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KONTAKTINFORMASJON:
Besøksadresse:
Kulturparken FUS barnehage
Sofienberggata 58
0563 Oslo
Mail: Daglig leder: dl.kulturparken@bhg.no
Avdelingsmail:
moffedille.kulturparken@bhg.no
miramarmora.kulturparken@bhg.no
krusedullen.kulturparken@bhg.no
ompalompa.kulturparken@bhg.no
Hjemmeside: https://fus.no/kulturparken
Vedtekter finnes på barnehagens hjemmeside.
Barnehagen drives av FUS barnehager AS, som igjen eies av Trygge Barnehager.
Mer om selskapet finnes på: www.tryggebarnehager.no
Telefon:
Daglig leder:

95299804

Moffedille:

95299808

el. 23300710

Miramarmora: 95299807
Krusedullen:

95299806

Ompalompa:

95299805
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VELKOMMEN TIL
KULTURPARKEN FUS
BARNEHAGE
Kulturparken FUS barnehage AS er en 4-avdelings barnehage. Den sto ferdig i 2005 og
ligger fint til i grønne omgivelser kant i kant med Tøyenparken. Botanisk hage, Ola Narr,
Munchmuseet og Sofienbergparken er kjære og nære turmål. Vi oppsøker også museer,
teater, biblioteker og konserter rundt om i byen, og har Tonsenhagen som et fast tursted for
å kunne utforske naturen og alt den har å by på.
Vi har plasser til rundt 70 barn, fordelt på 2 storebarn- og 2 småbarnsavdelinger. Avdelingen
er barnas faste holdepunkt i en aktiv barnehagehverdag. Vi mener det beste læringsmiljøet
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skapes ved å ha små enheter og nære relasjoner til de man har rundt seg. Faste voksne på
avdelingen skaper stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet. Barna er stolte over sin avdeling
og har gode rollemodeller i de voksne som jobber der.
Avdelingene våre:
Moffedille og Miramarmora 3-6 år
Ompalompa og Krusedullen 0-3 år
I Kulturparken FUS barnehage har vi sosial kompetanse, musikk og forming som
satsingsområder. Vi liker å skape, oppdage og undre sammen. Vi ønsker å gi barna mange
varierte estetiske inntrykk slik at barna kan bli inspirerte og selv være skapende.
FUS er ingen forkortelse, men betyr det å være først, førstemann. Hos oss er barna FUS.
I vår barnehage er leken viktigst. Barna lærer gjennom lek, de får venner i leken, de lærer
språk og de kan eksperimentere og gjøre seg nye erfaringer. Leken gir livsglede og mulighet
for utfoldelse, og vi voksne skal gi tid og plass til leken.
Vi er 16 ansatte i Kulturparken FUS barnehage som alle er opptatt av å skape et godt faglig
og sosialt miljø. Vi har fokus på hvert enkelt barn, og barn som
en gruppe, samt hver enkelt ansatt. Personalet er opptatt
av å utvikle seg, og vi jobber for å være en lærende
barnehage i stadig bevegelse fremover.
Vi har en egen kokk som lager varm mat
til barn og personale fem dager i uken.
Måltidene er et høydepunkt på dagen for
mange av barna. Ved å være FUS Barnehage
er vi tilknyttet mat- og måltidsprosjektet
«FUS Smartmat». Kort fortalt innebærer
dette å fremme matglede hos barna, og også
ha et høyt fokus på næringsrik og riktig mat
slik at barna har energi til all aktiviteten som
foregår i barnehagen og ellers. Mer informasjon
om Smartmat finnes på FUS sine hjemmesider.
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ÅRSPLAN 2018/2019
Årsplanen for Kulturparken FUS barnehage er et dokument hvor vi presenterer barnehagens
mål og innhold. Den er et viktig redskap for personalets planlegging og evaluering av eget
arbeid, og for å gi foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Samtidig
fungerer den som god informasjon og dokumentasjon for foresatte, eier, tilsynsmyndighet,
våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
Rammeplanen forteller at
“Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og
innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.”
(Rammeplanen for barnehager, s.38)

MÅL OG INNHOLD
Årsplanen må leses i sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen
jobber etter. Disse dokumentene er:
•

Lov om barnehager. Regulerer alle barnehager i Norge, både offentlige og private.

•

FNs barnekonvensjon. Ble vedtatt av FN i 1989 og er en avtale mellom nesten alle land i
verden. I denne står det hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har skrevet under
denne avtalen og gjort den om til norsk lov

•

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I 2007 kom
Kunnskapsdepartementet med en ny rammeplan for barnehage. Rammeplanens mål er å
gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet.
Den gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

•

FUS serviceerklæring. Det er utarbeidet en serviceerklæring til alle foreldre i alle FUSbarnehager. Denne inneholder vår felles visjon og verdier, hva foreldre kan forvente av
barnehagen, hva barnehagen forventer av foreldre og hovedmålet for FUS-barnehagene.

•

Etiske retningslinjer. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for all personal i alle FUSbarnehager. Innhold i disse er grunnleggende prinsipper, taushetsplikt, omdømme,
kompetanse, habilitet/inhabilitet, varslingsplikt, kjærlighetslignende forhold, private
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vennskapsforhold, bruk av mobiltelefon og annen publisering, lojalitet og data.
•

Barnehagens vedtekter. Vedtektene gir informasjon som er betydning for foreldrenes
forhold i barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i
samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid

•

Forskrift om miljørettet helsevern. Vi er som alle andre bedrifter pålagt og opptatte
av å ha en god helse, miljø og sikkerhetssystem. Vi har en egen HMS- ansvarlig, et
verneombud og en brannansvarlig. Disse går på kurs om dette og vi gjennomgår rutiner
og annet på personalmøter.

•

Interne planer som ukeplaner, periodeplaner, plan for etikk, plan for personalets
kompetanseoppbygging samt fortløpende prosjektplaner og informasjonsmateriell.

