ÅRSPLAN/
PEDAGOGISK PLATTFORM
FOR

Barnehageårene 2017/2018 – 2021/2022

Fegri Familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til i
kjelleren hos førskolelærerne Siv Modalen Bakken og Rune Bakken, Vikersundveien 152, 3533
Tyristrand. Barnehagen har sentral beliggenhet og enkel adkomstvei.
Eier/førskolelærer Siv M. Bakken, har ansvaret for den daglige ledelsen og driften av barnehagen.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Rammeplanen
styrer barnehagens innhold. Dette skrivet er et arbeidsdokument for personalet og informasjon til
foreldrene og er gyldig frem til ny Rammeplan kommer ut, eller t.o.m. barnehageåret 2021/2022.

Vår visjon er å ha deltagende barn i et trygt miljø,
med fokus på utfordringer og sosial kompetanse.

Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehages kvaliteter

Familiebarnehagens kjennetegn er at driften
foregår i små grupper i private hjem. Det
daglige arbeidet utføres vanligvis av en
assistent, med veiledning av førskolelærer
noen timer i uka. I vårt tilfelle er Siv selv
førskolelærer. En voksen kan ha ansvar for
inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Det
kan opprettes dobbel gruppe i ett hjem.

De små barnegruppene og nærhet til få
voksne oppleves som en fordel. Det gjør at
miljøet blir oversiktlig for barna, og det skapes
trygghetsfølelse. Slik er det også med
foreldrene. De kan lett bli kjent med og trygge
på de voksne.

Barnehagens verdigrunnlag
Barnehagen skal ha en helhetlig
tilnærming til barnas utvikling. Vi skal
ivareta barnas behov for omsorg og lek
og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling.
Å møte barnas behov for omsorg,
trygghet, tilhørlighet og anerkjennelse
og sikre at barna får ta del i og medvirke
i fellesskapet, er viktige verdier som skal
gjenspeiles i barnehagen. Vi skal fremme
demokrati, mangfold og gjensidig
respekt, likestilling, bærekraftig
utvikling, livsmestring og helse.

Siden barnegruppen er liten, er det i en
familiebarnehage spesielt gode muligheter til
å kunne ta hensyn til hvert enkelt barn, deres
interesser, ønsker og behov. Planer er til for å
gjennomføres, men også endres. Hvis vi ser at
barna er opptatt i fin lek, utsetter vi den
planlagte aktiviteten.
Altså, vi har bedre oversikt over barnas behov
og kan gjøre ting etter barnas ønske.
Foreldrene kan også gjerne komme med
innspill og ønsker.

SOSIAL KOMPETANSE

Samspill barn/voksen – barn/barn

Sosialt samspill er noe vi vektlegger i det daglige arbeidet med barna. Utvikling av sosiale ferdigheter skjer i
lek, i samspillet mellom barn og voksne, i samspill mellom barn, i rutinesituasjoner og i voksenstyrte
aktiviteter. I alle disse situasjonene utvikles viktige egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet,
selvhevdelse og sosiale handlingsmåter. Verdier og holdninger utvikles også i disse situasjonene.
Barnehagens hovedmål: Vi voksne skal tilrettelegge og skape gode forutsetninger for at utviklingen av den
sosiale kompetansen blir positiv.
Eksempler på hvordan vi arbeider med dette er:
Barna leker hver dag, både formell og uformell lek, der vennskap og toleranse utprøves. Vi har samlinger alle
dager, der barna tar opp og besvarer hvordan de har det i barnehagen. Oppstår det problemer, tar vi det opp
i samlinger og snakker om det. Vi lager felles regler som alle må følge og henviser til disse når ting går galt. De
store barna hjelper de små og de små lærer av de store!

Delmål: vennskap, trygghet, omtanke og utvikling av positivt selvbilde.

En viktig oppgave for barnehagen er å gi barna muligheter for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som gjør dem i stand til å mestre sin tilværelse og fylle de roller som forventes av dem fra
samfunnets side.

Rammeplanen gir i den forbindelse mål for 7 fagområder:
1. Kommunikasjon, språk og tekst.
2. Kropp, bevegelse mat og helse.
3. Kunst, kultur og kreativitet.
4. Natur, miljø og teknologi.
5. Etikk, religion og filosofi.
6. Nærmiljø og samfunn.
7. Antall, rom og form.

Disse 7 fagområdene gir grunnlag for vår årsplan og våre månedsplaner. I løpet av en måned er vi innom flere
fagområder. Slik jobber vi både periodisk og gjennomgående med de ulike fagområdene:

Delmål: Barna skal øke ordforrådet
sitt og føle at det blir hørt og
forstått av barn og voksne.

