ÅRSPLAN
Eitillstad FUS
Barnehage // 2018-2019

Innledning
Eitillstad FUS Barnehage åpnet desember 2012, i helt nye og flotte lokaler
i Arnljot Gellines vei. Barnehagen har fire avdelinger: en avdeling for de
aller minste (1-2 år), en avdeling for toddlere (2-3 år) og to avdelinger for
3-6 år. Avdelingene heter Munin og Hugin, Gullfakse og Sleipner.
Barnehagen ligger mellom Kværnerbyen og Etterstad.

”Vårt overordnende fokusområde er Lekelyst. Dette skal
gjenspeile hverdagen vår og vil komme til syne i flere
ulike former”.
Vi har åtte utdannede pedagoger, to barne- og ungdomsarbeidere og seks
pedagogiske medarbeidere. Årsplanen er ment som et arbeidsredskap for
barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og
begrunnelser. Det er et dokument for personalet og som kvalitetssikrer
vår pedagogiske virksomhet. Årsplanen skal gi informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens
samarbeidsparter og andre interesserte. Den skal godkjennes av
barnehagens eierstyre og fastsettes av barnehagens
samarbeidsutvalg (SU).
Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette
rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan
barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Her må også
progresjon tydeliggjøres. Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal også fremkomme hvordan
barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar samarbeid
og sammenheng med skolen. (Kunnskapsdepartementet 2017).

Styrende dokumenter:

Kontaktinformasjon:

•
•

Eitillstad FUS Barnehage
Arnljot Gelines veg 5a
0657 Oslo
www.eitillstad.bhg.no

•
•
•
•
•

Lov om barnehager
Rammeplanen for
barnehagens innhold og oppgaver (2017)
Serviceerklæringen for FUS barnehager
Barnehagens vedtekter
Overordnet fagplan for FUS
Etiske retnings r ansatte i FUS-barnehagene
Forskrift om miljørettet helsevern

Barnehagens samarbeidspatnere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnehagens eierstyre
Bydel gamle Oslo
PPT
Fagsenteret i bydelen
Barnevernet
FUS-kjeden
Helsestasjonen
Foreldrene
SU/FAU
Oslo nettverk for FUS-barnehager
NAV
Andre faglige instanser

Daglig leder:
dl.eitillstad@bhg.no
tlf: 41534749 / 95239770
Sleipner
sleipner.eitillstad@bhg.no
tlf: 415 34 748
Munin
munin.eitillstad@bhg.no
tlf: 415 34 745
Gullfakse
gullfakse.eitillstad@bhg.no
tlf: 415 34 746
Hugin
hugin.eitillstad@bhg.no
tlf: 415 34 743

FUS
VISJONEN
Sammen gir vi barndommen verdi;
Lek og glede, hverdagsmagi
og vennegaranti.
Det kreves av oss ansatte i en FUS-barnehage
at vi jobber målrettet med FUS sin visjon
i hverdagen. Dette vil si at visjonen alltid skal være en
del av planleggingen, gjennomføringen og evalueringen
av vårt pedagogiske arbeid i Eitillstad FUS barnehage.
Alle barnehagene i FUS kjeden har også tre
verdiord som skal prege den ansatte.
Disse ordene er:

«glødende,
skapende,
tilstedeværende».

Vi har definert hva disse ordene
betyr for oss på denne måten:

”Vi er glødende når vi engasjerer
oss, når vi skaper og når vi er
tilstedeværende i lek og aktivitet
med barna. Vi er skapende når vi
gløder, når vi gir oss hen sammen
med barna og når vi serhva barna
er opptatte av.
Vi er tilstedeværende når vi ser
hvert enkelt barn, dets kvaliteter og
personlighet og når vi bruker tid på
å prøve å forstå”.

LEKELYST
Hos oss i Eitillstad kommer leken først!
Leken er iboende hos alle barn, og å leke,
det er dagens viktigste gjøremål for barn i
barnehagealder. På bakgrunn av dette har vi
valgt at lekelyst skal være barnehagens
gjennomgående tema. Vi skal ha voksne som
ser hvert enkelt barn og som legger til rette
for at barna opplever mestring og glede
igjennom lek. Vi har laget en egen
progresjonsplan for hvordan de voksne skal
opptre for å utvikle lekelyst i større grad.