VÅRT MÅL ER AT FUS BARN SKAL:
Ha et positivt selvbilde
Være trygge og forskende, trives i lek og ha vennekompetanse
G
 lede seg til “resten av livet”, og vite at de har påvirkningsmulighet og at innspillene
deres teller
Ha det gøy i barnehagen
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HVA ER EN
KULTURBARNEHAGE?
Begrepet kultur blir ofte satt i sammenheng med begrepet identitet. Vi formes av
miljøet rundt oss og preges av sporene som tidligere generasjoner har etterlatt seg.
Innen pedagogikken snakkes det om at vår kulturelle bakgrunn preger vår forståelse av
omverdenen ved at vi alltid måler det ukjente opp mot det kjente.
Vår forståelse av kulturbegrepet her i barnehagen innbefatter det å gi opplevelser som
setter spor og gir grunnlag for refleksjon og erkjennelse over alt det rare livet har å by på,
og hvordan ting henger sammen. Innen barnehagepedagogisk teori er det flere som hevder
at veien til erkjennelse er preget av at inntrykk blir til uttrykk. Det vil si at barn ofte har
en trang til å bearbeide inntrykk på flere plan for å forstå helheten. I praksis vil det si at
et kulturmøte i eller utenfor barnehagen ofte gir barna en indre trang til å uttrykke det de
akkurat har opplevd. Det kan skje ved lek, formingsaktiviteter, drama, sang osv. Vår oppgave
som kulturbarnehage er å legge til rette for inntrykk og opplevelser, uttrykk og erkjennelse.
Barnas egen kultur og hva de er mest opptatt av, skal løftes fram og inn i fellesskapet.
I Kulturparken FUS barnehage har vi valgt å konsentrere oss om musikk og forming. For oss
betyr dette at forming og musikk skal være en naturlig del av barnas hverdag og at de skal få
integrert musikk og forming gjennom barnehagens og rammeplanens fagområder.

HOVEDMÅL FOR MUSIKK OG FORMING I KULTURPARKEN FUS
BARNEHAGE
Rammeplanen sier at:
“Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse
og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur
i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon.” (Rammeplanen 2017, side 50).
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Barna skal få:
Rike og varierte opplevelser gjennom bruk av musikk og forming.
Bruke sang, musikk og bevegelse aktivt gjennom dagen.
Oppleve at miljøet rundt dem er estetisk og spennende.
Oppleve at inspirerende materiell skal være tilgjengelig.
Være med på teater, konserter, utstillinger ol.
Oppleve kreative prosesser både ute og inne
Stifte bekjentskap med ulike materialer og metoder.

MUSIKK
Et av våre satsningsområder er musikk. Vi har musikk i alle sammenhenger, både i planlagte
samlingsstunder og spontant i løpet av dagen. Det er spesielt gjennom de spontane,
barneinitierte musikkstundene den største hverdagsmagien oppstår. Musikk er en god arena
for medvirkning, språklig og motorisk utvikling i tillegg til sosial kompetanse, og ikke minst
glede!
Den språklige utviklingen fremmes ved hjelp av rytme, tekst og skaping av lyder. Den sosiale
kompetansen utvikles ved at barna må samarbeide, ta hensyn og vente på tur. Ved dans og
bevegelse til musikk og rytmer fremmes
den motoriske utviklingen.
I barnehagen har vi et eget musikkrom
i tillegg til at det er instrumenter
tilgjengelig på avdelingene. På denne
måten kan barna lære å bruke ulike
instrumenter, se hvordan de fungerer og
hvordan man skal behandle dem. Det er
også viktig for oss at de lærer å bruke
instrumentene med respekt.
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FORMING
Forming er også et av våre satsningsområder i Kulturparken. Vi bruker forming som et
pedagogisk verktøy, hvor barna får mulighet til å uttrykke seg i ulike materialer og teknikker,
og på den måte fortelle hvordan de opplever verden. Videre kan forming hjelpe til å skape
en forståelse for samfunnet som barnet vokser opp i, gjennom å være et redskap til utvikling
av sosial kompetanse, samarbeidsevne, samt utvikling av fantasi, kreativitet og individuelle
interesser. Gjennom allsidig arbeid med forming får vi erfaringer som setter seg i kroppen og
det er alltid rom for utvikling. Vi legger vekt på den estetiske prosessen framfor produktet
når vi jobber med forming i barnehagen. Vi ønsker at barna skal få utforske ulike materialer.
Sansene er et godt verktøy for å erfare, hente inn ny kunnskap og lære. Gjennom alle
sansene lærer barn og dette kan komme til uttrykk gjennom tegning, maling, konstruksjoner,
språk, musikk, lek, drama, følelser og andre ferdigheter.
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VISJON OG
VERDIGRUNNLAG
FUS MÅL
FUS VISJON

• FUS BARN HAR ET POSITIVT SELVBILDE
• F US BARN ER TRYGGE OG FORSKENDE,

«SAMMEN GIR VI

TRIVES I LEK OG HAR VENNEKOMPETANSE.

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG
GLEDE, HVERDAGSMAGI OG
VENNEGARANTI»

• F US BARN GLEDER SEG TIL «RESTEN
AV LIVET», DE VET AT DE HAR
PÅVIRKNINGSMULIGHET OG AT INNSPILLENE

FUS VERDIER
VOKSNE I FUS SKAL VÆRE

DERES TELLER.
• F US BARN HAR DET MORSOMT I
BARNEHAGEN.

GLØDENDE, SKAPENDE OG
TILSTEDEVÆRENDE.

