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KONTAKTINFORMASJON
Daglig leder:
Linda Beate Øverbø
Telefon: 970 55 122 / 926 89 814
Epost: dl.eventyrlia@bhg.no
Barnehagens adresse:
Jordstjerneveien 48, 1283 Oslo

Avdeling Jotunheimen
Telefon: 970 55 123
Epost: jotunheimen.eventyrlia@bhg.no
Avdeling Dovrefjell
Telefon: 970 55 124
Epost: dovrefjell.eventyrlia@bhg.no
Avdeling Krokskogen
Telefon: 970 55 125
Epost: krokskogen.eventyrlia@bhg.no
Avdeling Trollskogen
Telefon: 970 55 126
Epost: trollskogen.eventyrlia@bhg.no
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VELKOMMEN TIL EVENTYRLIA FUS BARNEHAGE
Vennskap og språkstimulering gjennom unikt tilstedeværende voksne

FORORD
Med det overordnede lovverket, Barnehageloven og Rammeplan for barnehager har vi laget
vår årsplan. Planen er gjeldende for barnehageåret 2019/2020.
Årsplanen er først og fremst et arbeidsredskap for personalet, men også informasjon og
dokumentasjon på vårt arbeid til foreldre, tilsynsmyndigheter, politikere, eier og andre interesserte.
Årsplanen inneholder en oversikt over barnehagens virksomhet, hva vi ønsker å vektlegge i
arbeidet med våre barn, og hvordan vi ønsker å jobbe for å oppnå dette i tråd med de rammene vi har. Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og godkjennes
av eierstyret.
Å skape vennskap for alle barn er et av de viktigste målene for alle FUS barnehagene. Vennskap skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Gjennom leken lærer vi hvordan
vi skal forholde oss til hverandre, og unngå mobbing og erting. Å ha venner og kjenne tilhørighet skaper glade barn som skal kunne se tilbake på barnehagehverdagen som en god tid.
Alle barn i Eventyrlia FUS barnehage skal ha en venn.
I år skal vi fokusere på å lage enda bedre rammer for god lek og læring ved å jobbe med å
utbedre barnas lekemiljø på alle avdelinger.
Vi jobber kontinuerlig for å skape en best mulig barnehage for barn, foresatte og ansatte. Vi
ønsker at våre brukere skal ha høye forventninger til barnehagen. Innfrir vi ikke forventningene, vil vi ha tilbakemeldinger på det slik at vi kan vurdere egen praksis og stadig utvikle oss.
Et godt barnehageår ønskes alle fra i Eventyrlia FUS barnehage!
Mortensrud, 1. august 2019
Linda Beate Øverbø
Daglig leder

INNLEDNING
Eventyrlia FUS barnehage AS er en del av FUS kjeden, som er Norges største private barnehagekjede. Det er til sammen mer enn 170 FUS barnehager i landet og vi har felles visjon, verdier,
serviceerklæring og andre viktige styringsdokumenter.
Eventyrlia FUS barnehage har fire avdelinger, og ble åpnet i oktober 2007. Barnehagen ligger
på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Vi er dette barnehageåret 18 ansatte, og
personalgruppen er godt sammensatt når det gjelder kjønn, faglig kompetanse og erfaring fra
arbeid med barn. Vi har totalt ni pedagoger (inkludert daglig leder), åtte pedagogiske medarbeidere. En av våre medarbeidere tar barnehagelærerutdanning på deltid.
Våre satsningsområder er barnas språkutvikling og vennskap. Barna skal føle seg trygge, ha
det bra, leke og utvikle seg.
Det er avgjørende for kvaliteten i barnehagen at de ansatte evner å være nære og omsorgsfulle i sine relasjoner med alle barn. Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få
den hjelp og støtte de har behov for. Det er i hverdagssituasjoner og lek at barna lærer mest
om sosial kompetanse, vennskap og språk – og her trenger barna hele tiden voksne som kan
gi barna positive tilbakemeldinger på det de mestrer og veilede de på hvordan man er mot
andre.
Vi ser det beste i alle barn, og sammen med oss skal barna i Eventyrlia oppleve glede, mestring og vennskap!

VISJON FUS
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Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med
barn, foreldre og kollegaer. Visjonen betyr for oss at alle
som er i barnehagen, enten som forelder, barn eller ansatt deltar i et fellesskap hvor målet er å gi barna en god
barndom.
Vi tilrettelegger for lek og glede ved å gi leken gode vilkår
og ved at alle ansatte skal kjenne voksenrollens betydning for utvikling av barnas lek. I år har vi ekstra fokus
på å bygge opp barnas lekemiljø på en faglig begrunnet
måte som skal legge et endra bedre grunnlag for spennende og god lek for alle.
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HVERDAGSMAGI
Alle våre barn skal oppleve hverdagsmagi ved at vi er oppmerksomme på, og legger til rette
for små og store magiske øyeblikk sammen. Disse opplevelsene er med på å skape gode barndomsminner.
Vennegaranti betyr for oss at vi vil skape ett miljø hvor alle inkluderes og kjenner seg betydningsfulle. Vi har fokus på gjensynsglede, toleranse for ulikheter og styrking av det enkelte
barns selvfølelse.

