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Praktisk informasjon

Opningstider:

Barnehagen er open alle kvardagar frå
klokka 07.10 – 16.10. Etter avtale kan ein
nytta tid fram til 17.10, men dette må
avklarast dagen i forveien .

Barnehagen er stengt:

- Planleggingsdagar (sjå årshjul).
- Onsdag før skjærtorsdag kl. 12.00
- Jul - og nyttårsafta.

Fedje barnehage har to avdelingar med
til saman 36 plassar for born i alderen 0 -
5 år. Barnehagen ligg i eit trafikksikkert
og lunt område, og har eit uteområde
som er tilrettelagt ulike typar leik og med
utfordrin gar for alle aldersgrupper.

Me er så heldige at me har gangavstand
til idrettshall og til skulen som har
basseng. Ein dag i veka nyttar me oss av
å bruke hallen, og me har også
moglegheita til å starte med
symjeopplæring tidleg ved turar i
bassenget.

I n ærområdet til barnehagen er det fine
turområder som me nyttar. Me går bl.a.
til fotballbana, grillhytta, fjæra i
Flundrevågen, hytta i skogen og varden.

Det viktigaste for oss er å gje borna
omsorg og trygghet av kompetente
vaksne som evnar seg å sjå e nkelt barns
b ehov. Borna vil oppleva tryggleik
gjennom ein fast struktur og gode
rutinar, og tydelege vaksne som veiledar
og set grenser gjennom omsorg og
respekt for det enkelte barn. Gode
erfaringar gjennom trygge relasjonar
styrkar ba rnets sjølvbilete, aukar
trivselen og bidrar til positiv utvikling.
Når barnet f øler seg trygg og godt
ivareteke , er utgangspunktet for læring
og mestring på det beste. Alle born skal
oppleva å bli sett, forstått, respektert og
få den hjelp og støtte dei har behov for.

Velkommen til Fedje barnehage.

Telefonnummer i barnehagen:

Mobil avdeling: 408 02 750

Styrar, kontor: 56 16 51 35

E - postadressa til barnehagen:

stine.waage@fedje.kommune.no

mailto:stine.waage@fedje.kommune.no
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Årsplanens innhald.

Årsplanen byggjer på Rammeplanen
som er ei forskrift til barnehagelova.
Lova fastset overordna føresegner om
føremålet, og innhaldet i barnehagen.
Rammeplanen gjev retningslinjer for
verdigrunnlaget, innhaldet i
barnehagen og oppgåvene til
barnehagen.

Kva rt år skal barnehagen utarbeida ein
årsplan. Den er først og fremst eit
arbeidsdokument for barnehagens
personale, for å styra verk semda i ein
bevisst og uttalt retning. Årsplanen
skal dokumentera barnehagen sine val
og grunngjevingar. Den vil gje
informas jon om det pedagogiske
arbeidet til myndighetsnivåa og
samarbeidspartnara r .

Planen inneheldt korleis barnehagen
arbeidar med omsorg, leik, danning,
læring og korleis me le gg til rette for at
fagområda blir brukt i dei ymse
gruppene. Den vil også synleggjera
samarbeidet mellom heim og barnehage,
og korleis me tilvenner nye born i
barnehagen.
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Verdigrunnlaget til barnehagen.

Lov om barnehager §1

« 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
kom mer til uttrykk i ulike religion er og
livssyn og som er for ankret 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.

Barnehag en skal møt e 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 motarbe ide
alle former for diskriminering.»
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Barnehagen er ofte barnets første møte
med eit anna miljø utanfor heimen. Ein god
tilvenning er viktig for at barnet skal få best
mogleg start i sin nye kvardag.

I vår barnehage inviterer me nye born til å
komme på ein besøksdag. Då kan både barn
og f øresette få m ogleg heit til å treffa dei
vaksne, borna som er der og få eit inntrykk
av korleis barnehagen vår er. Det kan då
vera lurt å notera ned eventuelle spørsmål,
slik at de går heim med ein kjensle av at de

veit litt meir.

Tilvenning av nye born i barnehagen.

Når det nærmar seg barnehagestart vil
de få tilsendt årsplan og velkomstbrev.
Her vil de få informasjon om rutinar,
korleis dagane er lagt opp, kva som er
lurt å ta med og eventuelle ting me treng
å vita om det enkelte barn.

Me legg opp til at borna i utg angspunktet
har tre dagar med innkjøring. Første dag
blir sett på som ein besøksdag der
f øresette er med, dagen etter prøver me
med soving i barnehagen og at kanskje
barnet kan prøve seg litt åleine.

Siste dagen har me som utgangspunkt at
barnet kan prøva seg sjølv, men at dagen
blir kort og me har moglegheit til å
kontakta f øresette dersom vi ser at
barnet treng litt ekstra tid med sine
egne.