Visjonen er det vi skal strekke oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer. Det
betyr at alle vi som tar en del av barnehagehverdagen, enten som forelder, ansatt eller barn,
skal tilrettelegge for at barna får en god barndom.
For lek og glede, legger vi til rette for gode lekevilkår ved å være tilstedeværende ansatte
som kjenner til sin rolle som en betydningsfull del av barnas lek.
Hverdagsmagien er de små og magiske øyeblikkene som vi opplever sammen i hverdagen.
Derfor skal vi være oppmerksomme og legge til rette for at disse små magiske øyeblikkene
oppleves.
For oss betyr vennegaranti at alle skal inkluderes i et fellesskap hvor de skal kjenne seg
betydningsfull og verdifull. Vi har fokus på gjensynsglede, toleranse for at alle er forskjellig
og styrking av hvert enkeltes barns selvfølelse.
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Leken skal være det viktigste i vår barnehagehverdag. Lek er en grunnleggende menneskelig
aktivitet som stimulerer og interesserer, et sted hvor barn gjør erfaringer, utforsker, får
kunnskaper og utvikler selvtillit. Barn sosialiseres gjennom leken, og utvikler en beredskap
for læring og utvikling. (Lillemyr 2004).
Det er i leken barna har mest medvirkning, og det er der de skaper sine egne lekeunivers
hvor alt er mulig, hvor barn kan være voksne og voksne kan være barn. Gjennom å være
glødende og tilstedeværende voksne kan vi oppdage disse øyeblikkene, få muligheter til å
se barna der de er, med styrker og svakheter, og være tilstede for å legge til rette for leken.
Alle barn har rett til en god lekehverdag, det er den voksnes rolle å hjelpe til for at dette skal
være mulig. Kontakten og forholdet barna imellom utvikles, og evnen til å finne løsninger
på ulike utfordringer blir forsterket hele tiden. Dette skal vi i Kulturparken legge til rette for
og dette krever voksne som er bevisste på relasjonene i barnegruppa og som evner å jobbe
aktivt med å styrke vennskap mellom barna slik at alle blir inkludert.
Barna lever i nuet og er opptatt av det som skjer her og nå. Vi må derfor verne om barnas
impulsive lek. For barna har leken verdi i seg selv. Den er ikke kun viktig for å oppnå noe
senere.
Barnet og leken skal alltid stå fremst i våre planer, aktiviteter og væremåte. Gjennom våre
satsningsområder, musikk og forming, legger vi til rette for et allsidig tilbud i aktiviteter og
former for samhandling, slik at alle barn og voksne skal få mulighet til å vise seg fra sin beste
side, få gløde litt ekstra for hverandre og ha en hverdag fylt av latter og glede!
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MANGFOLD, RESPEKT,
LIKEVERD OG LIKESTILLING
Alle mennesker er forskjellige, og det er en ressurs. For
oss i barnehagen er det viktig å skape åpenhet og plass til
forskjellighet og se det som noe positivt i hverdagen. I møtet
med mangfold vil barnets forståelse for at noe er annerledes
enn hos barnet selv styrke åpenhet overfor andre
mennesker, enten det er språk, kulturer, utseende, atferd o.l.
Ansatte i Kulturparken har ansvar for at hvert enkelt barn,
uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn, får
oppleve at de er betydningsfulle personer for fellesskapet.
At de møtes med respekt for den de selv er, og at de også
lærer å vise andre respekt tilbake.
For å skape åpenhet må barnehagen ta hensyn til det enkelte
barns forutsetninger og vise alle barn respekt og gi plass til
å være akkurat som de er. Det aller viktigste i barnehagen er
at barnet får en følelse av å bli møtt av de voksne, og ikke
minst av andre barn, som et likeverdig individ som tør være seg selv i en gruppe av andre
individer som er forskjellig fra en selv. For å kunne oppnå dette må de voksne i barnehagen
lytte, støtte og utfordre barna.
Ifølge barnehageloven skal barnehagen ”fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.” (Barnehageloven § 1 Formål 3, ledd.)
Forståelsen av, og innsikten i, forskjelligheter kan være medvirkende til nysgjerrighet på
andre og dermed styrke barnets sosiale kompetanse og være forebyggende for utestenging
og mobbing.
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ANERKJENNELSE
Anerkjennelse kommer til uttrykk gjennom relasjon til andre og gjennom en grunnleggende
holdning av likeverdighet og respekt. Alle barna i Kulturparken FUS barnehage er eksperter
på seg selv og sin egen opplevelse og har rett til å bli sett på som et individ med rettigheter,
integritet, og en separat identitet. En anerkjennende voksen lytter til barnet med hele seg,
med en følelsesmessig innlevelse for å kunne tolke alle de forskjellige signalene barnet
sender ut.
Vi skal møte barn med åpenhet og tørre å oppgi kontrollen som voksne, være litt gærn’e
og kaste oss ut i opplevelsene sammen. Den voksne må ha evne til å stille gode, åpne og
undrende spørsmål for å skape en trygg, fortrolig ramme slik at barnet fritt kan utforske
egne tanker, følelser og opplevelser uten fare for å bli «arrestert», korrigert, eller fortolket av
voksne.
Vi må videre være i stand til selvrefleksjon over hvordan vår væremåte påvirker barna, og vi
må hjelpe barna til en anerkjennende væremåte overfor hverandre.
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OMSORG
“Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel,
og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen
skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått,
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for”
(Rammeplanen 2017).
For oss i Kulturparken handler omsorg om empati, åpenhet,
relasjon, og samarbeid, vist gjennom handlinger og ord i hverdagen.
Dette viser vi gjennom lydhørhet, nærhet, interesse, åpenhet, og samspill
med barna og deres individuelle behov. Det er viktig for oss at barna skal kunne føle seg
trygge, kunne utforske, lære, og utvikle seg, og omsorgen skal komme til uttrykk i enhver
situasjon; i lek, stell, aktiviteter, måltider og påkledning.
Omsorg handler også om gode relasjoner mellom barn og voksne på avdelingen, og
om barnas omsorg for hverandre. Vi tenker at det er viktig å ta barna på alvor, og se dem
som mennesker med egne tanker, følelser, styrker og sårbarheter. Dette sier noe om hvor
like vi er, men samtidig ulike. Vi skal se hvert enkelt barns behov til enhver tid og sørge for
at alle føler seg sett og hørt, både av voksne og hverandre.

HENDER
R
E
D
L
O
H
E
L
AL
ENNER
V
E
L
L
A
R
E
R
HE
EST
FUS LEKER M T
R BES
ALLE BARN E

15

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.”
(Barnehageloven § 3, Barns rett til medvirkning)
Hvor omfattende medvirkning kan være vil være avhengig av barnas alder og funksjonsnivå.
Deres meninger og uttrykksmåter skal bli tatt på alvor og skal komme frem ved hjelp av
lyttende, tolkende, observerende og tilstedeværende voksne i barnehagen.
I Kulturparken FUS barnehage skaper vi rom
for at barna skal få komme med råd og forslag i
planlegging av aktiviteter i hverdagen. Vi jobber
systematisk med å høre og se hva barna gir uttrykk
for – både verbalt og med deres kroppsspråk. Alle
barn er forskjellige og har ulike måter å uttrykke
seg på. De vil oppleve ting ulikt, og de har ulike
holdninger til det som foregår i barnehagen. Alle
disse opplevelsene, holdningene og uttrykksmåtene
må vi ivareta for at barna skal få en følelse av
medvirkning. Det er viktig for oss i Kulturparken
at alle barn blir sett og hørt da dette er den beste
måten for barn å føle at de har en innflytelse på
hverdagen i barnehagen.
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
“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” (Rammeplanen 2017).
I Kulturparken FUS Barnehage skal barna få oppleve en tilhørighet til naturen ved å få bli
med i situasjoner der de får være med på å ta vare på den og ha mangfoldige opplevelser
ute i naturen. Vi vil oppsøke de ulike naturmiljøene som finnes i og rundt byen vår. Det er
viktig for oss at barna lærer å ta vare på det vi har, i tillegg til å ta vare på hverandre. Vi
vil synliggjøre for barna at vår verden ikke bare er nasjonal, men også internasjonal. Vi vil
synliggjøre at de handlingene vi og barna gjør sammen, får konsekvenser for tiden etter.
Vi vil bla. reparere leker, kildesortere, resirkulere, plante grønnsaker og mye annet for å gi
barna medvirkningsmulighet på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