KUNDELØFTER I FUS
Barnet ditt skal ha en venn
For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt
mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er
for barnet, vennskap skaper trygghet, glede og utvikling.
Vi skal være gode rollemodeller
Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro,
og bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape
trygghet og varme.
Vi skal ha lekekompetanse
Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, og bruke
leken til læring og mestring.
Vi skal finne hverdagsmagi
De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse
og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi
legge til rette for og være oppmerksomme på.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING - HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!
Egenledelse i lek og læring er implementert som et satsningsområde i FUS for å synliggjøre
hvilke prosesser som aktiveres hos barn i lek. FUS jobber hver dag med å legge det beste
grunnlaget for utvikling av barnets mange ferdigheter. Satsningen på Egenledelse skal også
sørge for et støttende og styrkende personale i samhandling med barn i lek.
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Egenledelse er et paraplybegrep innen teori om sosial utvikling og sosial kompetanse. Det
beskriver de mentale aktivitetene som setter i gang, styrer og regulerer det barnet gjør. De
syv egenledelsesfunksjonene, som avbildet under, skaper orden og struktur i barnets sosiale handlinger. De ulike funksjonene utvikler på hver sin måte barnets evne til å etablere og
opprettholde vennskap, det forebygger mobbing og knyttes også til tidlige ferdigheter innen
lesing, skriving og matematikk.
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SMARTMAT
Hver avdeling skal i år systematisk fokusere på de ulike funksjonene gjennom året i blant
annet i organiserte lekegrupper.
FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt i FUS som først og fremst skal fremme matglede
hos barna. Barna skal se frem til måltidet og ha det hyggelig når de spiser.
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, og er helt grunnleggende for at
barna skal være i stand til å opprettholde god lek over tid.
I Eventyrlia betyr Smartmat følgende:
V
 i bruker vann som tørstedrikk
V
 i serverer grønnsaker, frukt og bær til måltidene
V
 i har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon og for at
barna skal få smake ulike retter
V
 i bruker rent kjøtt, eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhol
V
 i bruker ren fisk, eller fiskevarer med høyest mulig fiskeinnhold
V
 i serverer smoothie til barnas bursdagsfeiringer 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 to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge, og er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert
hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
Rammeplanen er et svært viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av
god kvalitet og gir også informasjon til foreldre om hva de kan forvente av barnehagen.
Barnehageloven § 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

FN`S BARNEKONVENSJON
Barnehageloven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter
barns rettigheter. FN`s barnekonvensjon ble vedtatt av FN`s generalforsamling i 1989.
Barnekonvensjonen består av 42 artikler. Litt forenklet kan vi si at alle barn har rett til:
L iv og helse
S
 kolegang og utvikling
O
 msorg og beskyttelse
D
 eltakelse og innflytelse
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Litt mer utdypende kan man si at det skal tas hensyn til barnas beste, og at vi som ansatte skal
veilede og støtte barnet i dets utvikling.
Foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Det betyr at det må være
god kommunikasjon mellom foreldre og personalet i barnehagen, slik at vi kan være det positive tillegget barnehagen skal gi barna. Videre kan vi lese at barnet har rett til å si sin mening
i alt som angår det, og at barnets meninger skal telle. Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og
til å delta i kunst og kulturliv.
Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:
B
 arnehagens vedtekter
S
 erviceerklæring for FUS barnehagene
E tiske retningslinjer
F orskrift om miljørettet helsevern med veileder
G
 jeldende lov og avtaleverk som har/kan ha innvirkning på barnehagen
L okale føringer for Oslo barnehagene
B
 arnehagens periodeplaner
P
 ersonalets kompetanseplan

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – FUS
Verdier:

GLØDENDE, SKAPENDE OG 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 til å virkeliggjøre visjonen.
Alle ansatte i Eventyrlia har vært med å sette ord på hva vi i vår barnehage legger i disse verdiene med fokus på voksenrollen.
Vi i Eventyrlia gløder fordi vi
e
 r glad i og stolt av jobben vår
b
 renner for det vi holder på med
g
 ir av oss selv, har godt humør og bruker humor i hverdagen
e
 r genuint interessert i barnas utvikling og trivsel
Vi i Eventyrlia er skapende fordi vi
tar tak i barnas initiativ
legger til rette for hverdagsmagi
s er muligheter og er endringsvillige
s ørger for at barnas lek er givende og utviklende
Vi i Eventyrlia er tilstedeværende fordi vi
p
 lanlegger og strukturer alle dager godt
e
 r der barna er og lytter til de
e
 r gode kollegaer som utfyller og støtter hverandre
tar imot alle barn og foreldre på en god måte hver eneste dag
ø
 nsker at alle som befinner seg i barnehagen skal føle at det er godt å være her
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FUS BARNEHAGENE SINE HOVEDMÅL
F US barn har et positivt selvbilde
F US barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US barn gleder seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningsmulighet og
at innspillene deres teller
F US barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd
FUS tiltak for å oppnå målene:
P
 ersonalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-kjeden
P
 ersonalet deltar på veiledning
P
 ersonalet følger retningslinjene til SmartMat
Eventyrlia sine tiltak for å oppnå målene:
V
 ennskap som tema og satsningsområde
V
 i tilbyr barna et lekemiljø hvor barna kan medvirke, være selvstendige og fryde seg
V
 i følger barnehagens kompetanseplan for de ansatte med blant annet tema innen lek,
psykisk helse og veiledning

