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DAGLIG LEDER HAR ORDET
Velkommen til nytt barnehageår!
Hovedtema for denne perioden vil fortsatt være lek og i de forskjellige fagområdene vil vi
beskrive hvordan vi vil legge vekt på lek. Vi skal gi barna mulighet for lek, livsutfoldelse og
meningsfylte opplevelser. Vi vet hvor stor betydning leken har for barnas utvikling.
I august 2017 startet alle barnehagene i Ringsaker opp prosjektet «kultur for læring» hvor
fokuset er barns læring. Vi vil komme tilbake til dette prosjektet senere i årsplanen.
I Øverkvern er det mange dyktige ansatte og vi har et godt og humoristisk arbeidsmiljø.
Det er viktig for oss at det er både menn og damer i vår barnehage slik at vi får et godt spenn
i personalet. Det foregår alltid en viktig kamp på fotballbanen vår, det er alltid noen som er
på tur i nærmiljøet, det er alltid noen som går på ski på vinteren og det er alltid noen som
finner seg en sykkel og sykler rundt på barnehagens sykkelbane. Vinteren 2019 la vi is på
fotballbanen og barna kunne ta med seg skøyter. Barnehagen har et eget kor som bidrar ved
sosiale arrangementer. Alt dette takket være en engasjert personalgruppe.
I Øverkvern FUS barnehage er vi opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold. Det er
satt opp en variert meny hvor barna blant annet skal spise fisk annen hver uke.
Vi gleder oss til nok et innholdsrikt barnehageår sammen med de gode barna i Øverkvern FUS
barnehage.
Ha en godt barnehageår!
Vennlig hilsen
Unni Nordhagen Gjermundsen

BARNET
FØRST!
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Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn
foreldre og kollegaer.

Vår barnehage
Øverkvern Fus barnehage eies av Trygge barnehager og driftes av FUS as. Barnehagen åpnet
30. august 2010 med 4 baser i nye flotte lokaler i Ankervegen 2. I januar 2015 åpnet vi et enda
et bygg til og vi har i dag 8 baser.
Barnehagens inneområde fremstår som lyse og trivelige med fargerike møbler.
Uteområdet er stort og variert med store muligheter for fysisk utfoldelse for små og store.
Vi har også en liten kunstgressbane innenfor barnehagens gjerde hvor mange kamper spilles
mellom barn og voksne. Barnehagen har en flott grillhytte hvor frokosten kan nytes til alle
årstider. På vinteren er det en akebakke som går ned fra grillhytten hvor barna kan utfolde
seg. Ellers sykler barna mye rundt på sykkelbanen som går igjennom hele barnehagen.
Vårt motto er barnet først. Vi skal benytte oss av barns gode egenskaper og se hvert enkelt
individ. Barna skal oppleve at de er gode nok og er den beste utgaven av seg selv. I Øverkvern
FUS barnehage skal vi gi alle barn like forutsetninger og muligheter.

6

Årsplan
Årsplanen for Øverkvern FUS barnehage skal være et arbeidsredskap for personalet, den
skal si noe om hvilke satsningsområder, mål og tiltak vi har framover. Den styrer arbeidet i
barnehagen og er et hjelpemiddel når det gjelder planlegging, dokumentasjon, gjennomføring
og vurdering. Planen skal synliggjøre overfor foresatte, eiere, tilsynsmyndigheter og andre
samarbeidspartnere hvilke tanker som ligger til grunn for vår drift.
Årsplanen er et forpliktende, pedagogisk dokument som er med på å sikre kvalitet og
progresjon i arbeidet med barn.
Vår årsplan skal vise hvordan vi arbeider for å omsette rammeplanens formål og innhold til
pedagogisk praksis.
Underveis gjennom barnehageåret skal vi vurdere det pedagogiske arbeidet slik at vi er i stadig
utvikling. Gjennom dette vurderingsarbeidet skal vi sikre at alle barn får et tilbud som er i tråd
med styrende dokumenter, vi skal lære av vår egen praksis og bidra til videre utvikling.
Vår vurdering skal dokumenteres slik at vi utad kan gi informasjon til samarbeidspartnere
hva barna lærer og opplever i vår barnehage. I foreldresamtaler vil vi også trekke frem
dokumentasjon slik at foreldrene får et inntrykk av hvordan deres barn har det i barnehagen.
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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 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.
Vi velger å ta med § 1 som inneholder viktige punkter for barnehagens formål og innhold.