BARNET
FØRST!
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BARNEHAGE
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OPPLEVELSER

SKAPENDE
0

GLEDE

UTVIKLING
TILSTEDEVÆRENDE

GLØDENDE

MESTRING OPPFØLGING
LEKEKOMPETANSE
5

MATGLEDE

LIVSMESTRING
OG HELSE
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi skal forebygge mobbing og
utestenging. For å oppnå dette må vi jobbe med vennskap og inkludering slik at alle barn
føler at de hører til og har en god, lekende og meningsfull hverdag sammen med andre.
Barna skal få øve seg i å løse konflikter, både på egen hånd og med hjelp av voksne.
Barna skal få gode utfordringer hva
gjelder bevegelse og motorikk, men
også tid til ro og hvile når det er
nødvendig.
Barnehagen skal bidra til at
barna utvikler matglede og sunne
kostholdsvaner. Vi vil gjøre dette
gjennom at barna får være med å
lage mat, at de får smake på mye ulik
mat, ved å skape hygge og ro rundt
måltidene, og ved å følge FUS sitt
opplegg for gode matvaner, Smartmat.
Smartmat går i korte trekk ut på å gi
barna ernæringsmessig fullverdig kost,
og at måltidene settes sammen av
mye grønnsaker, frukt og bær, grove
kornprodukter, og så rene produkter
som mulig av fisk og kjøtt. Vi vil også
bruke mye bønner og linser i kosten.
I det daglige er det kokken vår som
har hovedansvaret for matlagingen i
barnehagen.
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LEK OG LÆRING
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes (…)
Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling
(…)» (Rammeplanen 2017).
Leken er den viktigste formen for læring hos barn. I leken lærer barna å samhandle med
andre barn, altså være i sosiale samspill og navigere i disse. Dessuten utvikles barnas
kreativitet i og med at de stadig utvikler leken og finner på nye elementer i samarbeidet med
andre deltakere i leken. Barn leker ofte ting de har opplevd som er av betydning, dette er en
måte å sortere følelser og inntrykk på. De leker altså for å lære, øve seg eller forstå.
Eksempler på dette kan være doktorlek, butikklek, og familielek. Også skumle hendelser eller
vonde situasjoner som begravelse, trafikkuhell, skilsmisse ol kan dukke opp i lek. Barna får
mulighet til å teste ut ulike roller i en trygg og kjent setting.
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Barnas språk utvikles også i lek, da de hele tiden må kommunisere med hverandre for å
kunne leke sammen og ha en meningsfull rollelek. Rolleleken er dessuten også en måte hvor
barnet kan leve ut sider av seg selv og sine følelser, noe som sjelden kommer til uttrykk på
andre måter; en læring som gir selvbevissthet og uttrykksmuligheter.
Leken foregår hele tiden i barnets hverdag. Lek kan være en rollelek, som foregår over lang
tid, men også i kortere tidsrom. Lek kan oppstå i alle situasjoner, som lesing, tegning, under
måltid, påkledning o.l.
Leken er altså den mest betydningsfulle arena for utvikling hos barna. Vi i Kulturparken
jobber etter synet på og forståelsen for leken som et enormt utviklingspotensial og støtter
barna i tilrettelegging av lek, i tillegg til at vi er oppmerksomme og bevisste på hvilken rolle
den voksne inntar i leken for at barna skal få mest mulig ut av den.
Leken er ikke kun et middel for læring og utvikling, men også noe som er helt naturlig for
barna, en lystbetont aktivitet og naturlig væremåte. Det er derfor viktig at vi som voksne
anerkjenner lekens egenverdi og gir barna tid og rom for lekens frie utfoldelse.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
FUS-barnehagene jobber med en arbeidsmetodikk kalt «Egenledelse i lek og læring». I korte
trekk går dette ut på å bruke lekekompetanse slik at hvert barn kan utvikle seg til å bli den
beste utgaven av seg selv. Med «egenledelse» mener vi barnets evne til å være aktiv og
selvstendig og lede seg selv i en aktivitet over tid. Det skal mange ulike ferdigheter til for å
klare alle utfordringer barnet møter i hverdagen, og særlig i rolleleken kan disse ferdighetene
øves opp. Vi voksne skal støtte opp om barnets evne til å lede seg selv. Dette kan du lese
mer om på fus.no under «pedagogisk plattform».
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DANNING
«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske
fellesskap (…) Barnehagen skal bidra til at alle barna kan forstå felles verdier og normer som
er viktige for felleskapet (…) Barna skal støttes i å utrykke synspunkter og skape mening i
den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen
bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og
handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer» (Rammeplanen 2017).
Danning skjer i mellommenneskelige relasjoner. Det er i samspill med andre vi blir kjent med
oss selv og andre. Da får vi utfordret vårt syn og oppfatning av verden og oss selv i verden,
for så å få mulighet til å danne nye syn og oppfatninger, som igjen blir utfordret. Dette
vil være en livslang prosess. Vi mener at barnehagen er et trygt og godt sted å starte sin
dannelsesreise, da nestekjærlighet, solidaritet, toleranse, respekt og inkludering er viktige
verdier i vårt arbeid. Barna skal få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Det er
den voksnes ansvar. Vi er alle individer, men målet er at vi også skal være en gruppe hvor
alle føler tilhørighet og har sin egen viktige rolle, og at vi sammen skal jobbe for gruppas
beste.
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SOSIAL KOMPETANSE
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill
(…) Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap»
(Rammeplanen 2017).
Vi i Kulturparken FUS barnehage jobber med dette hver dag, og det er noe av det viktigste
vi gjør. Fra barna er små deler vi de ofte inn i små grupper slik at de skal få gode erfaringer
med samspill med andre i et rolig miljø. Dette gir oss voksne gode muligheter til å løfte fram,
skryte av og sette ord på all positiv adferd barna viser hverandre, og den ønskelige adferden
vil slik forsterkes. Vi må også sette ord på negative handlinger som skader andre, og vise
at dette er uklokt å gjøre fordi andre blir lei seg. Det er også viktig er å finne alternativer til
handlingen sammen med andre, hjelpe barnet til å finne en god måte å sette grenser og stå
opp for seg selv på. Etter hvert som barna videreutvikler sin sosiale kompetanse mestrer de
større og større grupper og har mindre og mindre behov for voksne til å veilede dem.
Å hjelpe barna å utvikle sin sosiale kompetanse stiller store krav til de voksne i barnehagen.
Personalet skal være gode rollemodeller og legge til rette for et godt sosialt miljø.
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Mål for læring av sosial kompetanse: Barna skal
utvikle selvstendighet og trygghet
lære å samhandle positivt med andre
trene på turtaking og på å dele oppmerksomhet
forstå og mestre sosiale forhold og prosesser
lære å løse konflikter
kunne ta andres perspektiv og vise empati
kunne ta hensyn til og vise omsorg for andre
utvikle positiv holdning til egen og andres kultur
utvikle et positivt selvbilde og identitet
Det enkelte barnet skal bli sett og ivaretatt
Inkludere andre i lek og samvær forøvrig