Kompetanseutviklingsprosjekt
«Barnet først» og «Evaluering 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 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. 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.
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Bakgrunn for forskningen
Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om
lag halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til geografisk plassering i landet) til å være med
i det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og den andre halvparten i kontrollgruppen (pulje
2). Med intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in to Kids og
CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få samme opplæring
og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende barnehageåret (2020/
2021).
Gruppeinndeling
49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig
trukket ut fra disse regionene, men bak dette utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet til
kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 200 avdelinger, og nærmere 3600 barnehagebarn berøres av kompetanseutviklingen.
Målinger
Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10:: måneder etter (måletidspunkt 2).
Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også
observasjoner og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i
tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen.
Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver enkelt vil få mer informasjon om dette. Selve kompetanseutviklingen som skal foregå er en del av FUS’ satsing, og vil gjennomføres uavhengig
av om dere samtykker til selve forskningsdelen eller ikke. Vi håper likevel dere ser nytteverdien av at evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle landets 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.
Eventyrlia FUS barnehage:
Vi i Eventyrlia er en av de 49 første FUS barnehagene som skal delta i prosjektet. Vi er plukket
ut som kontrollgruppe, dvs at vi i kommende barnehageår kun skal bli observert i oppstarten
av prosjektet og etter ca 10 måneder. Deretter skal vi i gang med opplæring og trening i prosjektet. Som kontrollgruppe får vi ingen tilbakemelding av første observasjon. Dette for å se
om den gruppe barnehager som får opplæring utvikler seg mer enn kontrollgruppen.
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EVENTYRLIA SINE MÅL OG SATSNINGER
Dette året har vi i tillegg til språk og vennskap, valgt å ha barnas lekemiljø som satsningsområde. Der barna leker godt sammen styrkes den sosiale kompetansen og språkutviklingen. I
lekemiljøer som inviterer til spenning og kreativitet med nok materiale og der man får brukt
fantasien, legges det til rette for gode relasjoner og gode vennskap.

LEKEMILJØ
Vi vil gi barna våre et fysisk miljø som skal inspirerer til god lek, vennskap og læring.
Barnehagen skal:
O
 rganisere rom og lekemateriell slik at det inspirere til ulike typer lek
T
 ilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og
positive selvforståelse
S
 ørge for at barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
Nyere forskning fra blant annet Berit Bae viser at barn utvikler seg best der den voksne ser
barnet som kompetent. Med kompetent menes at barnet har ressurser og genuine væremåter som vi voksne må være bevisste, og vi må ha fokus på barnas muligheter, rettigheter og
kvalifikasjoner. Personalet skal være nysgjerrige og utforskende sammen med barna slik at de
selv kan finne frem til løsninger/resultater. Det er i disse prosessene den viktigste læringen
og utviklingen skjer. For at barna i vår barnehage skal kunne få utvikle seg, utforske og lære
hverandre å kjenne, må vi tilrettelegge tid og rom for lek og samhandling.
Erfaringer gjort i ulike barnehager viser at hvis man har materiell lett tilgjengelig for barna,
lager tydelige lekesoner og møteplasser, vil barna finne noe de liker å gjøre, noe de er trygge
på og noe som inspirerer dem og som kan inspirere andre. Det må være en kombinasjon av
materiell som er trygt, og materiell som gir barna utfordring slik at nysgjerrighet og spenning
skapes.
Vi har store barnegrupper på hver avdeling, og hvis rommene ikke inspirerer til lek vil det
kunne påvirke barna negativt. «Å skape gode relasjoner er mye lettere når en har fristende
steder å møtes og materiell å samarbeide, improvisere og samles om» (Lekelyst, Brendeland)
Vi vet at barn lærer best av andre barn, og med et variert utvalg av leker kan det skapes gode
møteplasser, leken utvikles og kan vare over lengre tid. (Lekelyst, Brendeland)
Hva vi tilbyr barna av lekemateriell vil variere i løpet av barnehageåret. Vi starter med å presentere det vi har av leker på avdelingen, lekene skal være tydelig merket og fremhevet slik
at det er lett å orientere seg i rommet. Etter hvert kommer vi til å implementere mer og mer

gjenbruksmateriell, som udefinerbare leker. Vi vet at udefinerbare materialer stimulerer kreativiteten. Materialet har ingen begrenset funksjon, og det er mulighet for alle å delta.