Alder
1-2 år
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Voksenrolle
Den ansatte skal:
• sørge for et godt fysisk miljø som inspirerer til utforskning og lek.
• møte barnas invitasjon til lek.
• inkludere alle barn og hjelpe de som finner det vanskelig å komme inn i lek.
• være en trygg ladestasjon for barna.
• bistå i barnas konflikter.
• være aktivt tilstedeværende i barns lek

2-3 år

Den ansatte skal:
• legge til rette for at barna får felles erfaringer og opplevelser.
• fremme et inkluderende miljø der alle barna erfarer glede i lek.
• delta og veilede i leken.

3-4 år

Den ansatte skal:
• ha respekt for barnets lek.
• være klar over sin rolle i leken.
• har ansvaret for å organisere leken, både inne og ute.
• gi barna verktøy til rolleprogresjon i leken.
• Den ansatte skal gi barna rom for barna å utforske leken.
• Den ansatte skal se viktigheten av lekens egenart.

5-6 år
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Den ansatte skal:
• skape hverdagsmagi.
• legge til rette for rollelek.
• forstå viktigheten av leken betydning for utgangspunkt for læring.
• være anerkjennende for alle barn.
• bygge videre på barnets nysgjerrighet.
• være en god rollemodell for barna for utvikling av fantasi og kreativitet.

Rammeplanen definerer

VOKSENROLLEN
i henhold til
;-omsorg på følgende måte:

- Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for
ro og hvile, møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og
vise omsorg for hvert enkelt barn. Støtte og oppmuntre barna
til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.
- Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver
i fellesskapet, legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas
perspektiver og handlinger, tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og
positive selvforståelse.
;- vennskap og felleskap på følgende måte:
- Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere
synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser,
opplevelser og meninger.
- Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser
og finne løsninger i konfliktsituasjoner.
- Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging,
mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
;- kommunikasjon og språk på følgende måte:
- Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon
og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i
samtaler, sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer
med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap
for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser, være
bevisst på sine roller som språklige forbilder, og være lydhøre
i kommunikasjon med alle barn. Personalet må reflektere over
sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og
fremme likeverd og likestilling.

Egenledelse i lek
Barn lærer i samhandling med omgivelsene (Vygotsky). Den
proksimale utviklingssone er spenningsfeltet mellom det
barnet klarer selv og det barnet kan klare med litt hjelp fra en
voksen eller et eldre barn. Når barn blir sett og støttet på hvert
utviklingstrinn, utvikles det mentale verktøy som gjør barnet i
stand til å bli mer sosialt, selvstendig og kreativt. Egenledelse
er prosesser som analyserer, setter i gang, styrer og regulerer
følelsene og atferden i en gitt situasjon. Egenledelse er et viktig
«verktøy» for at barnet kan finne løsninger og tilpasninger til
omgivelsenes krav, oppgaver og utfordringer.

Egenledelseshjulet:

Selvmonitorering:
Oppfatte reaksjonene som egne handlinger og væremåte
skaper hos andre, og hvordan andres atferd påvirker barnet
selv. Komplisert ferdighet som er avgjørende for utvikling av
evnen til innlevelse i andres følelser og empati.
Oppsummering:
” Barn som har lett for å komme i gang med en aktivitet,
som legger gjennomførbare planer, som anvender
alternative strategier når det trengs, som husker hvorfor
de holder på med en aktivitet, som klarer å regulere sine
følelsesmessige reaksjoner overfor omgivelsene, som ser sin
rolle og sin innvirkning i sosialt samspill og som lærer av både
feiltrinn og suksess, viser gode ferdigheter i egenledelse.”