Barna veiledes til
å sette ord på
tanker og følelser

Samlinger der
barna er
delaktige

Samtaler barn/barn,
barn/voksen,
voksen/voksen

Høytlesning, dikt,
sanger, eventyr,
sangleker, rim og
regler, vitser, gåter

Språktrening med
ordlyder, mimikk
og
ansiktsgymnastikk

Barna blir kjent
med digitalt
verktøy
Verktøyet
«Språklek»

Personalet bruker
TRAS til
observasjon og
kartlegging.

Begrepslære
De voksne er
bevisst egne
holdninger og
kroppsspråk

Spill og
bøker

Lære forskjellen
på aktivitet og
hvilestund

Løpe, ballspill,
balansetrening
, klatre i trær…

Viktigheten ved
å holde seg ren
og varm

Håndhygiene,
vask og
desinfisering
Vi beveger oss
til musikk i
«Rør-is»

Viktigheten av
tannpuss…

Personalet jobber
for trygghet, omsorg
og deltakelse

Vi går på turer
i nærområdet.

Finmotorikken trenes
ved aktiviteter som
perling, tegning, osv.

Delmål: Barna skal bli bevisste
på egen hygiene og helse,
samtidig som de skal trene opp
til god kroppsbeherskelse

Grovmotorikken
trenes daglig ute

Kosthold: Barna tilbys
frukt/grønt hver dag,
varmmat og baking
hver uke

Musikk i
dagliglivet
Bruk av
naturmaterialer

Være sammen
om kulturelle
opplevelser
Personalet tilrettelegger
for formingsaktiviteter til
jul, påske og 17.mai,
fastelavn…

Vi lager mat av
det vi høster
ute.

Tegne, male, modelleire,
papirbretting, klipping,
trolldeig…

Oppmuntring til kreativitet
innen forming, kunst,
utkledning, musikk og
bevegelse.
Lage utstilling av bilder
og andre
formingsprodukter

Bygge og konstruere
med leker og materialer
ute.

Delmål: Barna skal oppleve glede ved
det å skape noe

Delmål: Barna skal oppleve
naturen og virkeligheten på
forskjellige måter.

Bli kjent med
planter og dyr,
landskap,
årstider og
nærmiljøet.

Være mye ute og
oppleve forandringene
i naturen til de ulike
årstidene

Lese bøker og spille
spill med naturen som
tema

Turdager der vi
undrer sammen om
årstidenes
forandringer

TARKUS: Lære om
trafikk, både ute
og i samlinger.

Daglige
naturopplevelser

Kildesortering
Foto og bruk
av digitale
verktøy

Delmål: Barna skal bli kjent
med forskjellige verdier og
holdninger i livet.

Undring over
hverdagslige
ting

Religion, livssyn og
forskjellige kulturer
Fadderbarn i
Gambia

Barnehagen
samarbeider med andre
barnehager, kommunen,
PPT, helsesøster og
barnevernet.

Kjennskap til kristne
høytider og
tradisjoner.

Rollemodeller

Barna skal selv være
konfliktløsere, med
veiledning av de voksne

Vi jobber med
empati, toleranse og
respekt i hverdagen

Kjennskap til andre
religioner og livssyn, hvis
det finnes forskjellige blant
barna eller de voksne i
barnehagen.

Delmål: Barna skal oppleve og
utforske verden utenfor familien
med tillitt og nysgjerrighet.

Gå turer og bli
kjent i
nærmiljøet.
Vi reiser hjem til
barna i bursdager i
barnehagetiden.

Alle barna skal
erfare at de er
verdifulle.
Barna skal erfare
at alle bidrar til et
positivt miljø.

Barns
medvirkning.
Vi samarbeider med
Solstad
Familiebarnehage og
Tyristrand Barnehage.
Besteforeldre er
alltid velkomne på
sammenkomster i
barnehagen

Barna skal oppleve at
det blir tatt like mye
hensyn til gutter og
jenter.

Delmål: Barna skal
utvikle sin matematiske
kompetanse.

Barna deltar i
matlaging, med
telling, måling mm.
Spill i frilek og
tilrettelagt
aktivitet.

Skoleforberedende
aktiviteter for
førskolegruppa.

I samling øver vi
på dager, dato og
måned.

Læring via
digitale
verktøy.

Erfare begreper
på størrelser og
former.

Personalet er bevisst på å
bruke matematiske
begreper i hverdagen.

Barna sorterer
søppel og
leker.

Oppmuntring
til tallglede.

Vi bruker former i
ulike
formingsaktiviteter.

MUSIKK
Vi fokuserer spesielt på musikk i hverdagen. Hver dag i samling er det sang og musikk,
der barna blir bevisste på rytmer og bevegelser. Barna er med på å skape
musikkaktiviteter, de spiller instrumenter, lager instrumenter og øver på fremføringer til
Lucia- og sommerfest.