SPRÅK
I Eventyrlia FUS barnehage har vi en sammensatt barnegruppe, hvor mange ulike språk er
representert. Vi ser på dette som en mangfoldig ressurs og ser viktigheten av å ha et ekstra fokus på nettopp språk. Språket er avgjørende for læring og sosial kompetanse, og den
grunnleggende utviklingen av språket skjer i barnehagen. En god språkutvikling hos barn er
av stor betydning for andre utviklingsområder. Evnen til å kunne bruke språket er avgjørende
for hvordan barn kan kommunisere, hvordan de kan sette ord på erfaringer, diskutere og reflektere sammen med andre.
Barnehagen skal:
B
 idra til at barna får utforske og utvikle språkforståelse, språkkompetanse og et
mangfold av kommunikasjonsformer
B
 idra til at barna møter ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler,
sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid
B
 idra til at barn leker med språk, symboler og tekst
S
 timulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling
G
 i barna mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger
Invitere til utforsking av både muntlig språk og skriftspråk
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Våre tiltak i arbeidet med språk:
V
 i voksne er bevisste våre språkhandlinger, kroppsspråk og språkbruk
A
 lle voksne har sine kontakt-barn som sikrer at alle barn blir sett, kommunisert med og
støttet hver dag
V
 i setter ord på handlinger i lek, garderobesituasjon, under måltid og stell
V
 i har språkgrupper – med tilgang til språkmateriell fra «Språkkista»
V
 i bruker konkreter for å illustrere og støtte opp under innholdet i rim, regler, dikt,
sanger m.m.
I samtaler med barna oppmuntrer vi dem til å fortelle, undre seg og reflektere
V
 i stiller barn åpne spørsmål
A
 ktiv bruk av dokumentasjon i hverdagen, for å støtte opp under kommunikasjon
B
 øker og høytlesning – bøker er alltid tilgjengelig på avdelingen, og vi er bevisste i forhold til hvordan vi leser og hvilke bøker som er tilgjengelige
A
 lle avdelinger har lesekrok/rom
D
 et fysiske rommet er innredet i tydelige soner
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
Barnehagen skal:
G
 i barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
G
 i barna opplevelsen av å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har
behov for.
A
 ktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom
barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring
A
 rbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også
verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i anerkjenner barnas behov for nærhet og trygghet
V
 i møter alle barn med åpenhet, varmen og interesse
V
 oksne er aktiv deltakende i lek
V
 i gjennomfører relasjonskartlegging slik at vi sikrer oss at alle barn har en trygg
tilknytning.
V
 i tilrettelegger for at det skal være rom for ro og hvile hver dag

LEK
Barnehagen skal:
G
 i gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
Inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.
S
 kal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom
lek - alene og sammen med andre.
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i jobber etter FUS`sin pedagogiske plattform «Egenledelse i lek og læring»
V
 i utvikler det fysiske miljø slik at det inspirerer til ulike typer lek
V
 oksne deltar aktivt i barnas lek slik at vi kan veilede og videreutvikle leken
V
 i tilføyer nye elementer i lek, som gjenbruksmateriell, for å inspirere til nye lek
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DANNING
Barnehagen skal:
S
 tøtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge
grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
F remme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal
verdsettes og følges opp.
B
 idra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.
B
 idra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.
B
 idra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand
og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i tilrettelegger for at barna blir kjent med ulike kulturer, først og fremst de som er
representert i barnegruppen
V
 i utfordrer barnas tenkning ved å stille åpne spørsmål
V
 i samtaler med barna om hva som er lov i barnehagen.
V
 i er gode rollemodeller
V
 i gjør barna i stand til å verne om seg selv og hjelpe hverandre

LÆRING
Barnehagen skal:
S
 ørge for at barna opplever et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre.
Introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til
meningsfull samhandling.
B
 idra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
Våre tiltak for å nå disse målene:
D
 et fysiske miljøet tilrettelegges slik at det støtter opp under barnas læringsprosesser
V
 i har voksenstyrte lekegrupper der vi veileder barna i lek
T
 emabaserte periodeplaner
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barnehagen skal:
S
 ørge for at alle barn erfarer å være betydningsfulle for fellesskapet og å være
i positivt samspill med barn og voksne.
S
 ørge for at barnas selvfølelse støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre
balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
A
 ktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i deler barna på avdelingen i mindre grupper daglig for å skape ro og trygghet for alle
V
 i har voksenstyrte lekegrupper
V
 i leser bøker med vennskap som tema
V
 i reflekterer sammen med barna om det vi gjør mot hverandre i hverdagen
V
 i skjermer god lek
V
 i tilrettelegger leken slik at alle ha mulighet og forutsetning for å delta