Å bli kjent tar tid og det er ikkje uvanleg
at barnet gret. Me tek kontakt og heldt
alltid f øresette oppdatert på korleis
barnet har det
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Samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Foresatte og barnehagens personale har
eit felles ansvar for barns trivsel og
utvikling. Det må vere ein gjensidig
openheit og respekt slik at me saman
kan gjere kvardagen best mogleg for
borna. Personalet skal ha respekt for dei
ulike foresattes livssituasjon, kultur og
religion.

Foreldresamarbeidet skal skje både på
individnivå og på gruppenivå. Vi inviterer
til foreldremøter og legger opp til
minimum ein foreld resamtale i året.
Barnehagen skal legge til rette for at
foresatte og personalet jevnleg snakkar
om observasjonar, erfaringar, korleis
barnet trives, utviklinga og læringa.

Samarbeid mellom heim og barnehage
skal alltid har barnets beste som mål.

Me samar beidar:

o Ved hente/bringe situasjonar
o Gjennom foreldresamtalar.
o Ved 2 foreldremøter i året.
o Via informasjon på Vigilo
o Gjennom ulike arrangement

(basar, foreldrekaffi osv.)

Barnet er det kjæraste foreldre har,
og dei skal oppleve at det er trygt å

overlate barnet sitt til oss.

Foreldreråd – FAU

Alle foreldre er medlemmar av
foreldrerådet. På det første
foreldremøtet vel ein tre representantar
til FAU (Foreldrerådet sitt arbeidsutval).

FAU representerer alle foreldra og har
rett til å drøfte saker som er viktige for
foreldre. Dei på eige initiativ innkalle
heile foreldrerådet, og dei kan sende
saker til SU. Til vanleg har dei møter med
styrar og drøfter planar og idear til
endringar av n ye tiltak. Dei er òg aktive i
høve til temaforeldremøter og
arrangement i barnehagen.

Samarbeidsutval - SU

På felles foreldremøte blir ein av
representantane frå FAU valt inn i SU
(Samarbeidsutvalet).

I SU er det ein representant frå dei
tilsette, og ein eigarrepresentant for
Fedje kommune. Styrar er sekretær for
SU.

Samarbeidsutvalet skal vere eit
rådgjevande, kontaktskapande og
samordna organ, og skal vere med å
drøfte barnehagen sitt ideelle grunnla g.
Utvalet skal uttale seg i saker som har
betyding for innhaldet i barnehagen og
tilhøva til foreldra.
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Omsorg .

Me vil ha e it miljø som ikkje berre gjer
bo rna til mottakar av omsorg, men som
også verdset bornas egne
omsorgshandlingar.

Borna skal oppleva eit miljø prega av
humor, meistring og utfordring. Dei
vaksne skal ta godt imot borna og visa at
me ser dei. Me skal også ta bornas signal
på at noko er gal e, på alvor.

Barnehagen skal vere ein sterk formidlar
av medmenneskele ge verdiar. Me skal
støtte og veileda borna til å bli trygge på
seg sjølv og oppmuntre dei til å dele av
sin kunnskap, nysgjerrighet, omsorg og
empati for andre.

Den vaksnes væremåte overfor
kvarandre dannar grobunn for korleis
bornas evne til omsorg utvi klast. Borna
må oppleva å få omsorg av dei vaksne,
og dei må sjå dei vaksne gje omsorg til
andre. Borna må også oppleva at dei
vaksne seg imellom kan gje omsorg.
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Danning.

Danning er ein livslang prosess med
øving i å utvikle evne til å reflektere
over egne handlingar og væremåte.

Borna i barnehagen støttes til å
uttrykke eigne synspunkt og meiningar.
Me vil bidra til at borna utviklar kritisk
tenking og evne til å yte motstand, slik
at d e kan bidra til endringar.

For at dei skal klare dette vil
barnehagen arbeide for å gje borna ein
god sjølvfølelse. Gjennom den kan dei
forstå seg sjølv og andre. Barnet skal
føle at dei er viktig og blir tatt på alvor.
Barnet skal erfare at dei er viktig for
fellesskapet, der dei vil få moglegheita
til å bidra. Me vil gje dei oppgåver som
utfordrar dei, men som dei vil mestre.
Dei vaksne skal være ytre pådrivarar
for at barnet skal bli motivert til å
klare. Dei vil få moglegheita til å kjenne
på den gode mestringsfølelsen, som vil
få dei til å ville utfordre seg sjølv igjen.

Me legg merke til, anerkjenne og fylgjer opp
barnas perspektiv og handlingar.

I barnehagen skal borna delta i
beslutningsprosessar og utvikling av felles
innhald. Når me set fokus på å styrke barns
medverking, støttar me opp under barnas
e igen, aktive sjølvdanning. Bo rna skal erfare
at dei er ein medborgar i det livet dei lever
her og no.
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Leik .