Planlegging:
Å sette seg mål, f.eks. finne «rekvisitter» barna trenger for å
leke ” doktorlek” (rollelek).
Organisering:
Ferdigheter som går på å skape orden og struktur i den
«indre» og «ytre» verden.
Arbeidshukommelse:
Evnen til å huske ulike typer informasjon barnet har lært eller
episoder det har erfart for å oppfatte, forstå og bearbeide
beskjeder -” kan du gå og hente melka i kjøleskapet?”
Igangsetting:
Evne til å ta initiativ og komme i gang med aktiviteter.
Gjennom aktive handlinger påvirker barna omgivelsene sine og
når sine mål. Barna erfarer at det lønner seg å ta initiativ for å
oppnå det de ønsker.
Fleksibilitet:
Barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller
perspektiv i en aktivitet/oppgave. Evne til å løse konflikter.
Selvregulering:
Barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger,
språk, impulser, tanker og følelser. Opprettholde en handling
over tid samt å stoppe egne handlinger når situasjonen krever det.

TUR

FORMINGSAKTIVITET

•

•
•

FUS-barn har et positivt selvbilde
FUS-barn er trygge og forskende, de
trives i lek og har venn kompetanse

•

FUS-barn gleder seg til «resten av livet»,
de vet at de har påvirkningsmulighet og
at innspillene deres teller

•

FUS-barn har det gøy i barnehagen

I EITILLSTAD FUS BARNEHAGE:

MÅLTID
•
•
•

ROLLELEK

SAMLINGSSTUND

•
•
•
•

FYSISK
LEK

FUS BARNEHAGENES
FIRE HOVEDMÅL:
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Ser vi alle barna som medskapere
av egen identitet
Gir vi barna mulighet til utvikling
uansett forutsetninger
Gir personalet barna tilpassede
utfordringer individuelt og i samspill
med andre barn og voksne
Blir barna møtt med respekt for
egne følelser
Blir barna sett og hørt
Blir barna behandlet som likeverdige
Får barna den tiden de trenger til å
mestre hverdagen ved at de får lov
til å prøve og feile

LEK

Leken har egenverdi. Leken er naturlig for barn, en
lystbetont aktivitet. Leken er spontan, frivillig, styrt av
barnas indre forestillinger,erfaringer og fantasier.
I Lek lærer barn å:
•
•
•
•
•
•

Ha felles oppmerksomhet
Regulere følelser og impulser
Bearbeide følelser og opplevelser
Imitere andres handlinger
Forstå sammenhenger, årsak og virkning
Tilegne og utvikle språkkompetanse

Barnas opplevelser og erfaringer i lek styrker deres læring og
utvikling, som bidrar til å gjøre dem til sosiale kompetente
individer. Barna lærer blant annet å løse konflikter, utvikle
vennskap og empati.

DANNING
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. (Barnehageloven §
1 Formål, 1.ledd)
Tidligere ble det snakket om oppdragelse av barn. I et mer
moderne, pedagogisk perspektiv er man opptatt av barns
dannelse. Dannelse, eller danning, kan beskrives som en
prosess der barn er gitt en mulighet til å utvikle seg som
menneske og som individ. I barnehagen skal dette skje i
samspill med omgivelsene og i møte med andre mennesker.
Det handler om å utvikle en evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter. Danning er en livslang prosess. Det
er en forutsetning for meningsdanning, kritisk refleksjon og
demokrati. For å forstå danningsbegrepet må vi forstå det som
mer enn bare et ord for oppdragelse.
I tråd med Rammeplanen for barnehagens innhold og
oppgaver, er vi i Eitillstad FUS barnehage opptatt av at barn
skal få utvikle kunnskap og ferdigheter, og få utfordringer og

MEDVIRKNING
støtte slik at de kan handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnende
valg. Vi ønsker å legge til rette for barnas allsidige utvikling ved å gi alle
barn muligheter for lek, samt å gi barna den omsorg og nærhet som de
har rett på. I dannelsesreisen skal barna utvikle seg til å være
nysgjerrige og søkende i omgivelsene.

OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet. (Kunnskapsdepartementet
2017).Arbeidet med omsorg handler både om relasjonen mellom
personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn
mulighet til å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial
kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.
Ved følelsesmessige uttrykk, kroppsholdning og mimikk uttrykker de
yngste barna sine synspunkter. I Eitillstad FUS barnehage handler god
omsorg om å være et sensitivt personale. Det vil si å være tilstede for
barna i barnehagen og å ta alle uttrykksmåter fra barna på alvor. Hvert
enkelt individ er selvstendig med egne behov og meninger. Personalet
skal lytte til disse og møte hvert enkelt barn slik at de føler seg sett og
hørt.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike
uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer,
individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste
barna og barn som kommuniserer på andre måter
enn gjennom tale har rett til å gi uttrykk for sine
synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må
observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov. (Kunnskapsdepartementet 2017).
Det å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som individ
er å bli tatt på alvor. Ved å vektlegge barns rett til
medvirkning, ønsker vi i Eitillstad FUS barnehage å
ta barnas tanker, ideer og meninger på alvor i alle
aktiviteter. Å la barna medvirke innebærer ikke
nødvendigvis å velge fritt, men som en pedagogisk
praksis der vi voksne er sensitive og lydhøre.
Resultatene fra ekspertundersøkelsene som blir
utført med 5-åringene i barnehagen, vil påvirke det
videre pedagogiske arbeidet i barnehagen.

MANGFOLD
& GJENSIDIG

RESPEKT

I Eitillstad FUS barnehage er vi et lite økosystem som har et stort
mangfold med ulike kulturer, religioner, livssyn, familierelasjoner,
kjønnsidentiteter, verdier og holdninger. På bakgrunn av
dette mangfoldet er det viktig at alle møtes med anerkjennelse
og respekt.
Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det
pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut
fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger
(Kunnskapsdepartementet 2017).
I Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av barnas egen kultur,
hva den inneholder og hvordan den utvikles. Vi snakker om alt fra
gamle og nye barneleker, sanger, rim og regler, dans,
musikk og eventyr. Den delen av barnekulturen som ikke er
nedskrevet men som går i arv fra generasjon til generasjon,
og den kulturen de lager selv er også en stor del av kulturen
i barnehagen.
Vi gir barna felles opplevelser og inntrykk fra flere ulike
kulturer, men de skal også få anledning til å skape og utvikle
sin egen kultur. I Eitillstad FUS barnehage har vi skapt vår
egen kultur på bakgrunn av FUS sine verdier. Dette er en
prosess som går over tid og vil hele tiden være i forandring.

”Vi i FUS har noen klare verdier som skal ligge til
grunn for barnehagens egen kultur. Disse verdiene
er glødende, skapende og tilstedeværende. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet,
skal være en del av barnehagens særpreg”.
Barn skal få mulighet til å uttrykke seg gjennom flere” språk”
og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske
uttrykk. Som en del av den norske kulturen vil Eitillstad FUS
Barnehage synliggjøre den samiske kulturen slik at barna kan
utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

LIKESTILLING/
LIKEVERD
I Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av mangfoldet som er
representert i samfunnet vårt. En av barnehagens viktig-ste jobber er
å bidra til at alle barn utvikler sin integritet. På denne måten lærer de
å ta hensyn både til seg selv og andre.

”Vi ønsker å bidra til at barna får en god selvfølelse
og at de får utviklet sin personlighet”.
For oss er likestilling og likeverd to sider av samme sak. Selv om vi er
forskjellige, har forskjellige behov, interesser, kunnskaper, egenskaper
og styrker er vi alle like mye verdt. Vi ønsker å se på vår egen praksis
og reflektere over hvordan vi opptrer ovenfor hverandre, både bevisst
og ubevisst.
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen
skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet
(Kunnskapsdepartementet 2017).

OVERGANGER
Når barnet begynner i Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av at alle
barn, uavhengig av alder, får en trygg start i barnehagen. Personalet
skal gi rom for at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og
knytte seg til personalet og andre barn. Alle nye barn vil få en
primærkontakt blant de voksne på avdelingen. Primærkontakten
har ansvaret for den tette oppfølgingen, i den første tiden med barn
og foresatte. Nye barn på småbarnsavdelingen skal få en fadder fra
skolestarterne. Fadderordningen vil styrke tilhørigheten til barnehagen
for nye barn og vil kunne videreutvikle omsorg, empati og medvirkning
for skolestarterne.

Overganger innad
i barnehagen
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at
barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet
når de bytter barnegruppe
(Kunnskapsdepartementet 2017).