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal
V
 ære bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved
barnets utvikling.
A
 nerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder
tegnspråk.
S
 ørge for at barn får god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn
får delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.
Våre tiltak for å nå disse målene:
S
 atsningsområdet «barnas språkutvikling» (se tiltak under punktet «Eventyrlia sine mål
og satsninger»)
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barnehagen skal:
Ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan
få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og
§ 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.
V
 ære bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter
som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
O
 bservere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.
Våre tiltak for å nå disse målene:
R
 eflektere over egen praksis gjennom pedagogisk dokumentasjon og andre faglige forum
O
 ppmuntre og støtte barna til å uttrykke seg i hverdagen, og sikre at hvert barns behov
og ønsker blir sett og hørt
B
 ruke informasjonen vi får gjennom samtaler og observasjoner av barna til å planlegge
og evaluere barnehagens innhold
M
 otivere og tilrettelegge for at barna skal «klare selv» i ulike hverdagssituasjoner
V
 i har et lekemiljø hvor barna selv kan velge hva de ønsker å leke med
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
BARN OG BARNDOM
Barnehagen skal:
Anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi.
Ha barnets beste som grunnleggende hensyn.
S
 kal møte barna som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden.
G
 i rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i
fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.
M
 øte barna med empati og gi barna mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til
tilgivelse.
T
 ema for 2019/2020 «La meg klare det selv» med fokus på barns mestring og god
fysisk og psykisk helse
V
 i reflekterer over vårt syn på barn på avdelingsmøter, personalmøter og i planarbeidet
vårt
V
 i tar hensyn til barnas individuelle behov, og møter alle barn med likeverd
V
 i tilrettelegger for vennskapsbånd på tvers av avdelinger ved å ha aldersinndelte
grupper

DEMOKRATI
Barnehagen skal
F remme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre
seg, bli hørt og delta.
S
 ørge for at alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og
medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige
ferdigheter.
B
 idra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer
som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i synliggjør demokratiske prosesser for de eldste barna
Inkluderer alle barna og lar de ha sine meninger
V
 eileder barna i det å være en del av en gruppe
L ytter og ser etter barnas ønsker

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal
F remme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold
og gjensidig respekt
S
 ørge for at barna får oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.
G
 i felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap
S
 kal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og
undring over likheter og forskjeller
B
 idra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den
enkeltes plass og verdi i fellesskapet.
B
 ruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge
opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger
S
 ynliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn
L egge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle
barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.
B
 y på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og
internasjonale perspektiver
S
 ynliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse
for det samiske mangfoldet
S
 ynliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i
barnehagen.
Våre tiltak for å nå disse målene:
M
 arkering av FN dagen – vi blir kjent med alle barn og voksnes land, flagg og
tradisjoner
A
 lle avdelinger lager «årshjul» som viser alle barn og voksne sine høytider og
tradisjoner uavhengig av land og religion
A
 lle avdelinger lager «familiehus»
T
 ilstedeværende voksne i lek og samhandling
F okus på godt foreldresamarbeid – vi gjør oss godt kjent med foreldrene til barna
S
 ynliggjør for gruppen i samling hvem som er her i dag og hvem som ikke er her
S
 amefolkets dag og andre høytider/kulturelle merkedager som er representert på
avdelingen markeres

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal
F remme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn.
S
 kal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
B
 ygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at
barna møter og skaper et likestilt samfunn
Våre tiltak for å nå disse målene:
A
 lle barn blir møtt av undrende og anerkjennende voksne
B
 arna har tilgang til kjønnsnøytrale leker
B
 arna blir delt inn i mindre grupper som er varierende, slik at alle kan bli kjent med
hverandre
V
 i jobber aktivt med å skape gode holdninger som setter pris på ulikheter og det å være
seg selv
B
 arna blir kjent med hverandre og forstår at forskjeller kan være en styrke, at de kan
bidra til et inkluderende miljø hvor vi er venner på tvers av kjønn, kultur og etnisitet
T
 ilbyr et rikt leke- og læringsmiljø som fanger alle interesser uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsnivå og sosial- og kulturell bakgrunn

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barnehagen skal:
idra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.
få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at
barna opplever tilhørighet til naturen
Våre tiltak for å nå disse målene:
V
 i kildesorterer alt avfall, alle avdelinger har egne kildestasjoner
B
 eregner passe mengde mat i matlaging, og fokuserer på å forsyne oss med små
porsjoner slik at vi unngår å kaste mat
T
 ur i skogen ved barnehagen
V
 i lager egne karnevalskostymer i barnehagen med fokus på gjenbruk
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V
 i lager egen grønsakshage – alle avdelinger planter noe vi kan spise
P
 lukker søppel når vi er på tur
T
 ur til gjenbruksstasjonen
B
 yttedag hvor foreldre og barn har med leker og klær som kanskje andre kan ha bruk
for

LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal:
H
 a en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller.
S
 kal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge
krenkelser og mobbing.
V
 ære et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill,
fellesskap og vennskap.
V
 ære en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og
motoriske utvikling
G
 i barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner
H
 a et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.
K
 jenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven § 22.
Våre tiltak for å nå disse målene:
R
 iktig og godt kosthold jmf SmartMat
V
 i tar med barna i matlagingen
A
 lle barn er ute hver dag og vi legger opp til fysiske aktivitet
A
 lle barn skal klare selv utfra sine forutsetninger i hverdagssituasjoner, lek og
samhandling jmf. periodeplan 2019/2020 «La meg klare det selv»
T
 ett dialog med foreldre alltid med mål om barnet beste
P
 sykisk helse på dagsorden – kompetanseplan for de voksne
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER – PROGRESJONSPLAN
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er
beskrevet i rammeplan for barnehagen. Alle fagområdene skal være en gjennomgående del av
barnehagens innhold. Vi tar utgangspunkt i barnas egne forutsetninger og sørger for at barna
får passe utfordringer slik at mestringsfølelsen ivaretas samtidig som de lærer og utvikler seg.
Fagområdene blir også beskrevet i avdelingens periodeplaner.
FAGOMRÅDER

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Kunst, kultur
og kreativitet

•

Lære nye sanger og bevege seg til
musikk
Introdusere ulike formingsmaterialer til barna og la dem utforske
gjennom sansene
Barna deltar på kulturelle arrangementer i barnehagen

•

Barna får utrykke sin fantasi, kreativitet og skaperglede gjennom opplevelser og aktiviteter
Barna er med i formidling av kulturelle arrangement som musikk, dans og
drama

•

Barna øver på å utrykke følelser,
behov og ønsker gjennom ord,
kroppsspråk og mimikk
Vi bruker konkreter og bevegelsessanger i samlingsstunder
Fokus på lek som fremmer barnas
språk og kommunikasjons-ferdigheter
Bøker tilpasset alder

•

Bøker er alltid tilgjengelig for barna
og vi leser hver dag
Vi jobber aktivt med å løse konflikter
gjennom språk
Barna øver på å kjenne igjen eget
navn og egen bokstav

•

Barna skal oppleve mestring i fin
og grovmotoriske ferdigheter hver
dag
Vi jobber med selvstendighet i
hverdagssituasjoner
Barna blir kjent med kroppen og
kroppsdeler
Gode tur- og uteopplevelser

•
•

Ute hver dag
Gode og varierte friluftsopplevelser i
ulendt terreng
Lærer navn på ulike kroppsdeler
Barna lærer å ha respekt for egen og
andres kropp

•
•

Barna er ute til alle årstider og all
slags vær
Barna blir kjent med små og store
dyr og insekter
Barna kildesorterer
Nærmiljøet brukes aktivt

•

•

•
Kommunikasjon, språk og
tekst

•

•
•

•

Kropp, bevegelse, mat og
helse

•

•
•
•
Natur, miljø og
teknologi

•
•
•
•
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•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Barna skal lære å respektere og behandle naturen, dyr og insekter med
varsomhet
Barna lærer om de ulike årstidene
Barna kildesorterer

•
•

Barna dramatiser, forteller,
danser og synger i fellessamlinger og sommer- avslutning
Besøker teater og museum

Ukentlig Giraffklubb
med skole-forberedende
oppgaver
Barna øver på å skrive sitt
eget navn
Vi øver på å lytte til andre,
rekke opp hånden og
snakke foran en gruppe

Skiskole
Begynnende svømmeopplæring
Barna øver på selvstendighet i alle hverdagssituasjoner
Kroppen min som tema
Barna blir kjent med ulike
tekniske hjelpemidler
Barna kildesorterer

FAGOMRÅDER

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Etikk, religion
og filosofi

•

•

Vi snakker om vennskap, hva er en
god venn og hvordan vi oppfører oss
mot hverandre
Vi møter barnas undring og spørsmål
med anerkjennelse og respekt
Barna øver på å sette ord på egne
opplevelser og følelser

•

Barna opplever lengre utflukter ved
hjelp av kollektivtransport
Vi marker ulike merkedager og tradisjoner

•

Vi spiller brett- og kortspill sammen
med barna med vekt på lek med former, farger, symboler og tall
«Dekkepåsjef» er med på å forberede
til måltider

•

•

•

Nærmiljø og
samfunn

Antall, form og
rom

•

•

•

Vi møter barnet med anerkjennelse og respekt, alle følelsesuttrykk
er tillatt
Barna øver på å mestre sosialt
samspill som å trøste, dele og
vente på tur
Vi undrer oss over hvordan andre
opplever situasjoner i samspill og
konflikter

•
•

Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt og •
skaper gode relasjoner
•

Barna skal oppleve glede over å
utforske og leke med tall, former,
mønstre og geometriske figurer
Vi bruker tid på å la barna utforske det fysiske rommet for å
erfare plassering, orientering og
lokalisering

•

•

•

•

•

Barna skal vise omsorg
mot andre og kunne ta
imot omsorg selv
Vi skaper rom for opplevelser, ettertanke og gode
samtaler

Vi har barnemøter for å
møte barnas synspunkter
og meninger i hverdagen
Lære om trafikkregler