Å delta i leik og få venar er grunnlaget
for bornas trivsel og meiningsskapin g i
barnehagen. I samhandling med
kvarandre legg ein grunnlaget for
læring og sosial kompetanse. Når
barnet leikar går dei inn i ein «late
som» tilstand som kan ta oss til alle
delar av jorda – og utanfor. Dei kan
være kven som helst og alt mogleg er
muleg å utføre. Her tek dei andre sine
perspektiv og gjer rom for andres
tankar og kjensler. Barnehagen legg
opp til variert leik og inspirera til
fantasi og skaparglede.

Ein kan sjå ein klar samanheng mellom
barns lek og deira læringsprosess. Leik
engasjerer og motiverer ba rnet på ein
fullstendig og indre styrt måte som er
av sentral betyding for både læring og
sosialisering.

På den andre sida kan makt og
utestenging i leiken hindre vennskap
og gode relasjonar. Personalet skal
være tilgjengelig, inspirere og
oppmuntre barns leik. Dei skal gje
borna gode erfaringar gjennom å
meistra samspel i leiken.

Me legg opp til mykje frile i k i barnehagen,
men også vaksenstyrte leikegrupper. For oss
er det viktig å arbeida førebyggande mot
mobbing, og gjennom styrte leikegrupper
lærer borna å leika saman med alle borna,
uansett kjønn, alder og interesse. Saman
klarar me å finne leikar som fun gerer for alle,
men også tek hensyn til kvarandre.
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Læring.

Borna skal oppleve eit stimulerande
miljø som støttar opp om deira lyst til å
leika, utforske, lære og meistre.
Gjennom barnehageåret vil borna møte
nye situasjonar, materiale og reiskap
som skal bidra til meiningsfulle
samhandlingar. Me skal anerkjenne
borns nysgjerrighet og kreativitet, og
stimulere og legge til grunn for deira
læringsprosess. Saman skal me
utforske, undersøkje, oppdage og
eksperimentere slik at borna får utvida
sine perspektiv o g få ny innsikt.

Gjennom tilrettelagte aktivitetar brukar
me leiken som innfallsvinkel til læring.
Leikegrupper kan være ein måte å øve
på sosiale ferdighetar, men også språk
og kommunikasjon.

Personalet vil være merksam på barns
interesse og engasjement, og på denne
måten kan me legga til rette for læring i
ulike situasjonar. Me vil sørgje for at
alle borna får varierte opplevingar og
erfaringar, og kjenne på
meistringskjensla.

Læringssituasjonar oppstår ofte
spontant, der den vaksne fylgjer opp
barnets undring og spørsmål.
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Vennskap og fellesskap .

Barnehagens innhald skal utformas t slik
at den oppleve s meiningsfull for kvar
enkelt barn og gruppa. Barnehagen skal
ha eit miljø der ulike individ og ulike
kulturelle ytringar møtes i respekt for det
som er forskjellig. Eit møte med noko
som er annleis frå sitt eige, gjer
moglegheit til å utvikle ein positiv
nysgjerrighet ovanfor andre menneskers
og kulturars likhetar og ulikhetar.

Barnehagen skal inkludera alle born og
være med å skape eit miljø fritt for
mobbing. Foreldras oppleving av sine
born er verdifull informasjon for å
bekjempa ei ekskluderande gruppe.

Gjennom eit godt fellesskap vil b orna få
trua på seg sjølv og tøra å utt rykke eigne
tankar, meiningar og ønske . Barnehagens
dagligliv skal pregas av samvær som
inneber at personalet lyttar, støttar og
utfordrar borna.

Born må ha kompetanse på korleis ein
får seg venar. Det forutset at man har ein
sosial kompetanse på korleis ein kjem i
kontakt med andre, at man kan lytta og
vise empati – og ikkje minst respektere
kvarandre for den ein er.

Det er viktig at personalet har eit
«våkent auge» for vennskap i
barnehagen og bistår dei borna som ikkje
har utvikla denne ferdigheita end a. Med
vaksne som har kunnskap om vennskap,
legg ein til rette for og sørgjer for at born
har det viktigaste av det viktige – nemlig
ein ven.
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Borna sin medverknad.

Borna i barnehagen har rett til å gje
uttrykk for sitt syn på den daglege
verksemda i barnehagen, og dei skal
jamnleg få høve til aktiv deltaking i
planlegging og vurdering av denne.
Barnet sitt synspunkt skal tilleggjast vekt
i tråd med alder og modning (jfr
Barnehageloven §1 og §3).

Det er viktig at bar na opplever å bli sett
og hørt, slik at barna sjølv kan komme
med eigne idear og forslag. Barn lærer
gjennom alt dei opplever og erfarar. Barn
som blir sett og hørt har betre
moglegheit til å tileigne seg læring.

Dei yngste barna formidlar sine
synspunkt med kroppsholdningar,
mimikk og andre følelsesmessige uttrykk.
Dette skal bli tatt på alvor. Barna blir
oppmuntra til å gje uttrykk for sine
tankar og meiningar, og møter
an n erkjenning for sine uttrykk.
Personalet prøver å tolke barnas
kroppsspråk og er ob servant i forhold til
deira handlingar og etter kvart deira
verbale språk.