FUS HEIAROP:

NDER
E
H
R
E
D
L
O
H
ALLE
ENNER
V
E
L
L
A
R
E
HER
EST
FUS LEKER M T
R BES
ALLE BARN E

24

SPRÅK OG
KOMMUNIKASJON
“Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer”
(Rammeplanen 2017).
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Et rikt og variert
språkmiljø i barnehagen er en viktig forutsetning for utvikling av språket. Dette er noe vi
jobber aktivt med, blant annet gjennom følgende punkter:
V
 i ser på språket som et sosialt-, kommunikativt-, og identitetsdannende verktøy, hvor
barnet skal lærer å uttrykke og form lere sine tanker, ønsker og følelser. Barnet skal oppleve
anerkjennende kommunikasjon, dvs. bli sett, hørt og tatt på alvor.
V
 i har fokus på at det er i leken barnet, i samhandling med andre barn, lærer seg å være
lyttende, vise empati og bruke språket sitt til å samarbeide og løse konflikter.
V
 i bruker bilder og tegn-til-tale for å styrke språklæringen, særlig for barn med spesielt
behov for dette, men det er også positivt for all språklæring.
V
 i skal bruke måltidet som rom for språket. Her synger vi matsanger og har fokus på
samtalen rundt bordet, hvor vi sitter i små enheter sammen med en voksen.
V
 i bruker bl.a. bøker for å bli kjent med nye begreper og ord. Barna kan daglig se i bøker
selv, eller oppleve høytlesning sammen med en voksen. Lesing foregår både spontant i
hverdagen og som en planlagt aktivitet.
V
 i vil at barnet få et naturlig forhold til skriftspråket ved å synliggjøre bokstaver, ord, tall på
avdelingen.
V
 i jobber med å skape en fortellerkultur som kommer til uttrykk gjennom barnas små
historier i lek og i dialog med den voksne. Barna skal få kjennskap til ulike fortellerformer,
fabulering, og fortellerteknikker, og bli utfordret til egen skaping av historier og fortellinger.
V
 i øver oss på kroppsspråk og gestikulering gjennom bevegelsessanger, drama, musikk og
musikkens iboende språk.
V
 i bruker forming som en måte å uttrykke seg på og også se andres uttrykk. Det å bruke
bilder og kunst som senter rundt en samtale kan være et godt middel for å jobbe med
språket og fantasien.
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DIGITAL PRAKSIS I
BARNEHAGEN
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (…) Ved bruk
av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale
verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte (…)»
(Rammeplanen 2017).
I Kulturparken FUS Barnehage bruker vi digitale verktøy daglig. Alle avdelinger har et
nettbrett som brukes i mange ulike sammenhenger for å fremme læring. Vi kan se på bilder,
høre og lage musikk, legge puslespill og bruke kamera. De ansatte kan også bruke nettbrettet
i samlingsstunder ved å for eksempel vise bilder knyttet opp mot fortellinger. Vi har et bevisst
forhold til bruken av brettet, og har kontroll på hva slags apper som er tilgjengelige for barna
slik at det de har tilgang på utfordrer tankene deres. Vi bruker videre digitalt kamera og PC.
Vi kan for eksempel lage animasjonsfilmer, tegne oppå bilder vi selv har tatt eller finne ulik
informasjon. Det er viktig å formidle til barna at ikke all informasjon man finner på internett
er sann. Bruk av digitale verktøy skal i barnehagen brukes sammen med voksne.

26

PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON OG
VURDERING
«I praksiser hvor de planlagte læringsaktivitetene bygges gjennom samarbeid mellom barn
og pedagog, skapes det mønster for bevegelighet i innhold og prosesser.» (Bae 2012:139)
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges. Vi ønsker å legge til rette
for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre og hele barnehagens personale. Derfor
må gjennomføring av planene være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns
medvirkning.

PLANLEGGING
Gode planverktøy er vesentlige for måloppnåelse. Årsplanen dere nå leser er for oss en del
av dette. Hver avdeling lager sine planer ut fra rammeplanen og årsplanen. Disse planene
kaller vi periodeplaner, og de strekker seg fra en til flere måneder. Planene blir laget av
pedagogene, i samarbeid med assistentene, på bakgrunn av felles diskusjoner, ideutveksling
og barnas interesser. Det er viktig at barna får medvirke i utviklingen av temaarbeidet ved
at vi hører på deres direkte innspill og ser deres mer indirekte måter å utrykke hva de er
opptatt av både kroppslig og verbalt.
Vi har følgende refleksjons- og planleggingsarenaer:
A
 vdelingsmøte: Avdelingene har møte hver uke til planlegging og refleksjon av praksis
på sin avdeling.
A
 ssistentforum: Assistentene og en pedagog møtes en gang i måneden og diskuterer
praktiske og pedagogiske problemstillinger.
P
 ed.ledermøte: Pedagogene møtes annenhver uke til utvikling av driften av avdelingene
og refleksjon over ulike pedagogiske spørsmål.
P
 ersonalmøte: To timer hver måned etter arbeidstid for hele personalet. Her diskuteres
felles opplegg, holdninger og faglige spørsmål.
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P
 lanleggingsdager: Fem dager i året til planlegging og evaluering av virksomheten.
F oreldresamtaler: To ganger i året, en på høsten og en på våren, setter vi opp dager for
foreldresamtaler.

