ÅRSPLAN
FOR BARNEHAGEÅRET 2021/2022
I VÅR BARNEHAGE SKAL ALLE BLI SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR

Årsplanen er godkjent av SU – 8. august 2021
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Årsplanen skal være
Informasjon om hverdagen i eBarnehage
Ledelse og organisasjon
Om barnehagen
Kontaktinformasjon
Barnehagens formål
Dagsrytme
Visjon og verdier
Barnehagen, en pedagogisk arena
Vårt pedagogiske grunnsyn og satsningsområder
o Naturbarnehage – hva vil det si?
o Grønt flagg – miljøsertifisering
o Trafikksikker barnehage
o Gode relasjoner
o Våre satsningsområder for 2019/2020
o Tema for barnehageåret 2019/2020
o Barns medvirkning
Danning, lek, læring og omsorg
Psykososialt barnehagemiljø
Vanntilvenning
Førskolegruppe
Overganger
o Når barnet skal begynne i barnehagen
o Overganger innad i barnehagen
o Overgang mellom barnehage og skole
Bursdagsfeiring
Sunt kosthold
Tradisjoner
Fagområdene/arbeidsplan
o Kommunikasjon, språk og tekst
o Kropp, bevegelse, mat og helse
o Kunst, kultur og kreativitet
o Natur, miljø og teknologi
o Antall, rom og form
o Etikk, religion og filosofi
o Nærmiljø og samfunn
Planlegging, vurdering og dokumentasjon
o Planlegging, vurdering, dokumentasjon
eBarnehage
Samarbeid
o Foreldresamarbeid
o Foreldreråd
o Samarbeidsutvalget
o Personalsamarbeid
o Kompetanseutvikling
o Tilknytning til vårt nærmiljø
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ÅRSPLANEN SKAL VÆRE
-

Et arbeidsredskap for barnehagens
personale.
Utgangspunkt for foreldrenes
mulighet til å påvirke barnehagens
pedagogiske innhold.

-

Informasjon om barnehagens arbeid
til barnehagens samarbeidspartnere,
kommune, eier og andre interesserte.

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
Barnehagens årsplan er bygget på:
-

-

Lov om barnehager – http://www.lovdata.no
Rammeplan for barnehagen – www.odin.no
o Rammeplanen tar for seg barnehagens innhold og oppgaver (2017) og sier noe om
barnehagens funksjon som samfunnsmandat. Rammeplanen gir en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten.
FN`s barnekonvensjon – http://barneombudet.no/barnekonvensjon
Barnehagens vedtekter
Forskrifter om miljørettet helsevern
Kompetanseplan for Bjørnafjorden kommune
BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN

Flåten Naturbarnehage er en offentlig
godkjent barnehage hvor Lov om barnehager
er gjeldende.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer
med utgangspunkt i barnets interesser,
kunnskaper og ferdigheter.»

§ 1 i barnehageloven sier blant annet:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnets behov for
omsorg og lek, fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling.»

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til
loven, og gir oss ansatte en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og
vurdering av vår virksomhet som barnehage.
Rammeplanen skisserer prosessmål som
retter seg mot barnas opplevelser og læring,
og er en presisering av personalets ansvar

§ 2 i barnehageloven sier:
«Barnehagen skal formidle verdier og kultur,
gi rom for barns egen kulturskaping og bidra
til at alle barn får oppleve glede og mestring i
et sosialt og kulturelt felleskap.

innenfor alle fagområdene. Disse målene
er viktige punkter i utarbeidelsen av
barnehagens pedagogiske arbeid og
satsningsområder

Informasjon om hverdagen i eBarnehage
I tillegg til overordnet årsplan vil det
utarbeides planer for avdelingene. Disse
planene vil dere kunne finne under ukeplan i
eBarnehage, og vil inneholde faste aktiviteter
som utedager, turer, temadager osv.

Bildedokumentasjon vil kontinuerlig bli lagt ut
på eBarnehage av de ansatte i barnehagen.
For mer informasjon om eBarnehage – se s. 29
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LEDELSE OG ORGANISASJON
Styrets leder: Johan Lindtvedt
Daglig leder og eier: Liv Lindtvedt Søfteland

OM BARNEHAGEN
Barnehagen ble åpnet 25. mars 2011.
Barnehagen har 2 avdelinger: 1 småbarnsavdeling og 1 storbarnsavdeling.
Grunnbemanningen består av 4 årsverk med pedagoger, 4 årsverk med pedagogisk medarbeidere og
0,3 årsverk med kjøkkenassistent. I tillegg kommer annen bemanning som varierer fra år til år.