Kapittel I. Barnehagens formål og innhold
§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering (hentet fra Lov om barnehager, 2005).
Dere finner hele loven ved å følge denne linken.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
I loven står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov. Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid med foreldrene og allerede kort tid
etter oppstart i barnehagen gjennomføres det en samtale mellom foreldrene og ansatte for å
best mulig kunne legge til rette for hvert enkelt barn.
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Rammeplan
I tillegg til loven har barnehagene en Rammeplan som gir retningslinjer for barnehagens
innhold og arbeidsmåter (Rammeplanen, 2017). Rammeplanen er en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet med barna. Den sier noe om barnehagens
verdigrunnlag og beskriver nærmere barnehagens formål og innhold (Lov om barnehagen, §1,
2005). I rammeplanen skisseres det syv fagområder, som hver for seg er omfattende og sikrer
læring i et helhetlig perspektiv.
I rammeplanen (2017) står det at vi skal møte individets behov for trygghet, omsorg, tilhørighet
og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, dette er viktige verdier
som skal gjenspeiles i barnehagen. Vi vil at alle barn skal oppleve en barnehagehverdag fylt
med glede, humor, vennskap, lek, trygghet og trivsel. Dette skal vi voksne legge forholdene til
rette for slik at barna opplever lek, læring og utvikling.
I Øverkvern FUS barnehage er det viktig at barna møtes og respekteres for den de er og at
vi viser respekt for deres opplevelsesverden. Vi vet at barn påvirkes av sine omgivelser og at
dette har stor betydning for barnets utvikling. I vår barnehage skal det gis rom for barnas ulike
forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Alle barn har en egenverdi og vi skal løfte barnas
kompetanse frem i fellesskap slik at barnet utvikler et positivt selvbilde og har tro på egne
evner. I lek og samspill med andre vil barn oppleve hvordan de virker inn på andre og dette
vil styrke barnets utvikling.
I vår barnehage skal alle barn oppleve at de blir inkludert. Alle skal bli sett og tatt på alvor.
Vi skal se det enkelte barns behov og la barna medvirke i egen hverdag. Vi vil benytte mindre
lekegrupper slik at barna opplever å bli sett, hørt og får være med i leken.
Barna skal være med i barnehagens gjøremål og tas med på planlegging av aktiviteter på
avdelingene. Vi vil benytte barnesamtaler for å høre med barna hva de tenker.
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FN`s barnekonvensjon
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 sentral felles utgangspunkt for arbeid med og for
barn i verden.
For oss i Øverkvern FUS barnehage er det viktig at barna lærer å respekterer hverandres
ulikheter og egenskaper. I en barnegruppe som er preget av toleranse og likeverdstanker,
vil alle barn uansett kulturell og etnisk tilhørighet, kjønn, språk og funksjonshemning være
godtatt som et likeverdig gruppemedlem. Vi som voksne skal møte alle barn med samme syn
og se individet, vi skal møte barna med toleranse og være tilgjengelig og lyttende.
Ved å følge denne linken kan dere lese mer om FN`s barnekonvensjon:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
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Oversikt over andre styrende dokumenter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Det stilles en rekke krav til virksomheter som har omsorg for barn. Dette er for å sikre at
miljøet fremmer helse og trivsel, samt gode sosiale og miljømessige forhold. Dessuten skal
barnehagen forebygge både skade og sykdom. Vi vil si litt om våre sikkerhetsrutiner senere i
årsplanen.
Vedtekter for barnehagen.
Vedtektene deles ut ved oppstart i barnehagen og er viktig info som foreldrene må sette
seg inn slik at de er klar over alle regler som gjelder for barnehagen. Vedtektene beskriver
organisering av barnehagen.
Etiske retningslinjer og taushetserklæring for ansatte i FUS barnehagene
Alle ansatte leser gjennom barnehagens etiske retningslinjer og taushetserklæring før de
ansettes i barnehagen.
Serviceerklæringen
Ved oppstart i barnehagen får foreldrene utdelt barnehagens serviceerklæring.
Serviceerklæringen beskriver hva foreldrene kan forvente av barnehagen.
Månedsplan
Alle basene skriver månedsplan som legges ut på vår nettløsning som heter Mykid. Alle får
tilgang til Mykid når de starter i barnehagen.
Diverse info fra barnehagen
Ved oppstart i barnehagen deles det ut en oppstartsfolder som beskriver hva barnet trenger
i barnehagen og hvordan vi ser for oss oppstarten. Det deles ut skjemaer som foreldrene må
fylle ut. I tillegg deles det ut en oversikt med bilder av alle ansatte slik at foreldrene sammen
med barna kan se hvem som jobber på basen.
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VERDIGRUNNLAG I FUS BARNEHAGENE
Glødende - skapende - tilstedeværende
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet
i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.
Personalet skal støtte og hjelpe barna inn i leken. For å være støttende er det viktig at personalet
er bevisst sin egen rolle og at vi er glødende, skapende og tilstedeværende.
Vi definerer dette på følgende måte:
Vi skal være «gale» når vi kan og alvorlige når vi må
Vi skal tørre å by på oss selv, være eventyrlig, utforskende og nysgjerrig
Vi skal være aktivt deltagende, lyttende og lekende.
Vi skal ta barnas initiativ til lek og samspill på alvor.
Vi skal skape trygghet, omsorg og glede.
Vi skal se barnet innenfra.
Vi skal ta initiativ og være interessert
Vi skal være filosoferende og utforskende
Vi skal være inkluderende, positive og engasjerte
Hovedmål for FUS barnehagene
FUS-barn har et positivt selvbilde
FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller
FUS-barn har det gøy i barnehagen
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Vennnegaranti
I Øverkvern FUS barnehage skal hvert barn oppleve at barnehagen er et inkluderende fellesskap
og at det er noen der som gleder seg til du kommer.
Vi skal tilrettelegge for å bygge vennskap
Vi skal ta vare på hverandre
Vi skal gi barna glede i å være i et fellesskap
Vi skal gi barna lekekompetanse og støtte
Vi skal være voksne som løfter frem barna og deres kompetanse
Vi skal være voksne som møter barna med glede og fremstå som gode forbilder.
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«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
FAGLIG BAKGRUNN
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først
er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et
forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger
på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas
emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende
mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49
barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen. TIK
lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine
egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte,
der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige
arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget
støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Emosjonell og
adferdsmessig støtte
- Positiv klima
- Negativt klima
- Voksnes sensitivitet
- Ta barns perspektiv
- Veiledning og reguleringstøtte

Organisering av
avdelingen
- Ledelse og veiledning
- Aktivitet og overganger
- Variasjon

Støtte til læring og
kognitiv utvikling
- Tilrettelegging av læring
- Kvalitet på feedback
- Språkmodellering
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BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske
på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

MÅLINGER
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige
FUS barnehager. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet:
Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig
Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen
Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis
Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat
ved PSI, UiO.
Vår barnehage er for øyeblikket ikke med på dette prosjektet med dette er noe som alle FUS
barnehagene etter hvert skal være en del av.
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
Omsorg, tilknytning og tilvenning i barnehagen
Våren 2019 startet vi opp med besøksdager for de nye barna allerede i april. For mange barn
kan det være en stor omstilling å starte i barnehagen og det er derfor nødvendig sette av
tid til en trygg tilvenning. I Øverkvern ønsker vi å sette av tid i forkant før selve oppstarten i
barnehagen og ønsker å starte opp med lekegrupper allerede i april. Målet er at barnet skal
bli kjent med barnehagen og personalet som jobber der. På denne måten vil barnet kunne
«tjuvstarte» og innlemme barnehagen som en del av livet sitt før selve oppstarten på høsten.
Vi setter av en time i uka hvor barna inviteres til besøksdag samme med sine foreldre. I løpet
av denne timen skal barnet leke og bli kjent med barnehagen. Det er viktig at foreldrene er
med for å skape en trygg ramme uten noen form for separasjon.
Vi fokuserer på trygghetssirkelen i tilvenningen og velger å vise den for å begrunne vårt
arbeid:

(Kilde: Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen)
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Vi vet at et barn har i hovedsak to typer tilknytningsbehov. Det trenger en omsorgsperson som
kan støtte utforsking og fungere som en trygg base. Det trenger også at omsorgspersonen er
der når barnet søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg havn.
Trygghetssirkelen (”Circle of Security”) er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg
bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å utforske, og tilbake til
den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst.
Barnets behov er at det trenger støtte for å utforske, å bli passet på, oppleve å bli delt glede
sammen med, men også å bli ønsket velkommen tilbake, bli beskyttet, trøstet og få organisert
følelsene sine.
De ansatte i Øverkvern FUS barnehage jobber etter disse prinsippene. Når ditt barn begynner
i barnehagen blir dere tildelt en primærkontakt/tilknytningsperson som jobber ekstra tett på
ditt barn, og etter trygghetssirkelens prinsipper.

Relasjonskompetanse
Alle FUS barnehagene skal igjennom barnehagebasert kompetanseutvikling hvor FUS har
lansert forskjellige læringsøkter. Målet er å bidra til et likeverdig barnehagetilbud med høy
kvalitet i kjeden.
Den første læringsøkten er knyttet opp mot relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse
er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og
vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Denne kompetansen er grunnleggende i vår
tilværelse, vi har behov for den i møte med andre mennesker.
Alle barn skal møte voksne som har evne til å etablere positive, sensitive samspill der hvert
enkelt barn blir forstått.
I Øverkvern FUS barnehagen skal hvert enkelt barn og de ansatte bli sett, anerkjent, hørt
og forstått. Vi skal føle likeverd og vi skal trives. Alle skal bli møtt av et optimalt utviklings-,
lærings- og arbeidsmiljø. Vi skal ivareta foreldrene slik at de opplever et god samarbeidsmiljø
til det beste for barna.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse er evnen til å være selvstendig og aktiv i en oppgave over tid.
Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner som setter i gang,
styrer og regulerer atferden vår.
Funksjonene er delt inn i sju. Tre av disse er kognitive egenledelsesfunksjoner, mens de fire
andre er sosiale funksjoner.
Planlegging – innebærer å sette seg et mål og å kunne lage en effektiv strategi eller tilnærming
for å nå målet.
Organisering – refererer til ferdigheter som går på å skape orden og struktur, både på «indre»
kunnskap og informasjon og på det som foregår i den «ytre» verden.
Arbeidshukommelse – handler om evnen til å tenke og huske samtidig.
Igangsetting – funksjonen vises gjennom evnen til å ta initiativ og å komme i gang med
aktiviteter det har bestemt seg for å gjennomføre.
Fleksibilitet – vises gjennom barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller
perspektiv i en oppgave eller aktivitet.
Selvregulering – barnets evne til regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og
følelser utgjør kjernen i selvregulering.
Selvmonitorering – handler om barnets ferdigheter når det gjelder å følge med på de løpende
reaksjonene dets egne handlinger og væremåte skaper hos andre, og hvordan andres atferd
påvirker barnet selv.
Rolleleken er svært sentral i utviklingen av de forskjellige egenledelsesfunksjonene. Vi i
Øverkvern er derfor svært opptatt av å ta leken på alvor. Barna skal ha god tid til å leke. Ansatte
skal være tilgjengelig og skal kunne bekle ulike roller i leken. Disse rollen er eksempelvis
medleker, støtte eller observatør.
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Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen
Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap
N
 yere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk
bakgrunn for mestring av skolen
G
 ode egenledelsesferdigheter sees nå i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing,
skriving og matematikk
Hvorfor egenledelsesfokus i barnehagen?
F orskning tyder på: – Egenledelse utvikler seg ikke av seg selv – Egenledelse er ikke et
personlighetstrekk som ikke kan endres – Førskolealderen er den perioden der stimulering
av egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på hjernen – Rollelek er blant de beste
pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse
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Lek
Vårt satsningsområde er lek. Målet er at læringen til barna skal skje gjennom leken.
Barn leker fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Lek er en frivillig aktivitet som
barnet selv velger å delta i.
Lek gir glede og er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og er derfor barnehagens
sentrale arbeidsmetode.
De viktigste læringssituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap
barn i mellom, og i samspillet mellom barn og voksne.
Vi er opptatt av at voksne skal delta i lek. Dette er viktig for å hjelpe barna inn i lek og veilede
de i leken. Det er viktig for oss å skape rom for leken og at vi tar den på alvor. Vi skal sette av
god tid til leken og sørge for at barna har tid, plass og noe å leke med.
Leken skal være barnas hovedaktivitet i barnehagen fordi det er gjennom leken at de danner
grunnlaget for sosialisering, utvikling, læring og danning. Samtidig utvikler de sine motoriske-,
kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter.
				

BARNET
FØRST!
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«I DAG HAR JEG BARE LEKT»
Tatt initiativ
Vært et barn
Utfoldet seg
Samarbeidet

Lyttet til andre
Lært om regler og
normer

Brukt sansene

Øvet tålmodigheten

Vist omsorg

Vært kreativ

Øvet konsentrasjonen

NÅR BARNET DITT SVARER:
”I DAG HAR JEG BARE LEKT...”
DA HAR BARNET DITT:

Øvet på turtaking
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Opplevd motgang
og små tap
Opplevd samhold

Vært nysgjerrig

Bygget selvtillit

Øvet på konfliktløsning
og forhandling

Bygget selvfølse
Øvet motorikken

Bearbeidet erfaringer
og opplevelser
Opplevd vennskap

Ledet og blitt ledet

Opplevd livsglede
og humor
Brukt fantasien

Øvet på å kommunisere

Gitt litt av seg selv

Tatt ansvar

Kjent på
mestringsfølesen

Vært en del av
felleskapet

Opplevd samspill
mellom barn-barn og
voksen-barn

Gjort erfaring med ulike
leketyper

Utviklet seg emosjonelt
og intellektuelt

Lært om egen identitet
og egne grenser
17
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Læring
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære seg til å ta vare på
seg selv, hverandre og naturen.
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært
sammenvevd med lek. Barna lærer gjennom alt de opplever. Dette er grunnleggende for å
komme seg videre i livet.
For oss betyr læring at:
V
 i er lyttende og tilstedeværende voksne som møter barna med undring på en utfordrende
og utforskende måte. Sammen samtaler vi om det barnet er opptatt av.
Barns medvirkning tas på alvor.

