøte for foresatte som har barn som
starter på ny base/har fått plass i bhg.

Ped.ledere for overflyttingsbarn.
DL og FL for barn som skal starte i
barnehagen.

Forts. med bli kjent-dager for barn som skal bytte
avdeling/baser innad

Pedagogiske ledere avtaler sammen
for de barna det gjelder. DL og FL
avgjør barnegruppene mot høsten i
samråd med pedagogene.

SOMMER-OL – aktivitetsdag
(dato settes av idrettsped.)

Emil og Jonas

Sommeraktiviteter. Ha fokus på fysiske aktiviteter.

Alle ansatte

Mai

Juni

Juli

ARRANGØRER/ANSVAR
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
I Puttara FUS barnehage får barna være med å medvirke når det er mulighet for det. Barna i
barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
På avdelingene legges det til rette for at barna kan være aktivt med i planlegging og vurdering
av ulike aktiviteter. Barnas synspunkter blir tillagt vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Medvirkning er ikke det samme som å bestemme, det er et demokratisk arbeid der en gir
og tar til det beste for fellesskapet. Barnas medvirkning i det indre livet i barnehagen kan være
et første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Barn som får medvirke utvikler selvfølelsen. De blir vant til å sette ord på og uttrykke egne
ønsker, behov og begrensninger. De lærer også å ta hensyn til andre, være tolerante og respektfulle ovenfor andres ønsker, behov og begrensninger. Erfaringer med medinnflytelse i
dag vil kunne legge grunnlag for engasjement og deltakelse i et demokratisk samfunn i framtiden. Dette innebærer at barnehagens ansatte og planene er åpne og fleksible, og gir rom for
å fange opp barnas interesse og jobbe videre med dette.
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
BARNEHAGELOVENS TILFØYELSE FRA JANUAR 2021: OM MOBBING
OG BARNEHAGENS HANDLINGSPLIKT
Fra januar 2021 lovhjemlet regjeringen barnehagen hvordan barnehagen skal jobbe for å sikre
alle barns trygghet og trivsel i barnehagen, den såkalte «mobbeloven». Det er altså ikke en ny
lov, men en tilføyelse til barnehageloven. Endringene går i korte trekk ut på at barnehagene
skal jobbe systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og skape et godt
miljø der alle barn trives.
Med dette følger også en aktivitetsplikt, som innebærer at vi har et ansvar for å følge med på
hvordan barna har det. Vi har et ansvar for både å undersøke og sette inn tiltak når personalet
har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når
barnet eller foreldrene forteller at barnet ikke har det bra.
Kongsvingerbarnehagene har valgt å skape en felles plan for et trygt og godt barnehagemiljø
i Kongsvingerbarnehagen. Med det har vi et helhetlig og systematisk arbeid for å fremme
nettopp et trygt og godt barnehagemiljø, forebygge mobbing og andre krenkelser og ikke
minst håndtere mobbing og andre krenkelser når de oppstår. Denne plikter alle ansatte i
Puttara FUS barnehage å jobbe etter.
Du kan lese planen her:
https://www.kongsvinger.kommune.no/getfile.php/13505286-1600343500/Filer/Kongsvinger/2a.%20Barnehage%2C%20skole%20og%20PPT/Marikollen/Trygt%20barnehagemilj%C3%B8.pdf
Videre vet vi at dere foreldre har en svært viktig rolle i å forebygge og håndtere mobbing og
utenforskap. Hva kan du gjøre, og hvordan skal du gjøre det slik at eget barn ikke mobber,
blir mobbet eller krenker andre? Det starter med deg, rundt ditt middagsbord, og gjennom
dine aktiviteter, handlinger og holdninger som forelder : https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/voksne-skaper-vennskap/