KONTAKTINFORMASJON
Gymnasveien 46, 5200 Os

TYTTEBÆRTUEN
BJØRKERISET

Hoved nummer: 56306644

TLF: 959 63 547
TLF: 959 67 566
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e-post: flaatenbarn@gmail.com

tyttebartuen@gmail.com
bjorkeriset1@gmail.com

BARNEHAGENS FORMÅL
«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I
barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i
sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. […] Barnehagen skal være en
kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og
glede.»
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)
Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og
få nye utfordringer.
Vi skal stimulere ditt barn slik at det blir enda mer nysgjerrig og enda mer entusiastisk enn
hva barnet var før det startet i barnehagen vår.
Vi skal sørge for at ditt barn møter andre barn og voksne her i barnehagen som til sammen
vil utgjøre en trygg, morsom og utfordrende verden.
Sammen skal vi utvikle vennskap, og vi skal utforske små og store utfordringer med undring,
slik at ditt barn utvikler seg positivt i tiden det er i barnehagen.
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DAGSRYTME

Bjørkeriset

Tyttebærtuen

Kl 06.30
Barnehagen åpner – alle skal være på Tyttebærtuen
ALLE rydder før frokost på Tyttebærtuen ca kl 08 og avdelingene går til sin avdeling
Kl 08.30-09.00
Frokost
Kl 09.00
Samlingsstund/BRAVO (Bjørkeriset)
Kl 10.00 (evt.
Kl 09.30)

Aktivitet/utelek/tur

Kl 11.00
Lunsj
Kl 11.30
Lunsj
Kl 12.00
Sovetid/hviletid
Lek inne/ute for de som ikke sover
Kl 12.30
Lek inne/ute
Kl 14.30
Frukt/ettermiddagsmåltid
Kl 14.30-16.00
Lek inne/ute
Kl 16.00-17.00
Alle er sammen enten inne på Tyttebærtuen eller ute
Kl 17.00
Barnehagen stenger
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VISJON OG VERDIER

visjon
I VÅR BARNEHAGE SKAL ALLE
BLI SETT, HØRT OG BLI TATT PÅ
ALVOR

EVALUERING

RELASJONER
TRYGGHET
SKAPERGLEDE
NATUR

ETTERTANKE

KROPP

REFLEKSJON

KUNST

GODE
RELASJONER
+
SOSIALKOMPETANSE
+
SPRÅK OG
KOMMUNIKASJONS
FERDIGHETER
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eBarnehage

FILOSOFI

BARNEHAGEN, EN PEDAGOGISK ARENA
-

Barnehagen har en viktig rolle som
oppvekst- og læringsarena for barn under
opplæringspliktig alder.
-

-

-

Barnehagen skal støtte barns
utvikling ut ifra deres egne
forutsetninger, og gi det enkelte
barn og barnegruppen
utfordringer.
Barnehagen skal gi et individuelt
tilpasset og likeverdig tilbud, og
bidra til en meningsfull oppvekst
uansett funksjonsnivå, bosted,
sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.
Barnehagen som pedagogisk
virksomhet har sin egenart og sine
tradisjoner som må ivaretas
samtidig som barnehagen sees i
sammenheng med skolens
virksomhet.

Barnehagen skal se omsorg og
oppdragelse, lek,
hverdagsaktiviteter og læring i
sammenheng. Dette er et særtrekk
ved norsk barnehagetradisjon.
Barnehagen er en kulturskaper og
har en viktig rolle som
kulturformidler.

Som en pedagogisk samfunnsinstitusjon
må barnehagen være i endring og
utvikling. Barnehagen skal være en
lærende organisasjon slik at den er rustet
til å møte nye krav og utfordringer.
Kvalitetsutviklingen i barnehagen
innebærer en stadig utvikling av
personalets kompetanse.

VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN OG SATSNINGSOMRÅDER
Flåten Naturbarnehage representerer et
humanistisk verdisyn; Troen på det gode,
likeverd, fokus på empati og ressurser. Vi
skal ivareta barndommens egenverdi, og
bidra til at alle barn som går i vår
barnehage, får en god barndom preget av
trivsel, vennskap og lek. I handlinger og
avgjørelser som omhandler barnet, skal

alltid barnets grunnleggende behov
komme i første rekke.
Alle barn og voksne skal møtes som
individer. Vi skal møte hverandre med
respekt, toleranse og anerkjennelse, og ta
høyde for at vi kommer fra ulike kulturer
og har forskjellig livserfaring.
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Naturbarnehage – hva vil det si?
Å være en naturbarnehage betyr at barn og voksne tilbringer mye av tiden i barnehagen ute.
Det er likevel viktig å poengtere at vi ikke er ute for enhver pris. Å være en naturbarnehage
betyr også at vi tar med naturen inn i tillegg til at vi er mye ute.
Uansett alder og utviklingsnivå så vil alle barna oppleve at de mestrer, for naturen byr på alle
vanskelighetsgrader og alle kan finne «sin sti».
Grønt flagg - miljøsertifisering
I løpet av barnehageåret 2021/2022 håper vi at vi kan
heise det grønne flagget som bevis på at vi er en
miljøsertifisert barnehage. Sammen med førskolebarna
har vi gjennom barnehageåret 2018/2019, jobbet med en
handlingsplan og gjort en miljøundersøkelse. Dette
barnehageåret skal vi jobbe oss gjennom handlingsplanen
for miljøarbeidet, og forhåpentligvis kan vi bli
miljøsertifisert høsten 2021. Pga koronapandemien har vi
blitt nødt til å utsette miljøsertifiseringen vår til høsten
2021.