I Eitillsatd FUS Barnehage sikrer vi overganger
på følgende måte
•
•
•
•

Alle nye barn får en egen primærkontakt
Alle foresatte skal ha oppstartsamtale med en pedagog
fra avdelingen
Alle nye foresatte får tilbud om et eget foreldremøte
bare for nye foreldre
Barna som skal bytte avdeling vil komme på besøk på
ny avdeling før oppstart for å bli kjent.

OVERGANG
BARNEHAGE-SKOLE
I Eitillstad FUS barnehage samles skolestarterne en gang i uken. Her
får barna skoleforberedende aktiviteter, som å dra på turer og dele
erfaringer med de andre barna i barnehagen. Barna får kjennskap til
tall og bokstaver gjennom lek, og får oppleve glede og spenning ved å
være de eldste barna i barnehagen. Vi øver på det å kunne konsentrere
seg og ha felles oppmerksomhet over tid.
I Eitillstad FUS barnehage svarer alle skolestartere på en
ekspertundersøkelse. Dette fordi de er eksperter på å være barn
i barnehagen og skal ha mulighet til å medvirke i sin egen hverdag.
Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon, som
utgangspunkt for samarbeid, om tilbudet til de eldste barna i
barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen
(Kunnskapsdepartementet 2017).

Planlegging,
dokumenatsjon og evaluering

Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige
utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på
observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og
samtaler med barn og foreldre (Kunnskapsdepartementet 2017).

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og
allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig
for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud.
Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det
pedagogiske arbeidet.

Barnas tilbakemeldinger er viktig for oss i vårt pedagogiske arbeid. I
tillegg planlegger vi gjennom personalmøter, leder-møter,
avdelingsmøter og evalueringer. Innspill fra foreldrene kan også
bli tatt med i vår planlegging.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk
perspektiv skal derfor ligge til grunn ved dokumentasjon av
barnegruppen og enkeltbarn. (Kunnskapsdepartementet 2017).

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet
arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens
arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske
virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi
foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og
om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven
og rammeplanen.

Vi dokumenterer arbeidet vårt på flere forskjellige
måter og arenaer.
•
•
•
•
•
•

Pedagogisk dokumentasjon/tilbakeblikk
Facebook/sosiale medier
Fotovegg i fellesområdet
Bilder som henges opp på avdelingen
Utstillinger av det barnet lager i barnehagen
Uformelle samtaler og foreldresamtaler

Ved behov for dokumentasjon av enkelt barn blir dette gjort i
samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser utenfor barnehagen. I slike tilfeller følger vi lov om taushetsplikt.

EVALUERING/ VURDERING:
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å
sikre at alle barn får et tilbud i tråd med
barnehageloven og rammeplanen.
(Kunnskapsdepartementet 2017).
Vi er opptatt av å vurdere oss selv og evaluere
arbeidet i barnehagen for hele tiden å bli bedre,
fornye oss og være oppdatert på det som
foregår i lokalmiljøet og samfunnet generelt.
Dette gjør vi på følgende måter
•
•
•
•
•
•
•

Refleksjon og evaluering av tema og
perioder på ulike møter
Samtaler med barn og foreldre
Refleksjon av egen praksis
Intervju med skolestarterne
(ekspertundersøkelser)
Tilbakemeldinger fra SU, foreldreutvalget
Brukerundersøkelse internt for FUS
Brukerundersøkelse fra Oslo kommune
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1-2 ÅR					

Barna skal møte variert lekemateriale i ulike
former, farger, størrelser og mønstre.
Barna skal få erfaringer med ulike begreper
knyttet til former og materiale.

ANTALL, ROM OG FORM
3-4 ÅR					
Barna skal erfare ulike typer størrelser,
former og måleenheter gjennom å sortere
og sammenligne.
Barna skal erfare plassering og orientering og på
den måten utvikle sin evne til lokalisering.
Barna skal få kjennskap til tallene 1-10.

5-6 ÅR
Barna skal få kunskap om tall og
tallrekkefølge.
Barna skal introduseres for matematiske
begreper som avstand, vekt, volum
og possisjoner.
Barna skal få erfare å måle seg selv,
hverandre og andre gjenstander med ulike
typer måleenheter.

KROPP BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barna skal oppleve kroppslig mestring.

Barna skal få motoriske utfordringer.