Vi gir barna erfaringer
med begreper som lengde,
høyde, vekt, volum, temperatur og tid
Barna lærer om ukedager
og måneder
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PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON
OG REFLEKSJON
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og
barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
(Rammeplan for barnehagen)

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 (Rammeplan for barnehagen).
Vi har valgt å jobbe med planer som går over to – seks måneder av gangen. Vi fordyper oss da
i et periode-tema som er valgt ut ifra årets tema, «La meg klare det selv».
Planlegging i perioder gjør at vi kan tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet som bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.
Ved å ha periodeplaner forsikrer vi oss om at vi berører alle områdene i rammeplanen. Våre
fokusområder språk, vennskap og lekemiljø, dokumenteres gjennom månedlige tilbakeblikk
fra hver avdeling. Dokumentasjon av vårt arbeid synliggjør hvordan vi arbeider for å oppfylle
kravene i barnehageloven og rammeplanen.
Hele personalgruppen er involvert i vurdering- og refleksjonsarbeidet gjennom daglige samtaler med barn, foreldre og kollegaer, samt i formelle møter. Vi ønsker alltid å lære av erfaringer
og bidra til at barnehagen utvikler seg som pedagogisk virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
H
 ele barnehagen jobber etter felles periodeplaner med avdelingsvis tilpasning
T
 ilbakeblikk med refleksjon og evaluering utarbeides avdelingsvis hver måned. Dokumentet sendes også til foreldre/foresatte på MyKid.
V
 i bruker plandager, personalmøter, ledermøter og faglig forum for medarbeidere til å
reflektere over og drøfte egen praksis
B
 arns medvirkning er fast punkt i dokumentasjonsarbeidet
V
 i benytter ulike observasjonsskjemaer for å sikre alle barns trivsel og språkutvikling
T
 ilbud om foreldresamtaler to ganger i året
Å
 rsplanen evalueres i personalgruppen, samt i samarbeid med SU
B
 rukerundersøkelse en gang om året
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F oreldrenes tilbakemeldinger og synspunkter på barnehagens drift og innhold blir alltid
møtt med respekt og interesse

SAMARBEID OG OVERGANG
TILVENNING
Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent,
etablere relasjoner og knytter seg til personalet og til andre barn
(Rammeplan for barnehagen, 2017)

Tilvenning tar den tiden den tar, og Individuelle behov skal dekkes.
Våre tiltak for å sikre en god oppstart i barnehagen er:
F oreldremøte for nye barn på våren, ca. to måneder før oppstart
P
 rimærkontakt for alle nye barn
V
 elkomstbrev med bilder av personalet sendes ut i god tid
B
 esøksdager før oppstart
O
 ppstartssamtaler i løpet av de første dagene barnet er i barnehagen
E kstra fokus på god informasjonsflyt til foreldrene – trygge foreldre gir tryggere barn
F leksibel tilvenningsordning – personal og foreldre blir sammen enig om hvordan
tilvenningsperioden legges opp

OVERGANG FRA SMÅBARNA TIL STOREBARNA
Hovedregelen er at barn regnes som store det året de fyller tre år. Når det er sagt er det flere
hensyn å ta når det kommer til det å bytte avdeling. Noen av disse hensynene kan være hvor
mange ledige plasser det er på de respektive avdelingene, hvilke vennskap og relasjoner barna har seg i mellom, samt andre utviklingsmessige behov.
I Eventyrlia setter vi av god tid når de eldste i første etasje skal starte oppe på Jotunheimen
og Dovrefjell. Fra januar, altså midt i barnehageåret, har vi besøksdag oppe en gang i uken. Da
kan de som snart er 3 år utforske og bli kjent med sine etterhvert nye omgivelser. Vi samtaler
også en god del med foreldrene i denne prosessen og forteller om barnas opplevelser og hva
de synes om besøkene. Vi tar selvsagt også hensyn og stiller oss lyttende til foreldres synspunkter rundt det å bytte avdeling. Vi vet at det kan føles nytt og annerledes for alle involverte
parter.
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OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning
(Rammeplan for barnehagen, 2017)

Vårt hovedmål for skolestarterne i Eventyrlia er at alle gleder seg til å begynne på skolen, at
barnehagetiden avsluttes på en god måte og alle møter skolen med nysgjerrighet og tro på
egne evner.
Skolestarterne (Giraffklubben) møtes en gang i uken. Vi drar på turer med bussen vår, gjør
skoleforberedende aktiviteter, øver på konsentrasjon, og på å ta imot felles beskjeder. Vi blir
også kjent med tall og bokstaver gjennom lek. Den sosiale kompetansen står i sentrum, vi
legger derfor stor vekt på samspill, lagarbeid, turtaging, vennskap og nysgjerrighet. Det skal
være stas å være størst i barnehagen og det å være en del av Giraffklubben skal være noe alle
gleder seg til.
Barnehagen holder et eget foreldremøte for Giraff-foreldre i starten og nytt barnehageår, og
i første Giraff-klubb er barna med på å påvirke innhold og bidra med sine forventninger for
året som Giraff.