DOKUMENTASJON
«Ved hjelp av dokumentasjon kan vi synliggjøre det å lytte.» (Åberg og Taguchi 2010:19).
I Kulturparken FUS barnehage har vi flere måter å dokumentere på. Vi skriver dagsrapporter,
lager ukesbrev, har en Facebookside med informasjon og bilder, samt barnas egen
dokumentasjon i løpet av barnehagehverdagen, som kan være barnas tegninger eller
malerier som blir hengt opp til undring og samtale. Informasjon og dokumentasjon skal gi
grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen, og med barn og foreldre. Refleksjon
vil alltid føre til nye spørsmål, og igjen lede til nye observasjoner og dokumentasjon. Dette
er derfor en pågående prosess som lar oss se både fremover og bakover i tid.

VURDERING
Vi vurderer arbeidet vårt fortløpende og barnas erfaringer og synspunkter inngår i
vurderingsgrunnlaget. Resultatene av vurderingene ligger til grunn for arbeidet vi gjør med
neste årsplan. Kulturparken FUS barnehage bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse,
og innforstått og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over. Dette legger
grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.
Et viktig verktøy for å korrigere det arbeidet vi gjør er brukerundersøkelsen som vi forventer
at dere foreldre svarer på. Denne besvares på internett direkte til FUS.
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OVERGANGER I
BARNEHAGEN
OVERGANG BARNEHAGE/HJEM
Det er en stor omveltning å skal starte ny i barnehagen, både for barn og foreldre. Hos
oss setter vi i utgangspunktet av 3 dager med tilvenning, men ved behov blir det satt av
flere dager. Under disse 3 dagene kommer hvert nye barn til å få en egen kontaktperson
i barnehagen. For at denne overgangen skal gjøre at barnet trives må foreldre og ansatte
tilrettelegge for god overgang mellom hjem og barnehage. Ved å ha en god kommunikasjon
om barnets behov og interesser, er dette med på å skaffe en felles forståelse og tilrettelegger
for trygghet. I barnehagen må barnets behov bli møtt på best mulig måte. Barnet skal være
i sentrum hos oss når hverdagen blir planlagt. Dette er det personalet som skal planlegge ut
ifra barnas behov.
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OVERGANG AVDELING/AVDELING
Å gå fra småbarnsavdeling til storebarnsavdeling er også en ny stor ting i barnas liv. Her
møter barna nytt personale, flere barn, nye rom og andre forventninger enn de er vant til. Vi
starter tilvenning for barna som skal over i forkant av høsten, hovedsakelig i mai og juni. Da
besøker vi avdelingen de skal over på og blir bedre kjent med både avdelingens voksne, barn
og rom.

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
For å skape en så naturlig overgang som mulig fra barnehagen til skolen, har vi
førskolegruppe. Førskolegruppen er en gang i uken og her samles alle de barna som skal
begynne på skolen. Her er formålet å ruste barna til å starte på et helt nytt kapittel i deres
liv. Å starte på skole er en stor endring i barnets liv og kan gi anledning til mye nervøsitet og
store tanker. Barnets trygge rammer og sosiale liv i barnehagen forsvinner og de skal starte
på ny. Målet med førskolen er ikke å lage skole for barna i barnehagen, men å forberede dem
på hva som møter dem i skolen neste høst.
Vi har mye fokus på å gjøre barna selvstendige. I praksis vil dette si at barna blant annet skal
få øve på å sitte stille noe lenger av gangen, konsentrere seg, holde seg til et tema, rekke
opp hånden når man skal si noe, ta hensyn til det andre sier. Barna skal lære å holde orden
på tingene sine, vurdere klær mor vær, bli selvstendige på toalettet og få lov til å hjelpe til
mer enn før.
Alt dette er store oppgaver som ikke barnehagen klarer alene. Derfor er foreldresamarbeidet
særlig viktig i dette året, hvor foreldre og barnehage sammen kan gjøre overgangen så
naturlig som mulig. Dessuten har barnehagen også samarbeide med skolene, som barna
starter på. Her får barna mulighet for å komme på besøk på Lakkegata skole sammen med de
kjente voksne og barn og på den måte få et innblikk i skolens gang. Det utarbeides en egen
årsplan for førskolen hvert år.

UTDRAG FRA KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET:
F US har normerte opplæringsplaner for alle ansatte - FUS-skolen
O
 pplæringsplaner for nyansatte og nyutdannede barnehagelærere
V
 eiledning for evt. pedagoger på dispensasjon
G
 jennomgang av etisk plan, etiske retningslinjer og serviceerklæringen med hele
personalet på høsten
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V
 i har fem planleggingsdag i året og personalmøte hver måned. Her foregår intern
opplæring ved at vi gir hverandre tips og ideer- deler kompetanse internt – på musikk,
forming og andre områder.