Barna skal etablere rutiner for håndhygiene.

Barna skal få kunnskap om menneskekroppen
(Empati, følelsesuttrykk osv)

Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv
til ulike årstider.
Barna skal bli bevisst kroppen sin.
Barna skal oppfordres til å kle av og på seg.
Barna skal møte motoriske utfordringer ute og inne
(f.eks. trapper, ulendt terreng osv).
Barna skal tilbys et variert og sunt kosthold.

Barna skal utvikle en selvstendighet ved
påkledning, do-besøk og måltider.
Barna skal få kjennskap til ulike matvarer.

Barna vil være selvstendig ved do-besøk,
måltid og påkledning.
Barna skal utvikle forståelse og respekt for
egen og andres kropp, og at vi alle er forskjellige.
Barna skal få muligheten til å utvikle
grunnleggende ferdigheter innenfor ulike
fysiske aktiviteter(Ski, skøyter, klatre osv).
Barna skal få forståelse og betydning av
gode vaner og sunt kosthold.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
1-2 ÅR

				 3-4

Barna skal kunne uttrykkefølelser, behov og
ønsker gjennom kroppsspråk, mimikk og ord.
Barna skal bli kjent med bøker, rim og regler,
sanger og bilder.

ÅR					

Barna skal kunne uttrykke følelser, behov og
ønsker gjennom nonverbal og verbal
kommunikasjon.
Barna skal gjenkjenne og kunne gjengi enkle
fortellinger og eventyr, sanger, rim og regler.

Barna skal møte tekst, skriftlige og muntlige
fortellinger og ordbilder.

Barna skal tilegne seg lekekompetanse sammen
med andre barn og voksne.

Barna skal møte voksne som setter ord på sine
handlinger.

Barna skal kjenne igjen navnet sitt som
ordbilde.

5-6 ÅR
Barna skal kunne uttrykke følelser og
begrunne hvorfor.
Barna skal gjennom lek og aktiviteter erfare
godt samspill basert på god kommunikasjon.
Barna skal kunne føre samtaler over tid og
gjenoppta samtaler.
Barna skal kunne lytte, observere, gi respons
i gjensidig samhandling.
Barna skal kunne løse konflikter verbalt.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barna skal møte ulike tradisjoner og høytider.
Barna skal begynne å mestre sosialt samspill,
trøste, vente på tur og dele.

Barna skal utvikle toleranse og interesse for
hverandre og hverandres bakgrunn.

Barna skal få mulighet til å reflektere over ulike
meninger og religioner.

Barna skal oppleve at hvert enkelt individ er
like mye verdt.

Barna skal få innsikt i grunnleggende
humanistiske verdier gjennom samspill med
andre barn og voksne.

Barna skal oppmuntres til å være nysgjerrige,undre seg og utforske.

Barna skal erfare samfunnets grunnleggende
normer og verdier og tilegne seg disse.

Barna skal kunne sette grenser for seg selv og
respektere andres grenser

Barna skal få møte ulike kulturer og tradisjoner gjennom det som er representert i barnegruppen og personalet.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barna skal få kjennskap til naturens dyr og
innsekter gjennom alle sansen: Lukte, smake,
kjenne, se og lytte.
Barna skal få oppleve glede og trivsel i all
slags vær.
Barna skal få delta i søppelsortering.
Barna skal få møte ulike former for
konstruksjonsleker.

Barna skal utvikle toleranse og interesse for
hverandre og hverandres bakgrunn.

Barna skal få mulighet til å reflektere over ulike
meninger og religioner.

Barna skal oppleve at hvert enkelt individ er
like mye verdt.

Barna skal få innsikt i grunnleggende
humanistiske verdier gjennom samspill med
andre barn og voksne.

Barna skal erfare samfunnets grunnleggende
normer og verdier og tilegne seg disse.
Barna skal få møte ulike kulturer og
tradisjoner gjennom det som er representert i
barnegruppen og personalet.

KUNS, KULTUR OG KREATIVITET
1-2 ÅR					
Barna skal få kjennskap til ulike farger, uttrykk
og teknikker.
Barna skal få oppleve ulike materialer gjennom
sansene: lukte, smake, se, lytte og kjenne på.
Barna skal møte barnekultur som er av og
for barn.