Danning
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over
egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og
er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet, de utvikler evnen
til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt
medlem av et større fellesskap.
For oss betyr danning at:
B
 arn må få utfordringer, muligheter og støtte til å utvikle kunnskaper og ferdigheter for å
handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg
S
 ammen skal vi gjøre hverdagen god
Barnehagen skal være preget av menneskelig likeverd, solidaritet og likestilling
Barna skal sammen med de voksne reflektere og undre

Mangfold og gjensidig respekt
I rammeplanen (2017) står det at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet og
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal oppleve at det
finnes mange måter å tenke, handle og leve på.
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I Øverkvern FUS barnehage er det mange forskjellige kulturer som er representert og vi skal
synliggjøre variasjonene i verdiene, religionen og livssynet til hver enkelt. Det er viktig for
oss at barna ser sin plass og verdi i fellesskapet i barnehagen. Vi vil benytte mangfoldet i vår
barnehage som en ressurs for å lære av hverandre og fremme barnas undring og nysgjerrighet
overfor likheter og ulikheter. Det vil også være naturlig å synliggjøre at det finnes forskjellige
familieformer.
For oss er det viktig å legge vekt på:
Barna skal få erfaring av nytten av å lære av hverandre
Vi skal bidra til at alle føler seg sett og anerkjent for den de er.
Vi skal markere tradisjoner og høytider.
Vi skal synliggjøre samisk kultur og feire samefolkets dag.
Vi skal gi rom for barnas egen kulturskaping
Vi skal by på varierte impulser.

Mobbing
I barne- og familiedepartementets hefte om mobbing i barnehagen defineres mobbing som
noe mer langt alvorlig enn barn som plutselig blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre
eller blir sint for ett eller annet.
De definerer mobbing som:
n
 år en gruppe eller en person gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer.
a t det handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som
mobber og den som blir mobbet.
M
 obbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte
barns trivsel og samværsmønster i barnegruppen.
m
 obbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende voksne som griper inn når det er
nødvendig.
I Øverkvern FUS barnehagen skal barna møtes av en hverdag som er preget av vennskap,
fantasifull lek, gode opplevelser og nære og trygge relasjoner til både voksne og de andre
barna. Mobbing hører ikke hjemme hos oss.
Viser ellers til Ringsaker kommune sin handlingsplan mot mobbing som vi også jobber etter.
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Likestilling og likeverd
Øverkvern FUS barnehage er en multikulturell barnehage. Vi har en god blanding av menn
og kvinner blant de ansatte. Det er derfor viktig for oss at barnehagen fremmer likeverd
og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk, etnisitet, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke
alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og
bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha muligheter til å bli sett, hørt
og oppmuntret til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere
over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling

(Rammeplanen, 2017).

Livsmestring og helse
I rammeplanen (2017) står det at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal
fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse
av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller
mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.
I Øverkvern FUS barnehage er vi mye ute. De store basene har alle sin faste utedag i løpet
av uka hvor de er ute fra frokost til henting. Alle måltider nytes i barnehagens grillhytte.
De dagene det er ekstra kaldt spises frokosten og ettermiddagsmaten inne. Alle basene går
ofte på tur i nærmiljøet. Mye fysisk aktivetet fremmer apetitten og det er derfor viktig at barna
får sunn og god mat i barnehagen.
Vårt mål er å servere sunn og god mat som skal fremme matglede og gode matvaner. Vi har
gjennom vårt prosjekt FUS Smartmat innført forskjellige matretter som vi vil benytte videre.
Basene spiser mye gresk yoghurt sammen med bær, granola og honning. Mat lages fra bunn
av og barna er med på matlaging. Vi spiser mye fisk og rent kjøtt.
Barna tar med frokost selv. Alle basene serverer varm mat minst en gang i uken, og i tillegg
bakes det mye. På ettermiddagen serverer vi frukt og en liten brødskive eller et knekkebrød.
I rammeplanen står det også at vi er i en sentral posisjon til å kunne observere og motta
informasjon om barnas omsorg- og livssituasjon. Vi skal ha et bevisst forhold til barnet og ta
det på alvor. Det er viktig at vi er lyttende og støttende til det barnet viser eller sier.
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For oss er det viktig å:
u
 tfordre barna til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.
s tøtte barna i å mestre motgang slik at de kan håndtere utfordringer og bli kjent med sine
egne følelser.
legge forholdene til rette slik at de som trenger det får tid til hvile i løpet av dagen.
være mye ute slik at barna opplever glede ved å være ute og være i fysisk aktivitet.
være lyttende til barnet og ta det på alvor.