Trafikksikker barnehage
Flåten Naturbarnehage ønsker å bli godkjent av Trygg Trafikk som «trafikksikker barnehage».
Arbeidet med trafikksikkerhet blir ivaretatt gjennom:
-

Barnehagen har utarbeidet en egen plan for trafikksikkerhet som legger grunnlaget
for den enkelte avdeling sitt arbeid
Bruker aktivt materiell fra Trygg Trafikk
Tema på foreldremøte
God trafikkskikk og trafikkregler er kontinuerlig tema når barna ferdes i trafikken
Etablerte rutiner for sikkerhet ved bruk av offentlig transport

Ansatte i vår barnehage skal ha gått gjennom et digitalt kurs «Barnehage og
trafikksikkerhet – for deg som ansatt»
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Gode relasjoner
I Flåten Naturbarnehage skal alle barn bli sett og hørt og bli
tatt på alvor. Gode og trygge relasjoner er grunnleggende for
at barnet skal bli sett og hørt, og dette begynner allerede
første dag i barnehagen. Det er de voksnes ansvar å ta
relasjonen på alvor. Vi mener at trygghet hos minimum én
voksen er første steg for god utvikling og læring hos barnet. I
starten vil barnet leke i nærheten av sin trygge voksen, men etter hvert vil barnet utvide
trygghetssonen sin. Barn som opplever å bli sett og støttet av de voksne, vil føle en trygg
tilknytning, og også ha en sunn og naturlig utvikling.
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Våre satsningsområder for 2021/2022 er fagområdene:
«Natur, miljø og teknologi» og «kommunikasjon, språk og tekst».
Innen natur, miljø og teknologi vil vi:

Innen kommunikasjon, språk og tekst vil
vi BRUKE:

-

Sertifisere oss som grønt flagg
barnehage
- Ha fokus på naturfag/uteliv
- Ha fokus på gjenbruk og benytte
naturmateriell i prosjekter
Tema for barnehageåret 2021/2022: Kropp og aktivitet.

BRAVO-leken – for Bjørkeriset
Bruke Snakkepakken gjennom hele
året
Bøker - Språkløyper

Gjennom tema «Kropp og aktivitet» skal barna
lære om «seg selv», mat og ernæring, fra jord
til fat og bevegelsesglede. Vi skal gjennom
året vise hvordan alle kan lære av hverandre,
og fremme nysgjerrighet og undring over
likheter og forskjeller.

Fra jord til fat til jord (februar, mars og
april)
Bevegelsesglede (mai og juni)

-

Gjennom barnehageåret skal barna lære seg
selv å kjenne (øyenfarge, hårfarge ol.), lære
om ulike familiesammensetninger og egne og
andres følelser. Vi skal lære om innsiden av
kroppen, hva kroppen trenger for å vokse, hva
som er sunn og usunn mat og at bevegelse og
aktivitet er viktig for en sterk utvikling. Videre
skal vi miljø-sertifisere barnehagen, forske på
miljøet og plante og dyrke egne grønnsaker.

Gjennom året vil vi ha 4 undertemaer:
-

Meg selv (september og oktober)
Mat og ernæring (november,
desember og januar)
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Barns medvirkning
I rammeplanen for barnehagens innhold og
oppgaver står: «Alle barn skal kunne erfare å få
innflytelse på det som skjer i barnehagen». Ut ifra
barns alder og modenhet er det barnehagens
oppgave å tolke barns følelser og uttrykksmåter. Vi i
Flåten Naturbarnehage syns det er viktig å bringe
foreldrene inn i arbeidet med «barns medvirkning».
Gjennom foreldremedvirkning vil vi lære barnet
bedre å kjenne, og lettere se sammenhenger
mellom barnets behov i barnehagen og behovene
barnet har med seg fra hjemmet.
De yngste i barnehagen medvirker med kroppsspråk,
følelser og ofte non-verbale utrykk til aktiviteter. Det
er vår jobb som ansatte å tolke disse og eventuelt
gjøre endringer i aktivitetene/følge opp interesser
som barnet viser. Vi ønsker å sette barnets
utforskertrang og lærelyst i fokus alltid med barnets
modningsnivå i bevisstheten.
De eldste barna i barnehagen medvirker gjerne
tydeligere og mer verbalt på aktiviteter. Det er viktig
for oss at barnet blir sett og anerkjent på mestring. Vår jobb blir å følge opp og utfordre
hvert barn slik at læringsprosessene i barnet hele tiden er i utvikling.

DANNING, LEK, LÆRING OG OMSORG
Danning
Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt det. Det er en prosess som
skjer gjennom hele livet, og for at den skal kunne utvikle seg trenger man refleksjon.
Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og
handlings- og uttrykksmåter.
«De som alltid lar barna gjøre som de vil, har
fullstendig misforstått begrepet frihet. Det er