Barna skal bli motiverte til å påverka sin
eigen kvardag i barnehagen. Dei skal
erfare tydelege og ansvarsfulle vaksne
som tek hensyn til heile gruppa.

At barna får medverka i sin eigen
kvardag handlar om å ta barna på alvor.
Det betyr ikkje at alt dei uttrykkjer alltid
kan gjennomførast, men dei skal få vere
med i prosessen ved planlegging og
evaluering.

Borna sin medverknad blir, blant
anna, ivaretatt gjennom:

o Å møte barna på deira
interesser.

o Samtalestunder til tema me har
arbeida med.

o Godt dagleg samspel mellom
barn og vaksne.

o Vaksne som er gode til å lese
kva dei vil formidle gjennom
mimikk og krop psspråk.

o Barna får delta/hjelpe til i
dagleg praktisk arbeid.

o Val av aktivitetar.
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Fagområda .

Læring står sentralt i Rammeplanen, og
læringsmiljøet i barnehagen omfattar sju
fagområde. Desse byggjer i stor grad på
dei fagområda borna seinare møter i
skulen, og understrekar at barnehagen er
starten på utdanningsforløpet.

Barnehagen ser på fagområda i ein
samanheng og samtlige vil vere ein del
gjennomgåande del av barnehagens
innhald. Områda er delt inn i sju delar for
å sikre eit variert og allsidig innhald.
Fagområdas innhald vil ofte overlappa
kvarandre og må sjåast i nær samanheng
med kvarandre.

Fagområda er også integrert i
kvardagslivet, og i løpet av eit
barnehageår vil me arbeida med alle
delane. Korleis kvart fagområde blir
vektlagt er avhengig av barnets alder og
utvikling.
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Kommunikasjon, språk og tekst.

«Barnehagen skal bidra til at barna får
utforske og utvikle språkforståinga,
språkkompetansen og eit mangfald av
kommunikasjonsformer. Barnehagen skal
bidra til at barn leikar med språk, symbol
og tekst, og stimulere til språklig
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»

Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal bidra til at barna
uttrykker sine kjensler, tankar, meiningar
og erfaringar på ulike måtar. Me bruker
språket til å skape relasjonar, delta i leik
og som eit reiskap til å løyse konfliktar.

Barna skal møte eit mangfald av eventyr,
fortelj ingar og eksperimentere med rim,
rytme, lydar og ord.

Våre mål er:

o Å gje borna tidleg og god
språkstimulering.

o Å vere merksame både på den
verbale og non - verbale
k ommunikasjonen.

1 - 2 år

o Bruke språket aktivt

o Bruke konkretar

o Bruke pe i kebøker og biletbøker

o Samlingsstunder

o Bruke rim og regler

o Lære enkle ord frå dagle glivet

3 - 4 år

o Lære regel – og sangleker

o Turtaking

o Lese eventyr

o Bruke song, rim og regler

o Spela spel

o Fortelje egne historiar

o Dramatisering

5 års klubben

o Dramatisering

o Ta imot beskjeder

o Gjenfortelje historia r

o Lytta til bøker

o Skrive sitt eget namn

o Le ike med lydar og bokstava r
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Kropp, rørsle, mat og helse.

«Gode vanar som ein tileignar seg i
barnehagealder, kan vare livet ut.
Barnehagen skal leggje til rette for at alle
barn kan oppleve rørsleglede, matglede
og matkultur, mentalt og sosialt velvære
og fysisk og psykisk helse. Barnehagen
skal bidra til at barna blir kjende med
kroppen sin og blir bevisste på sine eigne
og andre sine grenser.»

Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal legge til rette for at alle
barn skal oppleve bevegelsesglede
gjennom le i k og sosial samhandling. Dei
skal oppleve motivasjon og meistring
u t ifrå eigne forutsetningar.

Barnehagen skal bidra til at barna
utvikla r eit bevisst forhold til retten over
å bestemme over e i gen kropp og
respektere andres grenser.

Barna skal erfare måltids i barnehagen
som ein hyggelig del av dagen saman
med deltakande vaksne.

Våre mål er:

o Borna skal få høve til å utøve
variert fysisk aktivitet både ute og
inne.

o Lære dei gode og sunne matvanar.

1 - 2 år

o Korte turar i nærområdet

o Fremme gode matvanar

o Drikke og ete sjølv

o Øve på å kle på og av seg sjølv i
garderoben.

o Nytta hallen anna n kvar veke

3 - 4 år

o Lengre turar i nærområdet

o Smør j e maten sin sjølv

o Delta i matlaging

o God hygiene

o Nytta hallen anna n kvar veke

5 års klubben

o Delta på uteskule saman med 1.
og 2. klasse.

o Sjølvstendighe i tstrening

o Regelleikar

o Delta i matlaging

o Nytta hallen anna n kvar veke
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Kunst, kultur og kreativitet

«Opplevingar med kunst og kultur i
barnehagen kan leggje grunnlag for
tilhøyrsle, deltaking og eige skapande
arbeid. I barnehagen skal barna få
estetiske erfaringar med kunst og kultur i
ulike former og organisert på måtar som
gir barna høve til utforsking , fordjuping
og progresjon.»