KULTURBEGIVENHETER I
KULTURPARKEN
Til de aller fleste av disse
begivenhetene har barna gjort
store forberedelser på forhånd.
Eksempler kan være å lage pynt,
øve på sanger eller lage mat. Det
er derfor svært viktig for barna at
foresatte kommer på de festene
vi har sammen. Forventningene
hos barna er store.
Personalet forteller om
bakgrunnen for de ulike festene
på forhånd. Slik lager vi en
kulturoverføring og et fellesskap.
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F ellessamlinger annenhver fredag der barna og/eller personalet underholder for
hverandre.
G
 ammelbarnstreff første mandag i skolens høstferie - for de som sluttet forrige
barnehageår.
F N-dagen - en markering av menneskerettighetene der vi har foreldretreff og innsamling
L anternefest i november kl. 16 - vi trenger en fest når dagene blir mørkere – barna går
i lanternetog med lykter de har laget selv og vi har fest ute med foreldrene. På forhånd
baker barna lanternekjeks som de deler ut på festen.
A
 dventsamlinger hver dag i desember på hver avdeling.
F elles adventsamlinger hver mandag i desember.
Juleverksted for barna hver dag i desember.
L ucia-tog 13. Desember klokken 8.00 med foreldretreff.
N
 issefest for barna der alle kler seg ut som nisser, går rundt juletreet og får besøk av
nissen.
E id al-fitr fest ved fastemåneden Ramadans slutt. Vi vil i fremtiden markere denne
høytiden i samlingsstunder/fellessamling siden det går flere muslimske barn i vår
barnehage.
S
 amefolketsdag markerer vi ved å ha en samisk uke i forkant av Samenes Nasjonaldag
6. februar. Dette gjør vi for at barna skal få mer kunnskap rundt samisk kultur og rundt
mangfold.
K
 arneval har vi i februar
B
 arnehagedagen markerer vi i mars. Kunst, kultur og kreativitet er temaet.
P
 åskeverksted for barna hver dag to uker før påske
P
 åskefrokost med foresatte
1 7.maimarkering kl. 8.30 med tog, flaggborg, huskorps, og is til alle etterpå.
F US-dagen har vi i april. Der setter vi fokus på vennskap.
S
 ommerfestival med underholdning for barn og foreldre. Avslutningsseremoni for
førskolebarna som skal begynne på skolen.
O
 vernatting for førskolebarna har vi i mai/juni. Da sover de ute i skogen i lavvo –
kjempestas!
F oreldretreff – sporadisk på de ulike avdelingene.
D
 ugnad (obligatorisk) har vi to ganger i året, vår og høst
Datoer for aktivitetene får dere på epost, og de legges ut på Facebook-siden vår
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SAMARBEID MELLOM
HJEM OG BARNEHAGE
”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.”
(Barnehageloven § 1 Formål)

Vi som jobber i Kulturparken FUS barnehage har sammen med foreldrene/foresatte et felles
ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage
må bygges på gjensidig åpenhet og tillit. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best.
Derfor må de kunne stole på at de kan ta opp
det som opptar dem i forbindelse med barnet
og barnehagen. Foreldrene må kunne være
trygge på at barna deres blir sett og respektert
og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.
Et samarbeid går begge veier og krever derfor
at også de foresatte viser interesse og vilje for å
ha en god og åpen dialog med oss ansatte. Den
daglige kontakten er viktig for at vi skal fange opp
hvordan barnet har det og hvordan de foresatte
trives med å ha barnet sitt i vår barnehage.
Alle barnehageansatte har en plikt til å varsle
barneverntjenesten hvis det er grunn til å tro at
et barn lever under omsorgssvikt. Med mindre
vi har grunn til å tro at et barn blir mishandlet
i hjemmet, eller at det foreligger andre former
for alvorlig omsorgssvikt, vil barnehagen
alltid involvere de foresatte først og prøve å
samarbeide om mulige løsninger til det beste for
barnet.
33

Vi forutsetter at alle foreldre følger med på informasjon som gis via MyKid, i ukeplaner og
periodeplaner, og på oppslag i garderobene.
Videre tilbyr vi:
Foreldresamtaler to ganger i året
Foreldresamtaler ved individuelt behov
Oppstartsamtale når man begynner i barnehagen eller går over til annen avdeling
Foreldremøter to ganger i året
Deltakelse på ulike fester og arrangementer i barnehagen
Deltakelse på dugnad vår og høst – noe som er obligatorisk for alle foreldre.

MYKID
I løpet av høsten 2018 vil vi innføre en ny kommunikasjonsløsning som heter MyKid.
Foreldrene laster ned en app, MyKid, og etter registrering vil man da kunne kommunisere
mellom hjem og barnehage. F.eks. vil dere kunne motta bilder og beskjeder, planer og info,
og dere vil kunne sende beskjeder om fravær og annet. På denne måten vil alt vedrørende
barnehagen kunne ligge på ett sted, i en app. My Kid vil erstatte intern hjemmeside og
en god del mail. Det den ikke skal erstatte er den gode samtalen i garderoben eller på
foreldresamtaler. Informasjon om MyKid blir sendt alle familier på mail.

FORELDRERÅDET OG SU – SAMARBEIDSUTVALGET
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.” (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og kommer sammen på de to
foreldremøtene i året. På møtet i september velger Foreldrerådet sine representanter til SU.
For å sikre det gode samarbeidet med barnets hjem har barnehagen et samarbeidsutvalg,
SU. De har blant annet som oppgave å komme med innspill til barnehagens årsplan og være
et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Saker som gjelder fellesskapet i barnehagen
kan tas opp via SU-representantene. I Kulturparken FUS barnehage har vi en foreldrerepresentant fra hver av de fire avdelingene samt en personalrepresentant fra hver avdeling.
Navn og kontaktinformasjon på medlemmene i SU vil finnes på MyKid.
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagens eier, Trygge barnehager, ved styret
FUS som administrativ drifter
S
 amarbeidsutvalget i barnehagen (SU) består av foreldre, ansatte og
en representant for eier
Foreldrerådet består av alle foreldrene
Grünerløkka bydel (tilsynsmyndighet)
PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste
Barnevernstjenesten
Grünerløkka familiehus
Andre barnehager i FUS og i bydelen
Oslo Met.
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PROGRESJONSPLAN
ETTER RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER 2017
Rammeplanen for barnehager tar for seg syv fagområder som vi som barnehage skal
forholde oss til. Dette er områder som fenger barns interesser og som kan bidra til for
eksempel både trivsel og utvikling. Det er formulert konkrete mål til hvert fagområde, som
forteller om hvilke erfaringer barna skal gjøre seg i løpet av barnehagetiden. Arbeidet med
fagområdene vil ofte være preget av tverrfaglighet, hvor de ulike aktivitetene gjerne har
elementer fra flere av fagområdene i seg. For eksempel kan det å være på tur inneholde
læring innenfor både fagområdet «Kropp, bevegelse og helse» og «Nærmiljø og samfunn».
Arbeidet med fagområdene må også tilpasses barnegruppen og det enkelte barn. Hver
avdeling jobber med forskjellige temaer gjennom året som tar hensyn til hva barn og voksne
er opptatt av. Under har vi beskrevet konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med de
enkelte fagområdene her i barnehagen, fordelt på alderstrinn, for å sikre at vi i løpet av
læringsløpet i barnehagen skal dekke Rammeplanens innhold.
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3-4 år
H
 øytlesning- forstå og huske
historier.
L esestund rundt matbordet.
H
 ar bøker tilgjengelig på
avdeling.