«Barnehagen skal fremme danning. Barnehagen skal støtte
direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil.»
barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
- Astrid Lindgren og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og
ansvarlig deltakelse i demokratisk felleskap.»
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, april 2017)
Barna skal regnes som aktive deltakere i eget liv. Det er de voksnes plikt å veilede barna,
men samtidig respektere deres egenverdi og selvstendighet. Det er viktig å kunne se ting i
sammenheng for å kunne reflektere og veilede. Danningen skjer der det er trygghet og
gjensidig respekt fra alle parter. Den skjer ut fra barnehagens verdigrunnlag, den voksnes
erfaringer og i nært samarbeid med hjemmet.
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Lek
Et avgjørende grunnlag for barns utvikling og læring er barns samspill med andre mennesker.
I Flåten Naturbarnehage legger vi stor vekt på at alle barn skal utvikle sin sosiale kompetanse
så langt som mulig. Lek sammen med andre barn gir en unik mulighet til å utvikle sin egen
fantasi ved å lære av andres situasjon, og grunnlaget for utvikling av empati og sosial
kompetanse.
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (april 2017) står det «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.»
Vi mener at hvert enkelt barn har en unik kompetanse og et unikt perspektiv, som vi som
voksne må prøve å oppdage. Personlige kompetanse og interesser ligger til grunn for deres
lek, og dette ønsker vi å anerkjenne i den daglige leken. I lek utforsker barnet verden, både
alene og sammen med andre, og vår oppgave er å gi barna frihet til å selv oppdage verden
rundt seg. Ved lek skal de voksne alltid være tilgjengelige som støtte og veiledere for den
sosiale delen av leken. Hvis et barn ofte ender opp utenfor den sosiale leken, vil personalet
følge opp og støtte det enkelte barnet slik at barnet kan finne veier inn i det sosiale
samspillet.
Alle barn er ute hver dag, og i uteleken får barna mer boltreplass, som ofte skaper nye
muligheter for fysisk lek, noe som er viktig for at fantasien og kreativiteten i leken stadig skal
utvikles.
Hensikten er at alle barn skal få tid, mulighet og rom til å utvikle sin egen måte å leke på.
Barna skal få mulighet å leke alene og sammen med andre, og alle barn skal få bli inkludert i
den sosiale leken.
Personalet har ansvar for å passe på at barna har forutsetninger for sin egen lek, for
eksempel ved å tilrettelegge for større lekeareal hvis leken krever det. Personalet har også
en viktig rolle i å passe på at ingen barn havner utenfor den sosiale leken, og å hjelpe barn
som sliter med å finne sin rolle i gruppen. Foreldresamarbeid er her veldig viktig, en åpen
dialog med hjemmet vil hjelpe personalet å finne den beste måten å hjelpe hvert enkelt
barn.

Læring
Barnehagelovens § 2 sier at barnehagen «skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og
ferdigheter.»
For barn i barnehagen er opplevelsesaspektet en viktig ingrediens når det gjelder
læringsforløp. Vi må derfor gi rom for at barna får oppleve og assosiere på sin egen måte i
forhold til temaer vi arbeider med i barnehagen. Dette henger sterkt sammen med barns
medvirkning.
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Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (april 2017) sier; «Barnas nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimulere og legges til grunn for deres
læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sansene i sine
læringsprosesser.»
Når det gjelder læring, snakker en om helhetlig læring, der det er hele barnet som lærer. Det
forandrer barnet som person og får konsekvenser for barnets selvverd og utvikling av
identitet. Læringen styrker barnets selvoppfatning, og selvoppfatningen innvirker på barnets
motivasjon, interesser og læring.
I helhetlig læring foregår mye på det ubevisste plan, og ofte skjer den i en rekke andre
situasjoner enn de mer eller mindre tilrettelagte aktivitetene. Leken er den viktigste arenaen
for barns læring, og derfor må barna få mye tid til egen lek. De formelle aktivitetene vi
planlegger og gjennomfører i barnehagen, kan bli brukt som inspirasjon og utgangspunkt for
barna i leken deres.
Vi må være bevisste på barns læringsprosesser. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan
vi sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barna kan være
tilfredse med.
Omsorg
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet.»
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, april 2017)
Alle barn er avhengige av et godt omsorgsmiljø der de føler seg trygge, blir sett og tatt godt
vare på. God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring, for trygghet og følelsen av å
være ønsket og satt pris på. Dette er det viktig for personalet i barnehagen å formidle til
barna.
Omsorgen tar ulike former for ulike barn i ulike aldre - et fang å sitte på, trøst når man faller og slår
seg eller tydelig.
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PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i
barnehagen utsettes for slike krenkelser.
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved
å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna
har et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge
med på hvordan barna i barnehagen har det.
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde
fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke
om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt
og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra
til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
Ved mistanke om eller kjennskap til at et
barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø,
skal barnehagen snarest undersøke saken.
Når et barn eller foreldrene sier at barnet
ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal
barnehagen undersøke saken og så langt det
finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et
trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har
satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på
grunnlag av en konkret og faglig vurdering.
Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå

a) hvilke problemer tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c) når tiltakene skal gjennomføres
d) hvem som skal gjennomføre tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres.
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VANNTILVENNING
Vi er så heldige å få tilskudd fra Bjørnafjorden kommune til svømmeopplæring for
barnehageåret 2021/2022.
Tilskuddet fra kommunen gjør at vi kan gå
i Osbadet med ULVENE (født 2016), slik
som vi har gjort de siste årene. I Osbadet
får de være i bassenget sammen med
voksne.

Dette øver barna på:
•
•
•
•
•

Vi gleder oss veldig til å gi ulvene gode og
positive opplevelser i Osbadet gjennom
barnehageåret 2021/2022.

•

få vann i ansiktet
hodet under vann
plukke opp gjenstander på bunnen
flyte på mage og rygg
teknikker til begynnende
svømmeopplæring
ha det kjekt i vannet.