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og
etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller
(Rammeplan for barnehagen, 2017)

Vi er en barnehage med fokus på faglig utvikling og har et personale som deler på kunnskapen
de innehar. Arbeidet med kompetanseheving foregår på ukentlige ledermøter/avdelingsmøter,
personalmøter på kveldstid, plandager, faglig forum for medarbeidere, eksterne og interne
kurs samt i veiledningsgrupper.
Tydelig og god ledelse av barnehagen er avgjørende for kvalitet og trivsel for både ansatte,
barn og foreldre. Vi har derfor økt fokus på ledelse. Relasjonsledelse som tilnærming skal stå
sentralt. Relasjonsledelse bygger på en gjensidig tillit og avhengighet mellom leder og medarbeider for å oppnå resultater gjennom samhandling. FUS standard for ledelse setter følgende
krav til ledere: Viser retning, skaper resultater, veileder og utvikler, løser konflikter og driver
endring
.
Gode relasjoner gir økt trivsel, kreativitet og trygghet - noe som igjen vil ha innvirkning på økt
nærvær og økt mestring i jobben. Det er viktig for oss at alle kjenner seg trygge og klar til å ta
det ansvaret som ligger i det å være en god og trygg omsorgsperson.
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Tema for kurs og veiledning dette barnehageåret vil blant annet være:
F US lederkrav til daglig leder og pedagogisk leder
L ivsmestring og psykisk helse
F US digitale læringsøkter med tema «Relasjonsledelse», «Relasjonskompetanse»,
«Egenledelse i lek og læring» og «Livsmestring»
H
 else, miljø og sikkerhet
Hospitering:
Som et ledd i arbeidet med vårt mangeårige prosjekt «Hjerte for hele huset» ønsker vi i år å
gjennomføre hospitering av ansatte på ulike avdelinger. Å hospitere betyr at en voksen bytter
avdeling med en annen voksen for noen dager. Slik kan vi utveksle erfaringer, ideer og dele
kompetanse med hverandre. Vi åpner for nye muligheter til å utvikle oss og samtidig bli bedre
kjent på tvers av avdelingene. Etter endt hospitering evaluerer man dagene sammen som en
del av læringsprosessen. Også for barna vil dette være fint da de blir enda bedre kjent med
flere voksne i barnehagen.
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VÅRE SAMARBEIDSINSTANSER
Foreldrerådet
Består av alle foresatte i Eventyrlia FUS barnehage, og kalles sammen til foreldremøte to ganger i året. Foreldrerepresentanter til SU velges på høstens foreldremøte, for ett år av gangen.
Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget består av fire representanter fra foreldrene, fire representanter fra de
ansatte og daglig leder. Dette skal være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Her drøftes ulike sider ved barnehagens drift og virksomhet, endringer i vedtekter,
budsjett og årsplan.
Bydel Søndre Nordstrand
Bydel Søndre Nordstrand er tilsynsmyndighet for barnehagen. Vi har samordnet opptak med
bydelen.
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres
gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med
tilpasset opplæring.
Pedagogisk fagsenter
Pedagogisk fagsenter er en veiledningstjeneste som retter seg mot barn og unge med
spesielle hjelpebehov. Barnehagen samarbeider med Pedagogisk fagsenter i saker som gjelder
enkeltbarn.
Helsestasjonen
Barnehagen samarbeider med helsestasjonen i forbindelse med smittevern og i saker som
gjelder enkeltbarn.
Barnevernet
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnehagen har opplysnings- og meldeplikt til barnevernstjenesten og sosialtjenesten.
Mortensrud skole
Dette er vår nærskole, og den skolen de fleste av våre førskolebarn sokner til. For mer informasjon om skolen se https://mortensrud.osloskolen.no/
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VIKTIGE DATOER
VIKTIGE DATOER 2019/2020
12. september

Planleggingsdag – barnehagen stengt

13. september

Planleggingsdag – barnehagen stengt

18. september

Foreldremøte

24. oktober

FN dagen, fest på ettermiddag

1. november

Plandag, barnehagen stengt

13. desember

Luciafeiring m/foreldre

19. desember

Nissefest (kun for barna)

24. desember

Julaften, barnehagen stengt

25. desember

1. juledag, barnehagen stengt

26. desember

2. juledag, barnehagen stengt

31. desember

Nyttårsaften, barnehagen stengt

1. januar

1. nyttårsdag, barnehagen stengt

28. februar

Karneval (kun for barna)

20. mars

Plandag, barnehagen stengt

3. april

Påskefrokost m/foreldre

8. april

Barnehagen stenger kl. 12.00

9. t.o.m 13. april

Påskeferie, barnehagen stengt

1. mai

Arbeidernes dag, barnehagen stengt

13. mai

Dugnad på ettermiddag

15. mai

«17. mai fest» i barnehagen m/foreldre

22. mai

Plandag, barnehagen stengt

1. juni

2. pinsedag, barnehagen stengt

17. juni

Sommerfest m/foreldre
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Barnehagenavn
Eventyrlia