		

3-4 ÅR					

5-6 ÅR

Barna skal få muligheten til å ta i bruk sin
fantasi, kreative tenkning og skaperglede
gjennom bruk av materialer og ulike teknikker.

Barna skal få kjennskap til og kunnskap om ulike
kunstutrykk som f.eks. teater, museum, parker og
gallerier.

Barna oppmuntres til å delta aktivt i sang,
dans og drama.

Barna skal få kjennskap til og kunnskap om eldre
og nyere barnekultur og tradisjoner.

Barna er med på å skape sin egen kultur.

Barna oppmuntres til å ha egne kulturelle
uttrykk og delta når de voksne skaper kultur.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna skal bli kjent med barnehagens område
og nærmiljøet rundt.
Barna skal få oppleve at gutter og jenter får like
muligheter.
Barna skal vite navnet på avdelingen sin.
Barna skal få kjennskap til navnet på barn og
ansatte på avdelingen sin.
Barna skal få delta i ulike arrangementer i
nærmiljøet.

Barna skal få erfare at de er en del av
barnehagens fellesskap og at deres utsagn
blir tatt på alvor.
Barna skal få kjennskap til og kunnskap om ulike
områder i nærmiljøet.

Barna skal få kunnskap om institusjoner i nærmiljøet og besøke noen av dem.
Skolestarterne skal få erfare lengre turer og få
kjennskap til i hvilke områder barna bor i og hvilke
skoler de skal starte på.
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FUS har utarbeidet noen
enkle retningslinjer for
kosthold i barnehagene:

1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan - både oppskårne grønnsaker til
brødmåltider, og med en stor andel grønnsaker til varmmåltider.

2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest
mulig fiskeinnhold
Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig
fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest
mulig kjøttinnhold
Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig
kjøtt, dersom vi ikke serverer rent kjøtt.

Informasjon om
SmartMat i Eitillstad
FUS barnehage:
Som vi informerte om på foreldremøte høsten 2015 har FUS startet et
prosjekt som heter FUS SmartMat.
SmartMat skal sikre at maten barnet ditt får i barnehagen bidrar til at
de utvikler seg og lærer på best mulig måte. SmartMat er grønnsaker,
vann, rene råvarer og lage mer mat fra bunnen av.
Vi bruker alternativer til brødmåltider så ofte vi kan, slik at barna får
et mer variert kosthold og inntak av nok grønnsaker.
Det skal være fokus på glede rundt matbordet – barna skal se frem til å
spise og de skal ha det hyggelig når de spiser.
Hva barna spiser legger grunnlag for hvordan deres blir.
Riktig mengde av næringsrik mat vil sikre at hjernen og
kroppen fungerer optimalt, og barna vil være i stand til å opprettholde
god lek over tid.
Prosjektet skal bidra til at barna får mat som inneholder byggeklosser
for kropp og hjerne. Vi ønsker at barna skal få en forståelse for og
kunnskap om hva ulike typer mat gjør med kroppen og hvilken mat
kroppen helst vil ha.

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne
gamle kornsorter som emmer, spelt og byggryn). Vi bruker også flere
ulike typer belgfrukter som f.eks lilnser og bønner.

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
Det betyr at vi bruker plantefett som f.eks olivenolje og kokosolje,
samt meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.

6. Vi bruker vann som tørstedrikk
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller
med mindre mengder av annen drikke.

7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer.
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks frukt, bær
og honning (honning er ikke anbefalt til ban under 1 år).

8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og
brødmåltider for å skape variasjon
Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at
barna får et mer variert kosthold og inntak av grønnsaker.

Viktige datoer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planleggingsdag 30, 31 august. 2 november, 2 januar og 6 mai
Foreldremøte 06.09.18
Høstfest 28.09.18
FN-dagen 24.10.18
Barnehagens bursdag 03.12.18
Lucia feiring 13.12.18
Nissefest 19.12.18
Arnljot Gelline-lekene 14.01.19
Samenes dag 06.02.19
Karneval 25.02.19
Foreldremøte 07.03.19
Gul fest 12.04.19
17 mai markering, 16.05.19
Sommerfest 07.06.19