Det vil alltid være voksne med gyldig livredningskurs til stede i bassenget med barna, i tillegg
til at badevaktene alltid sitter ved det bassenget vi er i.
Vi har som mål å få kjøpt inn redningsvester i løpet av barnehageåret 2021/2022, slik at vi
også kan bruke plasser i nærheter venn vann og sjø.
FØRSKOLEGRUPPE
Førskolegruppen er for barna som har sitt siste år i barnehagen. En dag i
uken fra kl 9.30-11.00, deltar de på ulike skoleforberedende aktiviteter.
Her leker vi med språket, øver på språklig bevissthet og skaper et godt
grunnlag for sosialt samspill, identitet og tilhørighet til gruppen. Det blir
hovedsakelig tatt utgangspunkt i «Trampoline» og nettplattformen
Salaby.
OVERGANGER
Når barnet skal begynne i barnehagen
Barnehagen skal sørge for at alle barn som begynner å vår barnehage skal få en trygg og god
start på barnehagelivet. I tett samarbeid med hjemmet skal vi tilpasse rutiner og organisere
tid og rom, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere gode relasjoner og knytte seg til
personalet. Alle nye barn får tildelt en primærkontakt som vil følge barnet den første tiden,
og være der for barnet slik at det opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
Overganger innad i barnehagen
Det skjer også overganger innad i barnehagen når barna bytter fra liten til stor avdeling.
Barnehagen har en plan for overgangen fra avdeling til avdeling. Personalet skal sørge for at
både barn og foreldre skal få god tid til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
avdeling. Gjennom hele barnehageåret vil det være aktiviteter som går på tvers av
avdelingene, for eksempel turer, hvor barna vil bli bedre kjent med hverandre og med hele
personalet.
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Overgang mellom barnehage og skole
Bjørnefjorden kommune har en egen overgangsplan for overgangen fra barnehagen til
skolen. Barnehagene og skolene i Bjørnafjorden har overgangssamtaler på våren det året
barnet skal starte på skolen. Barnehagen innhenter samtykke fra foreldre/foresatte før
gjennomføring av samtalen.
Innhold i samtalen:
-

Barnets sterke sider
Vennskap/evne til samarbeid
Barnets interesser, kreativitet og lek
Motorikk, språk og konsentrasjon
Annen viktig informasjon

Flåten Naturbarnehage samarbeider med Os barneskule, og alle førskolebarna er med på
dette samarbeidet uavhengig av om barnet skal starte på Os barneskule. Gjennom ukentlige
førskolegrupper og møte med skolen får førskolebarna erfaring og kunnskap om hva skole
er. Dette kan gi barna et godt grunnlag for å forstå hva skole innebærer, og motivere dem
for å begynne på skolen.
BURSDAGSFEIRING
Når barnas fødselsdager skal feires i barnehagen, er det bursdagsbarnet som skal være i
sentrum. Vi henger ut flagg om morgenen. Vi har egen bursdagssamling hvor barnet er i
sentrum. Vi synger bursdagssang, og barnet får krone på seg. Maten er vanlig lunsj for
dagen, men bursdagsbarnet får velge seg en ting fra vår bursdagsmeny som alle på
avdelingen får til frukt.
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SUNT KOSTHOLD
Barn i Flåten Naturbarnehage skal få tilbud om et sunt og variert kosthold som bidrar til
utvikling, lek og læring for alle. Vi forsøker å lage maten vår fra bunnen av, og har fokus på et
variert kosthold basert med gode råvarer som dekker barns næringsbehov gjennom dagen.
Vi er opptatt av at måltidene skal fremme helse og trivsel og gi barna mange gode smaks- og
måltidsopplevelser. Det er viktig for oss å la barna ta del i matlagingen for å skape et forhold
til maten de spiser. Dette er en fin arena til å fremme kunnskap om hygiene, håndtering av
matvarer og bruk av ulike kjøkkenredskaper. Vi ser verdi i å formidle kunnskap om hvor
maten kommer fra og at mat kan tilberedes på ulike steder. Blant annet prøver vi å lage mat
i grillhytten vår. Vi betrakter måltidene som serveres i barnehage, for en viktig del av dagen.
Derfor setter vi av god tid slik at barna skal få mulighet til å nyte maten.
Vi er en fullkostbarnehage og servere alle måltidene. Frokosten er basert på fullkornbrød,
assortert pålegg og grønnsaker. Variasjon er viktig i et godt kosthold, og vi varierer derfor
med grøt og gryn til frokost. Det blir laget varm lunsj fire dager i uken med et variert tilbud.
På ettermiddagen serveres frukt og brødmat, men også her vil det variere. Drikke til
måltidene er vann og melk. Vi er opptatt av å bruke mye fisk, fullkornsprodukter og
grønnsaker i våre måltider, og det skal serveres grønnsaker/frukt til de fleste måltider.
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TRADISJONER
Barnehagen har fått noen tradisjoner som vi synes det er hyggelig å gjenta år etter år:
-