Rammeplan for barnehagen

1 - 2 år

o Bruke mykje song og musikk.

o Danse

o Bli kjent med ulike
formingsmaterialer.

o Tradisjonar

3 - 4 år

o Song, musikk, dans og drama.

o Bruke ulike formingsmaterialer
både ute og inne.

o Ha tilgo ng til ting, rom og
materiale som støttar opp dei
estetiske uttrykksformene.

o Tradisjonar

5 års klubben

o Song, musikk, dans og drama.

o Eksperimentering.

o Ha tilgo ng til ting, rom og
materiale som støttar opp dei
estetiske uttrykksformene.

o Tradisjonar

I barnehagen skal barna få erfaringar
med kunst og kultur i ulike former, og på
måtar der barna får utforske og fordjupe
seg. Barna skal få skape og oppleve
kunstnariske og kulturelle uttrykk
gjennom biletkunst, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film og
arkitektur.

Våre mål er:

o Borna skal få kjennskap til ulike
former kunst.

o Borna skal få kjennskap til eigen
kultur.

o Få trening i å uttrykkje seg estetisk
og oppleve skaparglede.
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«Barnehagen skal leggje til rette for at
barna kan få eit mangfald av
naturopplevingar og få oppleve naturen
som arena for leik og læring. Barnehagen
skal leggje til rette for at barna framleis
skal vere nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomen, føle
tilhøyrsle til naturen og gjere erfaringar
med å bruke teknologi og reiskaper».

Rammeplan for barnehagen

Natur, miljø og teknologi.

Barnehagen skal bidra til at barna blir
glade i naturen og erfare korleis ein skal
opphalde seg i naturen til ulike årstider.
Barna skal oppleve naturen som ein
arena for leik og læring. Dei skal oppleve
tilhøring til naturen og forbli nysgjerrige
på natur vitenskapelige fenomen.

Barna skal utvikle respekt og
begynnande forståing for korleis dei kan
ta vare på naturen. Me skal iaktta og
undre oss over fenomen i naturen og få
ei forståing for samspelet i naturen, og
mellom mennesket og naturen. Barna
skal læ re at alt me finn i naturen skal
behandlast med respekt.

Våre mål er:

o Borna skal bli «naturkloke».
o Få ei forståing av samspelet

mellom menneske og natur.

1 - 2 år

o Bli kjent med årstidene.

o Bli kjent med dyr i naturen.

o Uteleik

o Konstruksjonsle i k

3 - 4 år

o Kildesortering

o Lære om dyr og insekter.

o Lage grønsakhage

o Følgje årstidene

5 års klubben

o Bli kjent med sampelet i
naturen

o Følgje årstidene

o Kildesortering

o Eksperimentere

o Lage grønnsakhage
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Mengd, rom og form.

«Barnehagen skal synleggjere
samanhengar og leggje til rette for at
barna kan utforske og oppdage
matematikk i dagleglivet, i teknologi,
natur, kunst og kultur, og ved å sjølve
vere kreative og skapande».

Rammeplan for barnehagen

Mengd rom og form finn me mykje av i
barnehagen og i leiken. . Me samanliknar,
sorterer, plassera , orienterar, visualisera r
og bruker formar, mønster, tal, teljing og
måling.
Borna får erfaring med klassifiserring og
samanlikning.

Barnehagen skal legge til rette for at
borna har tilgang til og tek i bruk ulike
materiale som spel, tellemateriell,
klossar og liknande.

Våre mål er:

o Bo rna skal utvikle matematisk
kompetanse.

o Undre seg over matematiske
samanhengar.

1 - 2 år

o Møte former

o Erfare konstruksjonsle i k

o Bruke tall og t eljing

o Puslespel

3 - 4 år

o Rydding og sortering.

o Jobbe med matematiske begrep.

o Tel jesongar

o Spela spel

o Delta aktivt i matlaging

5 års klubben

o Bruke matematiske begrep.

o Spela spel

o Konstruksjonsleik

o Kategorisera og sortera

o Delta aktiv t i matlaging (eks: måle,
telja , rekkefølgje)
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Etikk, religion og filosof i.

«Barnehagen skal skape interesse for
mangfaldet i samfunnet og forståing for
livsverda og levesettet til andre
mennesker.»