PUTTARA FUS BARNEHAGE SOM KULTURARENA
Barnehagen er en møteplass for barn og småbarnsforeldre med ulik kulturell, språklig, etnisk,
religiøs og sosial bakgrunn. Barnehagen er derfor en sentral arena for å formidle, skape og
fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet. Kultur forstås her som kunst og estetikk, felles
atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter.
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I Puttara FUS barnehage vil personalet formidle tradisjoner gjennom fortellinger, bøker,
litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. Vi markerer FN-dagen, er en FORUT-barnehage (mer om dette i halvårsplanene), og vi har egne tradisjoner som Lucia-markering,
kirkebesøk og nissefest knyttet til jul. Vi markerer karneval og har påskefrokost. Vi markerer id og
samefolkets dag.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I Puttara FUS barnehage har vi mange kulturer og nasjonaliteter representert i barnehagen. Dette mangfoldet er en naturlig del av hverdagen vår, og vi ser på det som en ressurs.
Når barn møter ulike kulturer og tradisjoner, legges grunnlaget for respektfull samhandling
mellomulike etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og deltagelse i andre kulturer kan
bidra til at barn kan sette seg inn i hvordan andre har det. Barns lek og egen kulturskaping
fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer.
For å ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som kultur
formidlere gjennom egen væremåte. Personalet må være åpne for og reflektere over egne
holdninger og handlinger. I arbeid med dette i personalgruppa bruker vi blant annet FUS etikkspill.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Vi jobber aktivt med å fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn. Vi ønsker å motvirke alle former for diskriminering, og fremmer nestekjærlighet. Våre verktøyer i satsningsområdene Sabona og lek er spesielt gode midler i arbeidet,
der de voksne alltid skal sørge for at barna kjenner tilhørighet og at de både kan være seg
selv, og bli seg selv, i vårt fellesskap. Alle ansatte skal møte barn og foresatte med respekt og
forståelse, og være bevisst sin definisjonsmakt. De ansatte skal alltid søke å forstå gjennom
Sabona. Gjennom refleksjon over egen praksis i medarbeidersamtaler, skal voksenrollen i
Puttara FUS barnehage evalueres og utvikles.
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen vår skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Ikke bare fysisk helse skal fremmes, men også barnas psykiske helse. Vi
vil bidra til trivsel, livsglede og mestring, følelse av egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. Gjennom Sabona gir vi barna verktøy for å mestre motgang, konflikter, og øker
forståelsen for at andres mål er like viktige for dem, som deres egne er for dem. Vi blir kjent
med egne og andres følelser, og får støtte og løsningsorientering når det «butter».
Vi skal skape luker i hverdagen der barna får mulighet til ro, hvile og avslapning gjennom
hvilestunder. Vi skal fremme fysisk aktivitet gjennom våre ukeplaner og halvårsplaner, og
jobber nært med kokken for at måltider og matlagning skal gi barna et best mulig grunnlag
for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Vi har et eget satsningsområde i FUS for å ivareta
dette på best mulig måte; SmartMat.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN
Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, har i følge lov om barnehager en juridisk rett til
slik hjelp. Spesialpedagogisk hjelp handler både om omfang og innhold, og organiseres utifra
sakkyndig vurdering som foretas og det vedtak som blir fattet av barnets bostedskommune
der sakkyndig vurdering skal i hensyntas.
Puttara FUS barnehage har valgt å ansette barnehagelærer Mona Olsen i stilling som spesialpedagog, som også er i gang med en videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun jobber aktivt
ut i fra barnets rettigheter og lager individuelle utviklingsplaner med konkrete målsettinger og
evalueringer i samråd med foreldre, sakkyndig og barnehagens ledelse.
Barnehagen har ansvar for gode betingelser for utvikling, lek og læring for alle barn som
tilhører barnegruppa, og organisering av spesialpedagogisk hjelp inngår som et ledd i å
skape gode leke- lære og utviklingsbetingelser også for barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vår spesialpedagog samarbeider tett med foreldre, pedagogiske ledere og
øvrige ansatte og gjør avveininger utifra barnets beste-perspektiver og anvender faglig og
etisk skjønn for å sikre inkludering og likeverd for alle. Om du har flere spørsmål om spesialpedagogisk hjelp og barnets rettigheter, om organisering eller tror ditt barn kan ha behov for
en sakkyndig vurdering, ta kontakt med barnets pedagogiske leder. Du vil få god veiledning,
informasjon og eventuelt henvises videre til sakkyndige.
Du finner også god informasjon fra Udir her:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/
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SMARTMAT
Mat og barns læring og utvikling henger nøye sammen. 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. Gjennom måltidet kan vi ivareta mange av egenledelsesfunksjonene, og
det er nært knyttet til satsningen vår på egenledelse i lek og læring. Barna skal være delaktige
i matlagningen, få utvikle av lukte- og smakssansene. Kunnskap mellom mat, kropp, bevegelse
og helse er eksempler på hvordan måltider kan bidra til barnas utvikling.
Vi har vår egen faglærte kokk, matmagiker Malin, som tilbereder og serverer tre måltider
daglig. Hun sørger for at barna blir kjent med et variert utvalg av råvarer. Hun serverer mat
som ser fristende ut, og smaker godt. Vi serverer grønnsaker til måltidene, bruker ren fisk/
fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold, rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøtt
innhold. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn, balanserer inntaket av ulike typer fett. Vi