-

Faste turer til Framnes gård
FN-dagen: Vi markerer FN-dagen 22.10 med Solsikkefest i regi av SOS-barnebyer.
Juleforberedelser: Vi lager julepynt/julegaver, trekker adventskalender, har
adventssamlinger, feirer Luciadagen samme med foreldrene, arrangerer barnas
julebord og har nissefest (hvor nissen ofte kommer på besøk)
Karneval i februar måned, som oftest i forbindelse med fastelavnshelgen.
Påskefeiring - Er vi heldige, stikker påskeharen innom oss før påske.
16. mai: Vi markerer 17. mai med tog, leker, hot-dog og is
17. mai – Flåten Naturbarnehage er representert i barnetoget på Os ved barn og
foreldre (SU ansvar for påmelding og fane denne dagen)
Temafest: I juni har vi en temafest der vi avslutter temaet vi har arbeidet med
gjennom året.
Foreldrekaffe/ middag: Gjennom barnehageåret inviterer barnehagen til
foreldrekaffe / middag gjerne i sammenheng med temaer vi arbeider med.
Grønn superdag i regi av Grønt flagg (i juni)
Sommeravslutning: i juni i regi av S.U.
Juni: Overnatting i barnehagen for førskolebarna
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FAGOMRÅDENE/ARBEIDSPLAN
Vi har laget en oversikt over hvordan vi jobber med de enkelte fagområdene i rammeplanen. Dette
er i første omgang et hjelpemiddel for personalet, men også en informasjon til foreldre om
barnehagens innhold.
Våre satsingsområder språk og kultur vil prege aktivitetene våre (Se satsingsområder s 11) men vi
kombinerer alle fagområdene i de fleste aktiviteter og i lek. De sju fagområdene skal representeres i
barnehagens innhold og gjør dermed rammeplanen til vårt viktigste arbeidsverktøy.
I Flåten Naturbarnehage er vi mye ute og vi tar «naturen med inn». Vi ønsker å ta i bruk de
naturressursene vi har rundt oss, både i barnehagens uteområde, og utenfor. Vi verdsetter små og
store «magiske naturøyeblikk».
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Kommunikasjon, språk og tekst:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål:
I Flåten Naturbarnehage skal vi være
gode språkmodeller for barna, vi skal
benevne ting og gjenstander, ha tydelig
og korrekt uttale.
Barnet skal bli kjent med ulike kulturers
litteratur.
Barnet skal oppleve høytlesning.
Vi skal oppmuntre barna til å bruke
språket sitt i hverdagssituasjoner.
Vi skal oppmuntre til at barna får
uttrykke følelsene sine, tanker,
meninger og erfaringer på ulike måter.
Barnet skal tilegne seg språk for å
kunne danne relasjoner.
Vi skal gi barnet redskap til å løse
konflikter.
Barnet skal lære sanger, rim og regler.
Barna skal trenes i å reflektere, stille
spørsmål, svare på spørsmål og sette
ord på følelser.
Vi skal ha fokus på begrepslæring og
variert ordforråd.
Barna skal bli kjent med bokstaver, tall
og symboler.
Barnehagen skal ha bøker tilgjengelig i
barnas høyde.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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Aktivitet:
Bravo-leken.
Bøker - billedbøker, pekebøker,
eventyr, leksikon og annen litteratur
skal leses for barnet.
Vi leser bøker som er rettet mot
månedens tema.
Den voksne benytter ulike metoder i
høytlesningen: konkreter, bilder,
skuespill og tegning.
Den voksne skal oppmuntre barnet og
spille videre på deres språklige
impulser.
Barna skal øve på å utrykke og bekrefte
sin mening.
Den voksne skal ikke korrigere barnas
feiluttale, men heller gjenta ordet
korrekt i en setning.
Barnet skal lære å bruke språket til
konfliktløsning, den voksne støtter og
trer inn etter at barnet har prøvd å løse
konflikten selv.
Alle sanger synges tre ganger: første
gang observerer barnet, andre gang
prøver barnet, tredje gang mestrer
barnet.
Personalet skal være bevisst hvilke
bøker som er brukes på avdelingen.
Barnet skal gjenkjenne sitt eget navn og
lære å skrive «sine» bokstaver.
Den voksne skal sette ord på og
bekrefte barnets følelser.
Den voksne skal tilrettelegge for
språklek.
Den voksne skal undre seg sammen
med barna.
Bruk av Gyldendal sin «Salaby
barnehage».

Kropp, bevegelse, mat og helse:
Mål:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Aktivitet:
•