Bærekraftig utvikling
I rammeplanen står det at barna skal lære 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. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme
verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.
I Øverkvern FUS barnehage skal vi legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle
etisk og vise solidaritet.
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Kultur for læring
Høsten 2017 ble vi med på et forbedrings og innovasjonsarbeid, Kultur for læring, hvor alle
barnehagene i Hedmark deltar. Kultur for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur
for læring og utvikling i hele fylket.
Alle 4- og 5-åringene ble med på en kartlegging av hvordan de har det i barnehagen. i tillegg
ble foreldrene og de ansatte spurt. Ut fra dette fikk barnehagen en del svar som sa noe om
hvordan vi skal utvikle barnehagen til det beste for barna. Hva slags kompetanse de ansatte
trenger osv. Høsten 2019 skal det gjennomføres en ny kartlegging for å se om det har vært
en endring.
Gjennom dette arbeidet har vi benyttet en pedagogisk analyse for å endre praksis, utvikle
tiltak og tilslutt evaluere om det har vært endring.
Fylket og Sepu (Senter for praksisrettet utdanning) har utviklet kartleggingsmaterialet og
kompetansepakken som barnehagene benytter. Fylket og Sepu beskriver målet med kultur
for læring på følgende måte:
B
 arns språklige og sosiale kompetanse skal heves, og de skal forberedes til framtidens
utdannings- og samfunnsliv.
D
 e faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, og alle barn og unge skal i sterkere
grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning,
problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og
medborgerskap).
A
 lle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå skal øke sin kompetanse
gjennom en kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
U
 like kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet
for å forbedre den pedagogiske praksis.
S
 tyrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal
ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.
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Barns medvirkning
I lov om barnehager står det følgende om barns medvirkning:
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Barn har rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor
omfattende medvirkningen vil være og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være
avhengig av barnets alder og funksjonsnivå.
En 6-åring vil kunne gi uttrykk for hvordan de har det ved hjelp av språket mens en 1-åring vil
benytte kroppsspråket. På bakgrunn av dette må vi som omsorgspersoner i barnehagen være
både lydhør og observant i møte med barna. De største barnas meninger må anerkjennes og
støttes opp om. De minste barnas kroppsspråk, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk må
tas på alvor, de må tolkes og de må lyttes til.
I Øverkvern FUS barnehage tar vi barns medvirkning på alvor ved at vi observerer og følger
opp alle barns ulike uttrykk og behov. Vi skal være lyttende og støttende. Barna skal tas med
på råd og være med på å bestemme. De skal kunne påvirke sin egen hverdag. Vi som voksne
må tørre å vike fra planer for å rydde plass til barnas initiativ.
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DE 7 FAGOMRÅDENE
Kommunikasjon, språk og tekst
Dette fagområdet tar for seg den nonverbale og verbale kommunikasjonen. Begge deler er
viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Språket er viktig for at barna kan gi uttrykk for
følelser, ønsker og behov. Barn med flerspråklig bakgrunn vil ha egne språkgrupper. Barna vil
møte muntlige og skriftlige fortellinger, bøker, rim, regler og sang.

Voksenrollen:
Støtte og oppmuntre barna
Skape et variert språkmiljø
Fange de gylne øyeblikkene og samtale med barna
Oppmuntre og bidra til at barn blir glad i lesing
												

30

MÅL:

Barna skal utvikle

Få kjennskap
til sanger,
rim og regler.

Utvide sitt
ordforråd
og språklige
bevissthet.

begrepsforståelse og
ordforrådet ved hjelp
av konkreter.

Barna skal bli kjent
med bøker, sanger, rim og
regler. I den forbindelse
skal biblioteket benyttes
aktivt.

Kor for 4- og
5-åringene.

Kunne bruke
og forstå
kroppsspråket

Barna skal
kunne sette
ord på følelsene

Styrke de tospråklige bevisst
ved bruk av språk
og konkreter.

sine

Rolleleken skal være
mest sentral i barnets
hverdag og barna skal
få felles referanse til
rolleleken.

Barna skal
bli kjent med
bokstaver.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Alle barn tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter i løpet av småbarnstiden. De er
aktive og de utvikler seg raskt. Barna skal være fysisk aktive og de skal møte forskjellige
utfordringer slik at de utvikler både grov- og finmotorikken. De skal også få kunnskaper i
hvordan de skal ta vare på sin egen helse og bli kjent med kroppen sin gjennom lek, tørre nye
ting og ta utfordringer. Vi skal legge til rette for matglede og god matkultur.

Voksenrollen:
Støtte og oppmuntre til allsidig lek
Bidra til at barna blir trygg på egen kropp
Aktive voksne er gode forbilder uansett årstider
Fokusere på god hygiene og sunt kosthold
Legge opp til turer i skog og mark
Skape allsidige bevegelseserfaringer
Skape gode turopplevelser
Skape utfordrende miljø og bidra til mestring
Bidra til at barna tilegner seg gode og sunne vaner
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MÅL:
Kunnskap om
menneskekroppen

Utvikle gode
motoriske
ferdigheter

Barna skal få varierte
og positive opplevelser
gjennom matlaging og
måltider

Lære god
hygiene

Kunnskap og god
forståelse om mat, hvor
den kommer fra og
kosthold

Barna skal utvikle
respekt for seg
selv og andre

Barna skal få
varierte og positive
opplevelser inne, ute
og på tur

Utvikle respekt og
forståelse for egen
og andres kropp.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Kunst, kultur og kreativitet
Dette fagområdet skal representere det kulturelle fokuset i barnehagen. Barna skal få mulighet
til å bearbeide inntrykk ved å uttrykke seg estetisk gjennom forskjellige materialer. Kunst og
kultur skaper kreativitet i leken og styrker deres kulturelle identitet. Gjennom dette fagområdet
skal barna oppleve alt fra billedkunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur og film.

Voksenrollen:
Være lyttende og oppmerksomme på barnas kulturelle uttrykk.
Sørge for at barna blir eksponert for kunst, musikk og kulturuttrykk
Bidra til at barna har tilgang til materialer
Ta barnas uttrykk på alvor og gripe tak i det som fanger barnets interesse
Motivere og bidra til varierte opplevelser hos barna
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MÅL:

Erfare ulike
materialer
og utvikle
skaperglede

Barna skal få
erfaring og
kjennskap til
musikk, dans og
rytme
Kjennskap til
folkeeventyrene
våre

Erfaring
ved bruk av
sansene i ulike
aktiviteter

Barna skal få god tid
og rik tilgang på ulike
formingsmateriell,
samt utvikle
mestrings- og
skaperglede

Få kjennskap til sang,
dans, drama og musikk
blant annet gjennom
barnehagens kor
og kulturskolen for
førskolebarna.