bruker vann som tørstedrikk, bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer som frukt,
bær og honning. Vi har god balanse mellom varmmåltider og Malins hjemmebakte brød for å
skape variasjon. Vi tar selvsagt hensyn til allergier og andre tilpasninger etter behov.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Vi ønsker gjennom våre verdier, holdninger og aktiviteter/praksis med gode voksne rolle
modeller å lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold – og er en forutsetning for å ta vare på livet på
jorden slik vi kjenner det. Det å reflektere sammen over enkle valg i hverdagen samt
større grep over lengre tid, tror vi er viktig. Bærekraftig utvikling handler om å gi barna i vår
barnehage en viktig holdning; at vi mennesker som lever i dag, får dekket våre grunnleggende
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
Barna skal bevisstgjøres gjennom ord, aktiviteter og handlinger: våre handlinger i dag har
konsekvenser for fremtiden. Vi skal fremme kritisk tenkning, handle etisk og vise solidaritet.
Omsorg for omgivelser og natur er også viktig, og gjennom aktiviteter der vi nyttiggjør oss
av naturen, deriblant høster av den, skal barna få en tilhørighet til og forståelse for naturen
og prosesser i den. Her blir felles naturopplevelser og kjennskap til naturens mangfold viktig.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Barnehagen jobber aktivt med rammeplanens syv fagområder, og avdelingenes halvårsplaner
konkretiserer arbeidet innenfor de ulike. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse
og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og
mental og fysisk helse.
Barnehagen skal se disse fagområdene i sammenheng, og de skal være en gjennomgående
del av innholdet i hverdagen.
Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Vi skal ta utgangspunkt
i barnas engasjement og bidrag, slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.
Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og voksne skal bidra til å etablere et
lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. De voksne skal undre seg og
utforske sammen med barna. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og
digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Barna skal tilbys en
progresjon i løpet av sin tid hos oss, dette har de pedagogiske lederne et spesielt ansvar for å
ivareta gjennom sitt arbeid med vurdering, planlegging og dokumentasjon for enkeltbarn og
barnegruppen. Barn har gjerne en progressiv tilnærming til elementer de møter i sin hverdag,
og barnehagens oppgave er å tilby varierte opplevelser og utfordring tilpasset hvert enkelt
barn og barnegruppen. Vi deler dette barnehageåret inn i aldersspesifikke avdelinger, blant
annet for en best mulig tilpasset enhetlig og helhetlig pedagogikk. Pedagogene må i samarbeid med øvrig personal sørge for å vurdere og tilpasse oppleggene til aktuell barnegruppe,
og ha tydelige mål, evalueringer og justeringer basert på dette.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barna skal få utvikle og utforske sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer. Barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim,
regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Vi skal bidra til at barn leker og forsker
med språk, symboler og tekst - og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i
barnehagealder, kan vare livet ut. Vi legger til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna
inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevgelse, lek og sosial samhandling - og oppleve
motivasjon og mestring utifra egne forutsetninger. Vi bidrar til at bana blir kjent med kroppen
sin, og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse
og eget skapende arbeid. Barnehagen skal gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur
i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk. Vi skal også la barna oppleve varierte former for kunst og kultur. Dette omfatter
billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og
design.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen fremmer forståelse for naturens egenart og barnas vilje til
å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Vi
skal bidra til at barn blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til
å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Vi bruker naturen aktivt med turer
og ulike aktiviteter tilrettelagt for aktuell barnegruppe - der trivsel, mestring og glede står i
fokus. Vi bruker naturen som arena for lek og læring.
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ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer - og hjelper barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Vi skal jobbe med å synliggjøre sammenhengene, og legge til rette for at barna kan utforske og finne matematikk i dagligliv, teknologi,
natur, kunst og kultur ved selv å være kreative og skapende. Også her er voksenrollen viktig;
vi skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. De voksne
skal foreta lekende og underrsøkende arbeid med sammenlikning, plassering, orientering,
visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål,
resonnere, argumentere og søke løsninger.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier,
normer og holdninger. Et særlig fokus her er barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
i et samfunn preget av livsynsmangfold.
Barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn
og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Det er viktig for oss å skape interesse
for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett, og vi tror
dette arbeidet kan bidra til å utjevne forskjeller og fremme likeverd og likestilling når dette blir
en naturlig del av små barnes hverdag og liv.
Samtaler og undring over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal gi barna anledning
til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Dette danner et viktig
grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft, noe samfunnet trenger nå og i fremtiden.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom utforskning og turer med opplevelser og erfaringer skal vi bidra til at barna blir
kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Dette innebærer lokale tradisjoner, samfunns
institusjoner 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 varierte
aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere - og å få begynnende
kjennskap til menneskerettighetene.
Dette fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon - og kjennskap
til nasjonale minoriteter. I norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og
romanifolk/tatere.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG
VURDERING
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og
foreldre har rett til medvirkning i dette. Målet med barnehagen som pedgogisk virksomhet,
er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå
dette, skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være
begrunnet i nettopp barnehageloven og rammeplanen.
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk i det pedago
giske arbeidet. Planlegging sikrer kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.
Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen, og skal
være et svært konkret utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. Det er de
pedagogiske lederne i barnehagen som har ansvar for planleggingen, og de skal basere den
på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også
baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og samtaler
med barn og foresatte.
Vurdering innebærer at det pedagogiske arbeidet som foretas skal beskrives, analyseres og
fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Vi foretar vurderinger
før, underveis og i etterkant. Hovedformålet med vurdering er å sikre at alle barn får et tilbud
i tråd med disse styringsdokumentene. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som
hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi
personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det kan også bidra til
en åpen diskusjon om barnehagen formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske problem
stillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. Slik skal personalet lære av egen praksis, og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barna skal ha et tilrettelagt tilbud, og barnets trivsel og utvikling skal vurderes fortløpende - med utgangspunkt i barnets individuelle
forutsetninger, behov og utviklingsmuligheter. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i
vurderingsgrunnlaget.
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Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan barnehagen jobber for å
oppfylle krav i barnehagelov og rammeplan. Den synliggjør barnas hverdag i lek og aktiviteter.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår i plan- og vurderingsarbeidet. Vi
dokumenterer gjennom dagsrapporter i MyKid, daglig foreldrekontakt, bilder, utstillinger i
tillegg til halvårsrapporter.
Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal
dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud,
for igjen å tilpasse det pedagogiske arbeidet i mer hensiktsmessig grad. Dersom det vurderes
kartlegging av enkeltbarn eller barnegrupper, gjøres dette med samtykke fra foresatte.
Personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven. Med person
opplysninger menes all innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av
opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
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SAMARBEID OG OVERGANG
OVERGANG FRA HJEM TIL BARNEHAGE
I samarbeid med foreldrene, skal vi legge til rette for at hvert enkelt barn får en trygg og
god start i barnehagen. Vi tilpasser rutiner, og organiserer tilknytningsperson, tid og rom
slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til først en tilknytnings
person, en primærkontakt, deretter flere i personalet, og andre barn. Vi sørger for svært tett
oppfølging spesielt den første tiden, slik at barn og foresatte finner trygghet og tilhørighet.
Deretter kan barnet utvide sin sone, å utforske, leke og lære i samspill med andre barn. Vi benytter
trygghetssirkelen som verktøy og refleksjonsmetode for at alle ansatte skal sørge for god
kvalitet i sin relasjon og tilknytning til hvert enkelt barn. Barnets primærkontakt skal ha et
ekstra øye med barnet, ivareta, støtte og utfordre det når barnet trenger det.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Overganger innad skjer når barn bytter avdeling, det er også en overgang for barna når nye
ansatte starter. Personalet har alltid ansvar for at barn og foreldre får rom til å bli kjent med
barna og personalet når de bytter barnegruppe eller nye personer trer inn i personalgruppen.
Vi skal i størst mulig grad la barna bli kjent på nye avdelinger i god tid før overgangen skal
skje, gjennom å ha med primærkontakten sin og eventuelt en gruppe med barn som skal på
samme avdeling, på besøk og delta i lek og aktiviteter på ny avdeling.
Ved overgang fra en avdeling til en annen, spesielt overgangen fra småbarnsavdeling, er det
også fint dersom foresatte setter av litt tid til levering de første dagene. Barnet kan kjenner
seg utrygt når det har oppstart på ny avdeling. Personalet skal samarbeide med hjemmet om
dette, og gi råd slik at prosessen oppleves mest mulig trygg og naturlig for barnet. Dersom
barnet ikke er trygt, vil det heller ikke leke, utforske og lære, derfor ønsker vi å prioritere dette. Så snart vi kan og helst i god tid før oppstart på ny avdeling, skal barnet få anledning til å
besøke sin nye avdeling sammen med andre kjente barn og voksne.
De voksne tilknytningspersonene rundt barnet, foresatte og ansatte, skal fungere som en
trygg base og sikker havn, og identifisere barnas behov for trygghet og eventuelt støtte under
utforskning. Alle får sin primærkontakt på alle våre avdelinger.
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