Overgang barnehage-skole

Brannvernuke:

Vi samarbeider med Tyristrand Barnehage,
Solstad Familiebarnehage og Tyristrand Skole for
at barna skal bli litt kjent med flere i samme kull,
og bli litt kjent på skolen før de skal begynne der.

Uke 38 er nasjonal
brannvernuke. Vi gjennomfører
brannøvelser i barnehagen og
alle hjem oppfordres til å gjøre
det samme.

PERSONALSAMARBEID
Vi har personalmøte en kveld i måneden. Der planlegger vi neste måned, evaluerer forrige måned og
har fokus på det pedagogiske arbeidet med barna. Vi har også nettverksmøter med de andre
familiebarnehagene i kommunen. I tillegg har vi 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse
dagene går med til planlegging og kompetanseutvikling av personalet.

FORELDRESAMARBEID
En barnehage skal som regel ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Siden vi er så liten barnehage,
går vi bort ifra dette, og tar alt under ett på foreldremøter.

Samarbeidsformer:
-Foreldremøter: Vi håper at disse møtene gir både foreldrene og barnehagen mye nyttig. Informasjon,
diskusjon, ris og ros skal hjelpe foreldrene og personalet til at Fegri Familiebarnehage skal være et
godt sted å være!
-Foreldresamtaler: Foreldrene får tilbud om to samtaler i året. Det er mulig å få samtaler utenom det
barnehagen tar initiativ til.
-Daglig kontakt: Dette er den viktigste samarbeidsformen både for foreldrene og personalet.
Informasjon og samtale om barnet gjør at vi til en hver tid har oversikt og godt samarbeid.

PLANLEGGINGSDAGER
I løpet av et barnehageår kan det være 5
planleggingsdager. Noen blir fastsatt i
aktivitetskalenderen, mens resterende
kommer med informasjon i god tid.

Alle barna skal være i
barnehagen innen
kl.09.30. Hvis barnet
kommer senere, er sykt
eller har fri, skal
barnehagen ha beskjed.

Demokrati
Alle skal bli hørt og sett uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnehagen
skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får annledning til å ytre seg, bli
hørt og delta. Alle er like mye verdt og skal bli sett på som enkeltindivider. Tilrettelegging for det
enkelte barn er viktig, og innholdet i barnehagen skal for hvert enkelt barn oppleves som
meningsfylt.
I rammeplanen står det: ”Personalet har ansvaret for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn
og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for
fellesskapet”.

Bærekraftig utvikling
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal fremme verdier og holdninger for
å bevare et bærekraftig samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger
har konsekvenser for fremtiden.

Livsmestring og helse
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen, med fokus på trivsel, livsglede og
mestring. Vi skal forebygge mobbing ved å være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og
motorisk utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle
matglede og sunne helsevaner.

Frilek
Barna har her mulighet til å velge aktivitet selv. Personalet står til disposisjon med hjelp,
konfliktløsning, lek og moro. Hvis vi ser at enkelte barn har problemer med å komme i gang, kan vi gå
direkte inn og hjelpe dem.
Mål med frilek:
•
•
•
•
•

Barna skal utvikle og bruke fantasien.
Motorisk trening.
Få bearbeidet inntrykk og opplevelser.
Ha det gøy sammen med andre barn.
Leke selvstendig.

Planlagt aktivitet
Tilrettelegges av de voksne. Vi har månedsplaner der de forskjellige styrte aktivitetene blir presentert.
Planlagt aktivitet kan være eventyrstund, drama, formingsaktiviteter, sang, turer og lignende.
Målene med planlagt aktivitet er å styrke gruppefellesskapet, sansetrening, motorisk trening,
språktrening og utvikle kreativiteten.

BARNS MEDVIRKNING
”Barn har rett til å gi uttrykk for sin mening når det gjelder barnehagens daglige liv. Barn skal
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barns synspunkter skal tillegges vekt etter alder og modenhet.” Barnehageloven § 3 (2005).
FNs barnekonvensjon § 12 sier: ”Alle barn har rett til å si sin mening i alt som angår det(---) og
barnets meninger skal tillegges vekt.”
Strategi:
•
•
•
•

Ha valgfrie grupper og aktiviteter
Ta barnas kroppsspråk på alvor
Snakke med barna om hvordan de synes det er i barnehagen (også planlagte barnesamtaler)
La barna få valg i ulike situasjoner for eksempel i rutinesituasjoner, på turer, bursdagsfeiringer,
aktiviteter osv.
• Følge barnas spor (se og lytte til hva de er opptatt av), og ta hensyn til dette i planlegging og her-og-nå
situasjoner
For å oppnå disse målene, må personalet:
•
•
•
•
•
•

Være villige til å legge egne planer og forventninger til side
Være lyttende og observante på barnas initiativ
Være lekne og gjør ting på barnas premisser
Være kreative og gi avkall på å ha alle ting under kontroll
Se etter muligheter til å gi barna valg.
Finne den rette balansen mellom voksenstyrte og barnestyrte aktiviteter.