1-2 år
F ortelling med konkreter.
L eser bøker.

M
 er kompliserte sanger og
sangleker enn tidligere.
H
 jelper barna i
konflikthåndtering og å sette
ord på sine føleleser.

Førskolen
H
 øytlesning: reflektere
over innhold i historier.
L age egne historier.

V
 oksne bruker riktige ord
og unngår å si “den”.

Ø
 ve seg på å skrive sitt
eget navn.

H
 jelper barna å sette ord
på ting.

B
 li kjent med bokstaver.

R
 im, regler og sanger.

L ytte til andre barn, vente
på tur, snakke høyt foran
en gruppe.

S
 amtaler rundt matbordet
og på stellebordet.

KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST
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3-4 år
B
 li kjent med kroppens ulike
funksjoner og behov.
T
 ur en gang i uken.
M
 ulighet for fysiske aktiviteter
inne og ute.
U
 te hver dag i uken.

1-2 år

B
 li med på matlagingen.

Tilgjengelige materialer
inne og ute som stimulerer
både små og store
bevegelser.

K
 lare seg selv i flere
situasjoner, som for
eksempel å gå på do.
B
 li kjent og trygg på egen
kropp og hvordan den ser
ut.

O
 ppmuntre barna til å klare
ting selv.
Bli kjent med egen kropp.

U
 tvikling av
kroppsbevissthet; “hva kan
kroppen min gjøre?”

Gå på tur i ujevnt terreng.
S
 make på mye forskjellig
mat.

L age mat, og lære om hvor
maten kommer fra.

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE
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Førskolen

3-4 år
B
 arna har tilgang til ulike
formingsmaterialer hver dag.
P
 rioriterer tid på
formingsaktiviteter, både
voksenstyrte og på barnas
initiativ.

1-2 år
Har instrumenter
tilgjengelig for barna hver
dag.

B
 arna får mulighet til å ta bilder
av det de ser.
D
 rar på turer, museer og
forestillinger.

B
 arna får mulighet til å
bruke for eksempel både
svamp, leker, pensler og
egen kropp som materiell
til å male med.

Førskolen
A
 ktiviteter, hvor barna
får mulighet til å bruke
kreativitet og gi uttrykk for
egne opplevelser.
D
 ra på turer og bruke
formingsaktiviteter
til å reflektere over
opplevelsen.

L eier inn og drar på
forestillinger.

F å kulturelle opplevelser
gjennom utstillinger, “bykunst”, konserter og teater.

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
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3-4 år
 arna får mulighet for å ta bilder
B
av hverdagen i barnehagen.
 ruke nettbrett som verktøy for
B
læring.
Ute hver dag.

1-2 år
Ute hver dag i all slags vær.
L ære hvor ulik avfall skal
kastes.

 ruker materialer fra naturen i
B
formingsaktiviteter.
 li kjent med hvordan man
B
passer på naturen og verden,
gjennom samtaler med barna.

Førskolen
B
 arna får mulighet til å
ta bilder av hverdagen i
barnehagen.

P
 lante i grønsakshagen på
våren.

B
 ruke nettbrett som
verktøy for læring.

K
 jennskap til dyr og
dyreliv.

E gne turer, som for
eksempel overnattingstur.
B
 ruker materialer fra
naturen i formingsaktiviteter.
Bli
 kjent med hvordan
man passer på naturen og
verden, gjennom samtaler
med barna.

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI
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3-4 år
•

Drar på ulike turer i nærområdet.

•

Ha en reell innvirkning,
medvirkning og påvirkning på det
daglige livet i barnehagen.

•

Snakke om viktige nyhetssaker
som omhandler barn.

1-2 år

Førskolen

 i går på turer i
V
nærmiljøet.

D
 rar på ulike turer i
nærområdet.

 i gir gutter og jenter de
V
samme mulighetene til lek
og aktiviteter.

H
 ar i ulike aktiviteter fokus
på demokrati, samarbeid
og regler

L ar barna se at de kan
påvirke fellesskapet ved
å for eksempel velge
matsang etter tur.

H
 a en reell innvirkning,
medvirkning og påvirkning
på det daglige livet i
barnehagen.

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN
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3-4 år
 jennom samtaler med barna
G
snakker vi åpent omkring
ulikheter i barnehagen.

1-2 år
L ære å respektere
hverandres ulike meninger
og ferdigheter i små
lekegrupper.

 eflektere med barna om å
R
være en del av et fellesskap
(vennskap, konflikter, normer og
regler).
 nakke om høytider på tvers
S
av religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.

Førskolen
S
 kaper åpenhet omkring
ulikheter, både personlig
og i religion, i samtaler
med barna.

 i oppmuntrer barna til å
V
vise omsorg for hverandre.

M
 ulighet for å jobbe med
emner som ‘demokrati’.

 i spør barna “hva tror
V
du?” i stede for å gi svar
med en gang.

R
 eflektere med barna
om mobbing - snakke
om hvordan inkludere
hverandre.
O
 ppmuntre til refleksjon
rundt egen identitet. Ta
egne valg - tørre å være
seg selv.

ETIKK, RELIGION
OG FILOSOFI
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3-4 år
L eser bøker med fokus på antall.
K
 onstruksjonslek med
byggeklosser som plus plus, lego
og magnetklosser.

1-2 år

B
 enevne og snakke om
forskjellige former og antall i
dagligdagse situasjoner.

L ære å sortere leker i ulike
kasser under rydding.

Førskolen
B
 li kjent med ulike former
både i barnehagen og på
turer.

Bruke byggeklosser.

B
 li kjent med tall både ved
lesing og tegning.

F orteller eventyr som tar
i bruk ulike preposisjoner.
For eksempel “Bukkene
Bruse”.

S
 pille spill og leke
regelleker.

T
 elle barna høyt i
samlingsstund, for å gi dem
et forhold til telling i en
konkret situasjon.

ANTALL, ROM
OG FORM
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Hjemmeside: https://fus.no/kulturparken
dl.kulturparken@bhg.no
Tlf. 23 30 07 10

Barnehagenavn
Kulturparken