Barna skal få
kjennskap til og
erfaring med et
kulturmangfold

Barna skal få ta
del i kreative
prosesser.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Natur, miljø og teknologi
Naturen gir rom for mange gode opplevelser og lek gjennom hele året. Fagområdet skal bidra
til at barna bruker naturen som en arena for lek. De stimulerer sansene sine som hørsel, smak,
syn, berøring og kinestetisk. I Øverkvern FUS barnehage skal barna få gode naturopplevelser
året rundt. Vi er ute uansett vær, og skal bruke de ulike årstidene og naturens materialer i
leken. Barna skal sammen med de voksne oppleve, utforske og eksperimentere.

Voksenrollen:
Bidra til at barna får ulike erfaringer og opplevelser i naturen.
Gi rom for undring, utforskning og refleksjon.
Være gode forbilder og vise gode holdninger til naturen.
B
 idra til undring over ulike naturfenomen og sammen med barna
utforske og eksperimentere med teknologi.
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MÅL:

Barna skal få
kjennskap til de
ulike årstidene.

Barna skal
oppleve
naturens
mangfold
gjennom fire
årstider.

Benytte sansene
til og utforske
naturen.

Iaktta og lære
om dyr

Barna skal få
kunnskap om
ulike dyr, lyder og
dyreliv.

Barna skal få gode
lekeopplevelser i
naturen

Barna skal få
respekt for naturen
og på den måten bli
gode miljøvernere.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Etikk, religion og filosofi
Øverkvern FUS barnehage er som resten av Norge et flerkulturelt samfunn. Vi skal gi barna
kjennskap til fortellinger, tradisjoner, grunnleggende verdier og normer i ulike religioner.
Barna skal få erfaringer med forskjellige kulturer og høytider, og de skal gis rom for undring
og samtaler. Barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og
tradisjoner som er representert i barnehagen.
I barnehagen skal barna sosialisere seg gjennom lek, de skal lære forskjellen på rett og galt,
og hvordan vi oppfører oss mot hverandre. De skal få en forståelse for at det finnes ulike
måter å forstå ting på.

Voksenrollen:
Være gode rollemodeller
Hjelpe barna til å forstå forskjellen på rett og galt
Være lydhøre og undre seg sammen med barna
S
 kal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler,
erfaringer og tanker om religion, livssyn og etikk.
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MÅL:

Barna skal
utvikle vennekompetanse

Barna skal få
kjennskap til
hverandres
livssyn, religion
og kulturelle
bakgrunn.

Bli kjent med de
ulike kulturelle
tradisjonene og
høytidene

Barna skal tilegne
seg samfunnets
grunnleggende
normer og verdier.

Utvikle respekt
og toleranse
for seg selv og
hverandre

Barna skal ha rom
for å undre seg, stille
spørsmål og få utløp
for sin nysgjerrighet.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Nærmiljø og samfunn
I rammeplanen (2017) står det at barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger
grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. I Øverkvern
FUS barnehagen skal barna gis erfaringer og opplevelser om samfunnet rundt barnehagen og
hjemmet. Barna skal utvikle forståelse for ulike levesett og tradisjoner og de skal kunne møte
verden utenfor familien med nysgjerrighet. De skal gjennom lek utvikle forståelse og erfaring
med å lytte, forhandle og diskutere og på den måten få kjennskap til samfunnets skrevne og
uskrevne regler. Barna skal få kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon.

Voksenrollen:
Arbeide for at barna skal erfare at de er like verdifulle i fellesskapet.
G
 i barna erfaring om at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem
selv og andre.
Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer osv.
Gi barna kunnskaper om samisk kultur og levesett.
Fremme gode opplevelser og læringsmuligheter der leken står i sentrum.
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MÅL:
Bli kjent med
nærmiljøet
gjennom turer
Oppleve at de
inngår og bidrar
i barnehagens
fellesskap

Barna skal bli kjent
med barnehagens
nærmiljø

Barna skal
bli kjent med
nødetatene.

Barna skal oppleve
at deres initiativ tas
på alvor og at alle
barn blir gitt like
muligheter.

Barna skal bli kjent
med og delta i
samfunnet gjennom
opplevelser og
erfaringer.

Barna skal få
et innblikk i
samisk kultur.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:
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Antall, rom og form
Dette fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape. Det hjelper barna til å forstå
sammenhenger i naturen. I Øverkvern FUS barnehagen skal vi synliggjøre sammenhenger
og legge til rette slik at barna kan utforske tall, matematiske begreper, mønstre, sortering
og sammenligning. Barna skal få økt forståelse av matematiske begreper ved å benytte
hverdagssituasjoner og lek og på den måten stimulere til undring hos barna.

Voksenrollen:
Være bevisste og reflekterte voksne i forhold til bruk av matematiske begreper.
Legge til rette for å imøtekomme barnas interesser for matematiske aktiviteter
Styrke barnas nysgjerrighet og interesse for matematikk
Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom berikelse av barnas lek.
Støtte og stimulere barnas evne til problemløsning.
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MÅL:

Barna skal få
begynnende
kjennskap til digitale
verktøy som i-pad.

Barna skal få
kjennskap til ulike
former og farger.
Barna skal få
oppleve gleden
over å leke med
tall.

Barna skal møte
matematiske
begreper i lek- og
hverdagssituasjoner.

Barna skal bli
bevisst begreper via
konstrukssjonslek, tall
og formjakt, regler,
fortellinger og butikklek.

For barn 0-3 år:
For barn 3-6 år:

43

PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG VURDERING
Årsplanen skal være godkjent innen 1. mai. Den leveres ut til foresatte ved oppstart av
barnehageåret.
Årsplanen inneholder en grov skisse av det barnehagen skal arbeide med. Hver base vil i
tillegg lage en månedsplan som viser hvordan de vil arbeide med temaet den måneden.
De ansatte i barnehagen bruker basemøter, personalmøter, planleggingsdager og ledermøter
til fortløpende planlegging og vurdering. Vi vil i forkant av arbeidet med ny årsplan, evaluere
grundig hvordan foregående år har gått.