OBSERVASJON , VURDERING OG DOKUMENTASJON
Å observere betyr å iaktta og undersøke systematisk hvordan noe forholder seg. Vi observerer daglig, hva
barna sier og gjør, hvem de er sammen med og hvordan barnet bruker barnehagen. Skjer det noe spesielt,
skrives det opp i egen bok. De observasjonene vi foretar gjør at vi kan vurdere opplegget rundt
enkeltbarn/barnegruppa, og jobbe videre med egne skjemaer hvis det trengs. Vi gjennomfører også
barnesamtaler og bruker et språkprogram som kalles TRAS og et verktøy som heter ”Alle med” som går på
sosial kompetanse.. I forhold til matte bruker vi observasjonsverktøyet MIO.
Vi dokumenterer ved å skrive dagslogg og viser bilder på digital fotoramme. Ting barna lager blir hengt opp i
barnehagen. Ellers blir det levert ut månedsbrev til foreldrene hver måned, der vi forteller om måneden som
har gått og planene videre. En gang i året får foreldrene en brukerundersøkelse. Disse snakker vi om i
samtaler. Dette er nyttig for videre planlegging og vi får tilbakemeldinger på hverdagen i barnehagen og det
pedagogiske arbeidet vi utfører.
Fortløpende, på personalmøter og på planleggingsdager, snakker personalet sammen og evaluerer det som
har vært og vurderer og planlegger hva vi skal gjøre videre. Dette kan gjelde for hele barnegruppa og for
enkeltbarn. Vi går igjennom observasjoner og vurderer situasjoner der vi ser om det trengs endringer. Vi
setter oss nye mål for hver gang som evalueres på neste møte.

Dagsrytmen i Fegri Familiebarnehage:
Klokken

Aktiviteter

07.30

Barnehagen åpner

08.30-09.00

Frokost

09.00

Frilek

09.30

Planlagt aktivitet/frilek

10.45.

Samling

11.15

Lunsj

12.00

Sove- / utetid

14.15

Brødmåltid/frukt

14.45

Frilek/hentetid

1630

Barnehagen stenger

PRAKTISKE OPPLYSNINGER/REGLEMENT
Vedrørende den kristne formålsparagrafen
Hos oss tar vi vare på de kristne tradisjoner (jul, påske..), men har ikke noe kristent budskap utover
dette.
Klær
Ekstra sokker, truse, trøye, genser og bukse må alltid ligge i kurven. Klær og sko skal merkes!
Tøfler/innesko
Det er greit å ha på seg tøfler eller innesko om barna ønsker det. Det kan være litt glatt på gulvet. Og
det er veldig kjekt å ha på hvis brannalarmen går!
Bursdagsfeiring
Når denne dagen nærmer seg tar foreldrene kontakt med personalet. Det avtales da hvilken dag som
skal settes av til feiringen. Enten kan dagen feires i barnehagen eller hjemme hos barnet. Skjer det i
barnehagen tar barnet med det familien ønsker, f.eks is, grønnsaker, kake, frukt… Barnehagen ordner
med krone og henger ut flagget! Hvis bursdagen skal være hjemme, trenger vi noen ganger at
foreldrene hjelper til med kjøring.
Mat
Barna får alle måltider i barnehagen.
Når barnet er syk
Er barnet syk eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen, ber vi om at foreldrene sier ifra så
fort som mulig, og senest innen 09.30. Barnet kan leveres i barnehagen hvis det er feberfritt, ikke kan
smitte andre (med unntak av vanlig forkjølelse) og at barnet kan være ute. Dette av hensyn til resten
av barnegruppen. NB! Grunnet stor smittefare, må barn med oppkast/diaré holdes hjemme.
Vedtekter
Vedtekter blir gitt ut i forbindelse med nytt barnehageår og disse samt reglementet SKAL følges!
Helse, miljø og sikkerhet
Barnehagen er underlagt forskrift om helse, miljø og sikkerhet. Denne gjelder både for barn og
voksne. Dette innebærer blant annet at vi har rutiner for å sjekke leker, el anlegg, rengjøring,
førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr. Vi har regler og rutiner for hvordan vi ferdes på tur, og
hva vi gjør dersom små eller store skader oppstår. Lys, lyd og inneklima sjekkes og de ansatte kurses i
førstehjelp og brannvern.
ALLE ANSATTE HAR TAUSHETSPLIKT VEDRØRENDE BARNA I BARNEHAGEN!