Rammeplan for barnehagen

Saman skal me undre oss over
eksistensielle og filosofiske spørsmål, der
borna sjølve reflekterer, finn a svar, lytta
til andre og sjølv formulera spørsmål.
Barna vil få erfare at det finnes mange
ulike måtar å forstå ting på og utvikle
respekt for kvarandre. Me vil markere
merkedagar, høgti der og tradisjonar i
den kristne kulturarva og andre
religionar og livssyn som er representert
i barnehagen. Barna vil få kunnskap og
erfaringar frå andre kulturar og levesett.

Saman vil me utvikle ei intere sse og
respekt for kvarandre og forstå verdien
av likhe i tar og ulikhe i tar i eit fellesskap.

Våre mål er:

o Borna skal få kjennskap til verdia r
og tradisjonar frå den kristne
kulturarven.

o Utvikle interesse og respekt for
kvarandre og forstå verdien av
likskap ar og ulikskapar i
fellesskap.

1 - 2 år

o Markere høgtider.

o Tradisjonar

o Jobbe med sosial

kompetanse.

3 - 4 år

o Markere høgtider.

o Tradisjonar.

o Sosial kompetanse

o Vennskap.

5 års klubben

o Markere høgtider.

o Tradisjonar.

o Vennskap.

o Samarbeid.

o Vere gode rollemodellar.
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Nærmiljø og samfunn.

«Gjennom utforsking, opplevingar og
erfaringar skal barnehagen bidra til å
gjere barna kjende med sitt eige
nærmiljø, samfunnet og verda. Kulturelt
mangfald, ulike levemåtar og forskjellige
familieformer er ein del av fagområdet».

Rammeplan for barneha gen

Barnehagen skal bidra til at borna vert
kjent med eige nærmiljø, samfunnet og
verda. M e utforskar ulike landskap, vert
kjent med stadar i nærmiljøet og lærer å
orientere seg og ferdas trygt.

Me vil oppmuntre dei til å medverka i
eigen kvardag og utvikle tillit til deltaking
i samfunnet. Me vil sørgje for at barna
erfarer at deira val og handlingar kan
påverka situasjonar både for dei sjølve
og for andre. Barna vil ha like
moglegheiter og me vil fremme
likestilling, motverka diskriminering,
fordommar og rasisme.

Våre mål er:

o Borna skal få erfaring med å delta
i eit demokratisk samfunn og at
dei skal få oppleve eit
inkluderande miljø

o Borna skal bli godt kjende i
nærmiljøet og få kjennskap til
korleis lokalsamfunnet er
bygd/samansett.

1 - 2 år

o Utvikle gruppe kjensle .

o Bli kjent i området rundt

barnehagen.

o Erfare likestilling mellom

gutter og jenter.

3 - 4 år

o Utvikle gruppe kjensle .

o Bli kjent med nærområdet.

o Besøke institusjonar i
nærmiljøet.

o Erfare at alle er verdifulle og
viktige for fellesskapet.

5 års klubben

o Bli kjent i nærmiljøet.

o Besøke institusjonar i
nærmiljøet.

o Gje dei medverknad i
kvardagen og gjere dei trygge
på eiga deltaking.
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Felles tema: Dei fire elementa.

Eld, luft, jord og vatn vil vere årets tema i
barnehagen. Begge avdelingane vil jobbe
med same tema, men tilpassa etter alder
og utvikling.

Temaet vil gå gjennom heile året og me
vil ha god tid til kvart element. Me vil
undre oss, eksperimentere, bruka
sansane våre og få mange nye
opplevingar.

Det vil alltid ligge litt større oppgåve
til kvart element som begge
avdelingane vil delta på. Me vi l for
eksempel lage grønsakhage til
elementet jord og følgje med på kva
eit lite frø kan bli til med litt omsorg.

Til elementet vatn vil me ha fokus på
alt frå vatnet som kjem ut av springen
og til kva forureining gjer med havet.

Me vil lage dragar og vi ndmøller til
temaet luft. Og under tema eld vil me
også ha fokus på brannvern.

Temaet er stort og det er derfor satt av
god tid til kvart element. Noko vil bli
gjort på delte avdelingar, mens andre
gongar vil det vere eit felles mål og felles
temadagar.

Kvar avdeling vil få kvar sin årsplan om
temaet og korleis det blir lagt opp i l øpet
av året.
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Samarbeid og samanheng med skulen.

Borna vil møte likhetar og ulikhetar
mellom skule og barnehage. Det er viktig
at borna vert førebudd i barnehagen på
kva som kjem til å skje når dei startar på
skulen, og at dei gler seg til dette.

Siste året i barnehagen er dei ein del av
«5 - årsklubben». Ein dag i veka har dei
gruppe der dei vil møte noko av det dei
har i vente når dei startar på skulen. Dei
må vente på tur, rekke opp handa og få
ein forsmak på bokstavar og tall.

5 - årsklubben har også eit nært
samarbeid med uteskulen, 1. og 2.
klass e. Jevnleg vil dei vere med på
utfluktar saman med dei.