Dokumentasjon
Våren 2019 startet vi med Mykid som er et nettbasert verktøy hvor foreldre, ansatte og barn
legges inn. Her vil foreldrene finne info fra daglig leder /fagleder på oppslagstavlen eller
i nyhetsbrev. Månedsplan legges ut på kalender for hver enkelt base og foreldrene kan se
hvem som er på jobb den dagen. Her kan foreldrene sende beskjeder vedrørende sitt barn,
registrere ferie og fravær osv. De ansatte legger også ut bilder av barnet etter godkjenning fra
foreldrene.
På basene vil det være mulig å se barnas kunstverk. Førskolebarna vil få et minne fra
barnehagen på sommerfesten.
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SAMARBEID OG OVERGANG
Samarbeidspartnere
Eier av Trygge barnehager Eli Sævareid
Trygge barnehager / FUS
Samarbeidsutvalget
Foreldreråd
Ringsaker kommune
PPT- tjenesten i Ringsaker
Helsestasjonen
NAV
Høgskolen i Hedmark
Barnevernet
Forskjellige tolketjenester
Adecco vikarbyrå

Foreldresamarbeid:
I Øverkvern FUS barnehagen er vi opptatt at dere foreldre skal størst mulig medvirkning på
barnas hverdag i barnehagen. For oss er det viktig at vi har en god dialog og tett samarbeid
med dere. Vi er opptatt av barnets beste og det er viktig at vi hele tiden utveksler informasjon
som har betydning for barnets trivsel og utvikling. Skjer det endringer i livssituasjonen for
barnet er det viktig at vi ansatte får informasjon slik at vi kan ta hensyn til dette i hverdagen.
Barnehagen skal ikke ta over oppdragerrollen men være en «forlenget arm». Det er dere
som foreldre som er eksperter på deres barn. I tilvenningen i barnehagen er det viktig at vi
får høre om barnets rutiner og vaner slik at vi kan legge forholdene til rette for at barnet får
det best mulig i barnehagen. Sammen kan vi gi barnet de beste forutsetninger for en trygg og
harmonisk oppvekst og utvikling!
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Vi ønsker at foreldresamarbeidet skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse for
hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Vi ønsker at dere skal føle at det er lett å
ta opp det dere ønsker med oss. Husk at personalet er underlagt taushetsplikt. Det er viktig
for oss at eventuelle problemer/spørsmål tas opp direkte med den avdelingen det gjelder, og
aller helst med pedagogisk leder. Daglig leder kan også involveres ved behov.
For å sikre at vi får et best mulig utgangspunkt for foreldresamarbeid vil vi gjennomføre en
oppstartsamtale i forkant av oppstart. Det er viktig at vi får all den informasjonen vi trenger
til å bli kjent med ditt barn.
Det gjennomføres samtaler for alle i løpet av januar. Ta kontakt med baselederne om dere har
behov for ytterligere samtaler.

Foreldremøter
Første foreldremøte på høsten gjennomføres i september. Vi velger å dele foreldremøte i to
da vi er så mange og ikke har romkapasitet til alle på en gang. På møte på høsten vil vi vise
film av barnas hverdag, vi vil fortelle hvordan vår hverdag er og velge foreldrerepresentanter
til barnehagens samarbeidsutvalg.
Det gjennomføres et møte på våren, innen utgangen av april. Her ønsker vi å legge opp til et
møte hvor vi tar for oss et tema og får inn eksterne til å lede møtet.
Det sendes ut saksliste til møtene i god tid i forkant.

Kompetanse for personalet
Det er viktig at personalet er i stadig utvikling. Det skal utarbeides en plan for hver enkelt
ansatt. På den måten sikrer vi at barnehagen har et personal med kunnskaper og ferdigheter
nok til å sikre god kvalitet i tilbudet. I FUS kjeden får de ansatte kurs og opplæring kontinuerlig.
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Overgang barnehage – skole
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole. 
(Rammeplanen 2017).
FUS barnehagene har sin egen mal for arbeidet med overgang barnehage / skole. Foresatte
skal, i samarbeid med pedagogisk leder, fylle ut et overgangsskjema som følger barnet. Det er
viktig å merke seg at barnehagen ikke kan informere skolen uten de foresattes godkjenning.
De eldste barna skal oppleve glede og forventninger til skolestart. Og sammen foreldre skal vi
jobbe for at overgangen blir trygg og god.
Ringsaker kommune har utarbeidet rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og
Øverkvern FUS følger disse.
Gjennom hele det siste barnehageåret vil barna være med i førskolegruppa. I førskolegruppa vil
vi forberede barna på det som forventes på skolen og hjelpe de til å bli selvstendig. Aktivitetene
tilpasses barnas interesser og modning. Førskolebarna vil også være på kulturskolen i løpet
av det siste året.
Vi avslutter førskolegruppa med overnatting i barnehagen på våren. På sommerfesten markeres
førskolebarnas overgang til skolen med utdeling av et minne fra barnehagen og en blomst.
Det er viktig at vi legger opp til at overgangen mellom barnehagen og skolen skal bli så bra
som mulig for barna.