Vi har vår egen skolestarteravdeling - Gaupa. Denne har unike opplegg med skole
forberedende aktiviteter, og har blant annet som mål å styrke samhold, føle tilhørighet
og trygghet, øke barnas selvstendighet, innrette seg etter faste rutiner og kjøreregler. De
øver på å vente på tur, å være en god venn, ta hensyn, sitte i ro over noe tid, uttrykke seg
situasjonsadekvat, kle på og av seg selv, rydde etter seg.
Barnehagen samarbeider nært med foreldrene, og jobber sammen om god progresjon
frem mot en ny hverdag på skolen. Skolestarterne har også noen faste opplegg som
Sabona-eksamensuke med et eget opplegg med litt ekstra tilrettelegging, overnatting i
barnehagen og en flott avslutningsseremoni. De jobber med et aktivitetshefte og/eller aktiviteter tuftet på rammeplanen kalt Trampoline, med ulike oppgaver og en god progresjon frem
mot skolestart.
Barnehagen har gode samarbeidsrutiner med skolene, og har samarbeidsmøter med hvert
enkelt barns skole, med mål om at overgangen skal bli best mulig for barna. Barna inviteres
også til skolebesøk, og skolestartergruppa drar i tillegg på noen ekskursjoner til skolene slik
at de blir bedre kjent og mer trygge i nye omgivelser.
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NOTATER
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Kontaktinfo:
Daglig leder
Hege Bakke Andresen
Tlf: 902 68 153
E-post: dl.puttara@bhg.no
Besøksadresse:
Holtbergvegen 7
2211 Kongsvinger
Tlf: 902 68 153
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Puttara
Barnehagenavn