I barnehagekvardagen legg me opp til at
dei eldste borna skal bli meir og meir
sjølvstendig. Dei kler på og av seg sjølv i
gangen, er sjølvstendig på toalettet,
skiftar våte klede, smørjer maten sin
sjølv, heldt plassen i gangen ryddig og
saman øver me på konfliktløysing.

Dersom barnehagen treng å gje skulen
informasjon om enkeltbarn, blir dette
gjort i samarbeid med foresatte. Slik
greier me å gjere overgangen lettare for
dei som treng tilrettelagt opplæring. Me
har då eit overgangsmøte med skulen
slik at dei er godt førebudd når dei skal
ta over ansvaret for dei «små».
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Samarbeid med andre.

Barnehagen samarbeider med andre
tenester der det er naudsynt.
Samarbeidspartnarar som barnehagen
har pr.idag er pedagogisk psykologisk
teneste (PPT), barnevernstenesta,
helsestasjonen og grunnskulen.

Helsestasjonen og helsesøstera er viktige
sam arbeidspartnarar med tanke på
borna si utvikling og helse.
Helsestasjonen har òg ansvar for å drive
generelt førebyggand e og
helsefremjande arbeid for å trygge barn
sine oppvekstvilkår i kommunen.
Barnehagen kan rådføre seg med
helsesøster eller lege i saker der det er
naudsynt.

PPT er ei teneste som skal rettleie om
innhald og organisering av
spesialpedagogiske tiltak for barn med
særskilde behov. Tenesta kan også delta i
utviklinga av barnehagen sitt
pedagogiske innhald, og har då som
hovudoppgåve å rettleia. Ta kontakt med
barn ehagen dersom du vil vite meir om
kva du som forelder kan gjere dersom du
er bekymra.

Barnevernstenesta har også ein viss
rettleiingsfunksjon. Alle
barnehagetilsette er gjennom
barnehagelova, utan hinder av
teieplikta, pålagt å gje opplysningar til
barnevernet når det er grunn til å tru
at eit barn vert mishandla eller det
føreligg andre fo rmer for alvorleg
omsorgssvikt.

Fedje kommune er medlem av
Nordhordland Kursregion (NKR).
Denne er samansett av alle
kommunane i Nordhordland,
medrekna Osterøy. NKR har s om mål
å arbeide for kompetanseutvikling
for alle tilsette i barnehage og skule.
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DUÅ – «De utrolige årene.»

DUÅ er u tarbeida av Carolyn Webster –
Stratton, og programmet si målsetjing er
å bygge sosial kompetanse for det enkelt
bornet.

Det overordna målet for pro grammet er
å fremme eit godt samspel born imellom
og mellom born og vaksne. Det har som
mål å fremja barns psykiske helse, bidra
til god og respektfull gruppeleiing, samt
utvikle eit godt samarbeid og
koordinering av støttande tiltak for
enkeltbarn og grup per.

Barnehageåret 2018/2019 vil alle i
personalet i Fedje barnehage
gjennomføre dette kurset – dette for å
auke kompetansen i alle ledd i
personalet.

Barnehagepersonalet skal delta på seks
«workshop» i løpet av barnehageåret, og
ta med seg det ein har lært tilbake til
barnehagen.

Det vil vere forskjellege emne ein jobbar
med undervegs i DUÅ:

Bygge relasjonar.

Å fremje god åtferd.

Å takle dårleg åtferd.

Å lære problemløysing.

Å skaffe seg vener.

Lære å handtere kjensler.

Gjennom månedsrapportane frå
barnehagen vil de få meir innblikk i kva
tema me har fokus på , og kva me vil
arbeide med i tida framover.
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Planlegging

Planane våre tek utgangspunkt til målsetjinga om at det vi gjer skal vere til borna sitt
beste, og byggjer på kunnskap om korleis born utviklar seg og lærer. Erfaringar gjennom
observasjon, refleksjon og systematisk vurdering dannar òg grunnlag for planleg ging av
barnehagekvardagen og for fysisk tilrettelegging og organisering.

Årsplanen

Bygger på rammeplanen for
barnehagane og er det viktigaste
arbeidsreiskapet vårt.

Gjev retning for arbeidet vårt og
dannar utgangspunkt for foreldre
til å kunne påverke innhaldet i
barnehagen.

Grunnlaget for det tilsynet
kommunen skal ha med
barnehagen.

Avdelingsvise årsplanar

Syner korleis me jobbar med
fagområda.

Syner mål og arbeidsmåtar.

Foreldre får påverke gjennom
samtalar, foreldremøte og
gjennom arbeidet i FAU og SU.

Vekeplanar

Syner kva aktivitetar som skal
foregå.

Informasjon til foreldre.

D anne samtale mellom born og
foreldre (opplevingar)

Bo rna skal vere med å påverke
innhaldet.

Dagsrytme

Byggjer på erfaringar om borna
sine behov for ernæring og kvile.