Overgang liten base – stor base
Vi ser at det er viktig å jobbe godt med overgangen fra liten base til stor base. Allerede i
februar starter vi arbeidet med overgangen. Daglig leder og baseleder tar en avgjørelse på
hvor barnet flyttes det året de fyller 3 år. Vi tar hensyn til hvilke barn som leker sammen
sånn at de kan være sammen med sine venner. Personalet har bestemt at søsken skal gå
på forskjellige baser for å kunne skjerme de slik at de ikke blir for avhengig av hverandre.
Vi ser at dette er viktig for at barna skal kunne leke med andre uten å ta hensyn til en bror
eller søster.
Etter av det er bestemt hvilken base barnet skal flyttes over til, sendes det ut en info til foreldrene
samtidig som de inviteres til et besøk sammen med barnet på stor base. Her informerer
personalet om hvordan de jobber og foreldrene får mulighet til å stille de spørsmålene de
måtte ha. En gang i uken vil barnet besøke den nye basen sin sammen med personalet fra
småbarnsbasen. Dette starter vi med i februar.
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Våre sikkerhetsrutiner
Soverutiner
Det er alltid minst en sovevakt tilstede ved vognene
Barn som sover sjekkes hvert 15 minutt og sovetid registreres inne på Mykid.
Barn sover ikke med teppe foran åpningen på vognen
Vi tilpasser soving til hvert enkelt barn
Utelek
Barn telles kontinuerlig
Barna registreres hvert 15 minutt i egen telleliste på Mykid.
Alle barna skal ha vester på seg ute og basene har hver sin farge.
De ansatte fordeler seg der barna er. Baksiden av bygget sjekkes kontinuerlig
Barn skal ikke hentes uten at det gis beskjed til de ansatte
Barn skal ikke gå inn i barnehagebygget alene
Ut på tur
Alle barn benytter vester med barnehagens navn og nummer
Barna telles kontinuerlig
Det skal være maks 6 barn per voksen på tur
Barna fordeles blant de ansatte
Barn og voksne beveger seg ikke ved vann uten at en med godkjent livredning er tilstede.
Barn og voksne oppsøker ikke elv og innsjø når det er flom.
De voksne er aktivt tilstede sammen med barna der de er.
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NYTTIG INFO
Dagsrytmen: (alt er i ca. tider)
6.45:			Barnehagen åpner
08.00-08.30:		
Frokost
09.30:			Aktiviteter starter
10.30:			Bleieskift småbarn
11.00:			Formiddagsmat
11.30:			
Soving for de minste
12.00:			Utelek
14.00:			
Brød og fruktmåltid
14.30:			
Frilek inne eller ute
			Bleieskift
17.15:			Barnehagen stenger

Barnehagens tradisjoner
Barnehagens tradisjoner høst 2019 - vår 2020
30. august feirer vi barnehagens bursdag
13. desember feirer vi Lucia på morgenen med sang og servering av lussekatter
I slutten av desember er det nissefest for barna med grøt og nissefest
Julegudstjeneste i Brumunddal kirke
I midten på februar er det pysjamasfest
10. april inviterer vi foreldre og søsken til påskefrokost
FUS-dagen
16. mai feirer vi 17. mai i barnehagen
I mai inviterer vi til besteforeldre dag i barnehagen
I juni er det sommerfest i barnehagen
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Planleggingsdager 2019 – 2020
Vi følger så godt vi kan skoleruten for Ringsaker kommune. Planleggingsdager for dette
barnehageåret er:
21. og 22. november, 31. januar og 22. mai. Den siste dagen vil vi komme tilbake til så fort som
mulig.

Barnehagens kor
Barnehagen har et eget kor for barn i alderen 4-5 år. De har koraktiviteter en gang i uka.
De ansatte legger opp til sanger som følger årets gang og tradisjoner. Her vil også barnas
medvirkning stå sterkt, og vi vil være lydhøre for barnas ønsker. Koret vil underholde på
arrangementer i løpet av året.

Bursdagsfeiring i barnehagen
Vi markerer bursdagen til barna med krone til barnet, vi heiser flagget ved inngangsdøren
og gjør litt ekstra stas på barnet den dagen. Vi lager fruktsalat eller smoothie. Vi har også et
bursdagsskap hvor ungene kan velge seg et antrekk for dagen.

Måltider
Frokosten i barnehagen serveres fra kl.8 – 8.30. Barna tar med seg matpakke til frokost, mens
barnehagen serverer formiddagsmat og et enkelt måltid på ettermiddagen med brød og frukt.
En gang i uka serveres et varmt måltid.

Merking av tøy
Et ønske fra oss som jobber i barnehagen er at alt tøy, sko, kosedyr, soveutstyr og smokker
skal merkes! Det er mange barn i barnehagen og vanskelig for personalet å holde orden på
tøy som ikke er merket med navn. Det er viktig at det står riktig navn på klærne, da det er
vanskelig for personalet å vite hva søskenbarn, naboer osv heter.

Medisinering
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I følge barnehageloven kreves det ikke av de ansatte i barnehagene at de skal bistå med
medisinering av barn. I de tilfeller hvor barnet har behov for medisiner i barnehagen og legen
mener at det er forsvarlig at en uten helsefaglig kompetanse kan utføre medisineringen, skal
det lages en avtale om og på hvilke vilkår barnehagen kan bistå. Det skal skrives ut en avtale
mellom ansatte og foreldre. Vi gir ikke paracet og lignende til barn i barnehagen.

Åpningstider
Barnehagen er oppe fra 06.45 – 17. 15 alle virkedager. Vi holder stengt jule- og nyttårsaften og
onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagens hjemmeside
Barnehagen har en egen hjemmeside som det kan søkes tilgang til. Her ligger det litt info om
barnehagen. Øverkvern har også egen Facebook side som foreldre kan følge.
Målet til alle FUS barnehagen er at vi skal bli papirløse.

Kontaktinfo
Ankervegn 2, 2380 Brumunddal
Barnehagen skal ha beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha fri. Gi beskjed direkte til basen til
ditt barn, enten via SMS, at du ringer eller legger det inn på Mykid.
Hovednummer		
Daglig leder		
Fagleder		
Måneraketten		
Regnbuen		
Solstrålen		
Stjerna		
Snegla		
Bien		
Humla		
Marihøna		

62 35 90 50
95 42 58 19
90 06 69 73		
90 64 50 76
91 10 49 77
90 80 78 89
90 70 51 12
41 63 33 36
95 14 97 99
48 27 92 62
94 13 96 69

dl.overkvern@bhg.no
fl.overkvern@bhg.no

Hjemmeside: www.fus.no/overkvern
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Kontaktinfo:
Daglig leder
Unni N. Gjermundsen
Tlf: 954 25 819
E-post: dl.overkvern@bhg.no
Besøksadresse:
Ankervegen 2
2387 Brumunddal
Tlf: 623 59 050
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Barnehagenavn
Øverkvern