Gjev borna oversyn over dagen og
skapar samanheng og forståing.
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Vurdering

I barnehagen skal me jevnleg vurdere
arbeidet vårt for å sikre at alle born får
eit tilbod som er i tråd med
barnehagelova og rammeplanen.

Heile personalet skal delta i dette
arbeidet gjennom refleksjon av faglege
og etiske problemstillingar.

Kvaliteten i det daglege samspelet
mellom menneska i barnehagen er viktig
for trivsel, utvikling og læring hjå borna.
For å sikre kvalitetsutvikling vil me
vurdere arbeidet vårt på ulike måtar.

S tåstadsanalyse for personalet frå
Udir.

Den pedagogiske
dokumentasjonen vår er ein viktig
reiskap til vurdering.

Ulike typar observasjonar og
observasjonsskjema er med på å
sikre utviklinga til det enkelte barn
og til barnegruppa. Desse vert
nytta i planleggingsarbeidet for å
sjå kva behov som ligg hjå
enekeltborn og i gruppa. Me må
òg sikre at me jobbar i tråd med
lov og Rammeplan.
Foreldreunsersø king frå Udir.
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Dokumentasjon

Dokumentasjon av det pedagogiske
arbeidet kan gje foreldre, lokalmiljøet og
kommunen som eigar og
barnehagemynde informasjon om kva
borna opplever, lærer og gjer i
barnehagen. Den vil òg vise korleis me
oppfyller krava i barnehagelova og
Rammeplanen.

Vurd ering av borna sin trivsel og den
allsidige utviklinga til barnegruppa og
enkeltborn skal dokumenterast.
Dokumentasjon skal danne grunnlag for
tilpassing og vidareutvikling av det
pedagogiske arbeidet.

Det me gjer skal vere knytt opp mot mål i
Rammeplan o g årsplan, og dette ynskjer
me å få fram gjennom dokumentasjonen
vår.

Dokumentasjonsmåtane våre er:

TRAS – er eit observasjonsskjema
for tidleg registrering av
språkutvikling. Dette brukar me
på alle borna frå ca. 2 år, og vi ser
dette som eit viktig reiskap for
språkarbeidet vårt.
Språksprell – eit pedagogisk
verktøy som me brukar frå 3 års
alder – med ulike språkaktivitetar.
Meg sjølv permen – alle har ein
egen perm der me se t inn foto,
forteljingar, måleri m.m. Målet er
å samle positive opplevingar for
barnet.
Utstillingar – Me har ulike
utstillingar på avdelingane med
ulike formingsteknikkar,
dokum entasjon frå turar og
liknande.

Vigilo – Målet er at alle borna skal
få eit pedagogisk skriv i månaden
på Vigilo. Her vil det komme fram
kva som er gjort på dei forskjellige
aktivitetane, kva mål me har hatt
for månaden og kva me har fokus
på i tida framo ver.

All dokumentasjon skal ivareta
borna sin integritet, og vere
vurdert utifrå eit etisk perspektiv.
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Tilrettelegging for born som treng
ekstra støtte .

Barnehagen skal tilpassa det
allmennpedagogiske tilbodet etter
behova og føresetnadane til borna, og
gje alle born eit likeverdig og
inkluderande tilbod. Dette gjeld både
sosial og/eller fysisk tilrettelegging.

Me arbeidar mykje med å inkludere alle
borna i det sosiale fellesska pet på ulike
måtar.

Leikegrupper
Lesegrupper

Turdagar

Språkgrupper

Temagrupper

Venneklubb

5 års klubb

Dersom me har grunn til å tru at eit barn
ikkje får dekt behova sine innafor det
all menpedagogiske tilbodet, opplysar me
foreldre om retten til å krevje sakkunnig
vurdering av om barnet har behov for
spesialpedagogisk hjelp.

Føremålet med den spesialpedagogiske
hjelpa er å gjer barna tidleg hjelp og
støtte i utvikling og læring, t.d. spr åkleg
og sosialt. Hjelpa kan gjevast til barnet
individuelt eller i gruppe. Den skal òg
omfatte foreldreveiledning.
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Månad Kva skjer? Når?

August Planleggingsdag 14. og 15. August

September Foreldremøte Sjå innkalling

Oktober
November Planleggingsdag

Innlevering av
juleferieliste

Foreldresamtalar

Fredag 9. november

Fredag 23. november

Desember Julafta 1. og 2. juledag
31. desember

Foreldresamtalar

24. – 26. desember
Stengt

Januar Planleggingsdag 2. januar

Februar Planleggingsdag 1. februar

Mars
April 1. april

17. april

Påskeferie

30. april

Innlevering av
påskeferieliste
Stenger 12.00

18. – 22. april

Innlevering av
sommarferieliste.

Mai Offentleg høgtidsdag
Grunnlovsdagen
Kr. Himmelfartsdag
Planleggingsdag

Foreldresamtalar

1.mai
17. mai
30. mai
31. mai

Juni 2. pinsedag 10. juni
Juli Sommarbarnehage

Årshjul
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