I Flåten naturbarnehage skal vi gi barnet
varierte bevegelseserfaringer og motivasjon
til å mestre
Den voksne oppmuntrer til buldrelek og
risikofylt lek
Delaktige barn i matlaging og forberedning
til måltider
Variert og sunt kosthold
Oppmuntre barnet til deltagelse rundt
måltidet
Barnet skal bli kjent med smakssansene sine
Barnet skal reflektere rundt årstidene og
påkledning.
Barna skal bli kjent med egne behov, få
kjennskap til menneskekroppen og utvikle
gode vaner for hygiene og variert kosthold
De voksne tilrettelegger for hvile eller rolige
aktiviteter i løpet av dagen for å ivareta
barns psykiske helse.
Tilstedeværende voksne ser og anerkjenner
barnets motoriske mestring og utfordrer til
videre læring.
Tilstedeværende og engasjerte voksne
legger opp til allsidig, helsefremmende
aktiviteter der barnet får erfaring med
kroppsbehersking, høyt aktivitetsnivå over
lenger og kortere intervaller både inne og
ute.
Barnet utfordres på grovmotoriske
ferdigheter: øye-hånd-koordinasjon, fothånd koordinasjon, klatring og kaste ball
med hensyn til barnets modenhet.
Barnet finner en sammenheng mellom
fokusområder og voksenstyrte aktiviteter
og kroppslig bevegelseslek.
Under sykkelaktivitet skal barna utvikle god
grovmotorikk, forholde seg til seg selv satt i
sammenheng med andre barn i leken og
oppleve trafikkreglene som viktig for andre
sin og egen sikkerhet.
Sette grenser for egen kropp og seksualitet.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vi bruker ulendt terreng både på tur og på
barnehagens uteplass. Vi oppmuntrer barna
til aktiviteter der de bruker kroppen sin i
lek. Hinderløyper, balanseløyper, små/store
krypinn.
Barnet får klatre, bryte, løpe, sykle,
balansere, hoppe fra høyder. I disse
aktivitetene opplever barnet
kroppsbeherskelse og øvelse i å sette sine
egne grenser.
Barnet lærer å bli selvstendig: hva vil barnet
ha på brødskiven, barnet smaker på all mat
for å få varierte smaksopplevelser.
Den voksne må være med å hjelpe å støtte
barnet i selvstendighet til å kjenne etter om
man er sulten, tørst eller mett.
Barnet smører sin egen skive i alle
aldersgrupper, man forsyner seg selv med
mat.
Sanselek (se Saperesmetoden): lukte,
smake, lytte og føle. Den voksne kan etter
hvert utfordre barnet med å fjerne en sans,
eksempel bind for øynene.
Reflekter om vær og påkledning sammen
med ungene i samlingsstund og bruk
dagstavlen igjennom dagen som viser hvilke
klær barnet skal ha på seg. Barna vil øve seg
i å bli selvstendige ved å finne sine egne
klær tilpasset været.
Den voksne passer på at barnet vasker
hender etter toalettbesøk, før måltid. Vi er
reflektert rundt bakterier sammen med
barnet, hoster i armhulen og så videre.
Barnehagen vil delta i «ren hånd»
kampanjen til helseetaten i Bergen
kommune.
Sykkeldag en gang i uken: barna øver på
motoriske ferdigheter på sykkel, innenfor
ett spesifikt område. Trafikk-regler brukes
Ha samlingsstund om temaet kropp og
seksualitet, se små filmer som er gode på å
forklare som vi kan reflektere over sammen
med barna. Lese bøker om tema

Kunst, kultur og kreativitet:
•

•
•
•
•
•
•
•

Mål:
Barna skal ha tilgang til og bruke rom,
materiale og ulike teknikker som støtter
opp om barns lekende og estetiske
uttrykksformer.
Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ
tenkning og skaperglede.
Bearbeide inntrykk og følelser i møte
med kunst, kultur og estetikk gjennom
skapende virksomhet ute og inne.
Delta i kunst- og kulturopplevelser
sammen med andre.
Oppleve glede og stolthet over egen
kulturell tilhørighet.
Utforske naturen og være kreativ med
naturmaterialer.
Oppleve kunst og kultur i nærmiljøet.
Gjennom kroppslig lek får barnet en
mer variert og større forståelse for
bøker og eventyr.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Aktivitet:
Tilrettelegge for ukentlige
formingsaktiviteter med f.eks. tegning,
maling, lim, perler og plastelina.
Vi synger og bruker dans og
instrumenter.
Vi leser bøker med barna.
Vi lager dramastykker og har rollelek.
For eksempel bruker situasjoner som
barn syns er vanskelig i barnehagen og
dramatisere slike situasjoner for barna i
samlingsstund. Kan være med fokus på
deling eller vennskap/utestenging.
Barna blir kjent med ulike materialer
gjennom sansene sine: se, smake, lukte,
høre og føle.
Kulturvandring og museumsbesøk.
Bruke nærområde rundt barnehagen til
utforskning og undring.
Fremme kunnskap og interesse for
andre kulturer og uttrykksformer.
Gå turer i nærmiljøet og hente inn
naturmaterialer som kan brukes til å
lage kunst.
Landart.
Barna uttrykker seg gjennom musikk,
dans og drama.
De voksne legger til rette for dans,
dramatisering hvor barnet leker en
rollelek. Her får barnet aktivt bruke sin
kropp i leken, både verbalt og nonverbalt.

Natur, miljø og teknologi
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mål
Barna skal erfare naturen,
været og årstidene gjennom å
bruke kroppen og sansene sine
Barna skal oppleve glede i
møtet med naturen
Vi skal lære barna å ta vare på
naturen og miljøet
Barna skal bli kjent med dyr,
fugler, insekter og planter i
nærmiljøet
Barna får forståelse for naturen
gjennom å utforske og
eksperimentere med diverse
naturmaterialer og fysiske lover
Barna får erfaring med å bruke
internett og kamera
Barna blir kjent med diverse
redskaper og deres rolle i
hverdagen
Få kjennskap til naturens
kretsløp og livssykluser
Bli kjent med bærekraftig
utvikling ut fra barnets alder og
modenhet.
Barna skal lære seg og orientere
seg og ferdes trygt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aktivitet
Vi går ut hver dag, uansett årstid og vær
Vi går på tur i nærmiljøet og utfordrer barna til
å observere hva som finnes der (tur-lotto)
Vi flytter aktiviteter ut
Vi sår frø om våren og ser hvordan det spirer
Barna blir kjent med diverse materialer (plast,
glass, metall, papir/papp eller nedbrytbar
materialer)
Barna er med på å kildesortere
Kan vi gjenbruke noe? Vi lager kunst med ting
som vi vanligvis kaster: korker, tomme melkekartonger eller garnrester.
Vi undrer sammen: Hvorfor skjer ting?
Vi bruker internett til å søke kunnskap om
temaet natur miljø og teknologi.
Barna kan utforske med lekeredskaper ute og
inne: kost, rive, spade, trillebår, hammer,
bestikk og matlagingsredskaper
Ruge kyllinger
Fra rumpetroll til frosk
Finne ut hva vi kan gi tilbake til naturen
Utforske livet til innsekter og krypdyr. Hvilke
livsfaser har ett innsekt i motsetning til ett
menneske?
Vi tar med oss undringen inn på avdeling og
utforsker videre, ut fra det vi ser og opplever i
naturen.
Vi undrer oss over hvor matvarer kommer fra. I
forkant av ett gårdsbesøk bruker vi bilder i
samtaler med barn, om hva vi opplever/skal
oppleve på gården.
Vi bruker prosjektor og lerret i samlingsstunder
med barna.
Trene på å lære å stoppe, gå sakte, se seg for til
alle kanter, vente på tur, og ta hensyn til
hverandre hvis de skal bli tryggere trafikanter.
Dette kan trenes på inne i barnehagen også
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Antall, rom og form
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitet

Barnet skal få oppleve glede gjennom å
oppdage tall, mengde og telling.
Barnet bruker rom og natur til å oppdage
størrelser.
Barnet skal være omgitt av matematiske
begreper og utvikler forståelse for det.
Bruke og reflektere over matematisk språk
og begreper.
Bruke egen kropp og konkreter som
måleenhet.
Få oppleve risikofylt lek.
Få erfaring med å sortere, kategoriserer og
sammenlikne.
Få kjennskap til geometriske former i
omgivelsene rundt seg.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortere etter størrelse, farge, kontraster (lys
og mørk) eller andre begreper (tynn, tjukk,
lang, kort).
I ryddetiden har vi fokus på sortering etter
leke-kategorier.
Ulike turer og turmål er fine arenaer for
utforsking av antall, rom og form.
Barna får være med i matlaging.
Barna får være med å dele ut kopper, fat og
kniver.
Plasserings-aktiviteter: Kryping, krype inn
i/oppi/over/under.
Eksperimentere med de fysiske lovene.
Finne og lage former.
Oppdage matematiske sammenhenger.

Etikk, religion og filosofi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mål:
Være åpen, få respekt for og vise
hensyn til ulike kulturer og religioner.
Barnet skal få mulighet til å tilegne seg
noen av samfunnets grunnleggende
normer og verdier, forstå og reflektere
over disse.
Barnet skal få kjennskap til
grunnleggende verdier i kristen og
humanetisk arv og tradisjon.
Barna skal bli kjent med religioner og
livssyn som er representert i
barnehagen.
Barna skal utforske og undre seg over
eksistensielle, etiske og filosofiske
spørsmål.
Barna skal lære om toleranse og
respekt.
Barna skal utvikle vennskap uavhengig
av etnisitet og bakgrunn.
Barna skal utvikle en selvstendighet
med egne meninger og holdninger.
Verdsette ulike verdisyn
Barna skal utvikle ett positivt syn på
egen verdi.

•
•
•
•
•
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Aktivitet:
Markere merkedager, høytider og
religioner og livssyn representert i
barnehagen.
Barna skal tilegne seg bordskikk,
høflighet og normer.
Aktiviteter i forbindelse med
merkedager og høytider (sang, musikk,
fortellinger, forming, matlaging).
Vi voksne skal åpne for filosofiske
samtaler, stille åpne spørsmål, tenke og
reflektere sammen med barna.
Barnet gis frihet til å tenke selv og stille
undrende spørsmål.

Nærmiljø og samfunn
Mål
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitet

Få erfaring med demokrati gjennom
medvirkning i egen hverdag
Bli kjent med og få erfaringer med
nærmiljøet og samfunnet
Bli kjent med nasjonale minoriteter og
urfolk som samer og deres kultur og
tradisjoner
Bli kjent med ulike yrker
Få forståelse for ulike levesett, ulike
familieformer og kulturelt mangfold
Få kunnskap om FNs menneskerettigheter
Barna blir utfordret til å utvikle sine
empatiske evner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gjennom samtaler og gode relasjoner
jobber vi med barns medvirkning og
medbestemmelser i egen hverdag.
Barna skal få oppleve rettferdigheten i
«demokratiets stemme»: rettferdigheten
over at flertallet bestemmer.
Kulturvandring i nærområdet; utforske
hvordan dette området var for mange år
siden? Hvordan levde de?
Markering av samenes nasjonaldag
Kartlegge foreldres yrker og yrker i
nærmiljøet
Landskapet kan invitere til aktivitet som
aking, klatring, natursti osv.
Filosofere rundt lover og regler
Sette fokus på leveregler,
medmenneskelighet og rettigheter.
Barna lærer om «grønne og røde tanker»
Barna skal oppleve kulturell tilhørighet og
stolthet av sitt nærmiljø og hjemsted

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON
Planlegging
Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året der vi diskuterer, legger planer for barnehageåret
og har kurs.
Barna er med i planleggingen og får komme med sine forslag og ideer. Personalet tar hensyn
til barnas interesser og ønsker når planer blir laget.
Våren (mai/juni) evaluerer vi arbeidet som er gjort gjennom barnehageåret, og lager planer
for nytt barnehageår.
I august ferdigstiller vi planer for det daglige arbeidet for det kommende barnehageåret. Her
vil man ta utgangspunkt i årsoversikten fra årsplanen.
Barnehagen jobber etter et pedagogisk årshjul som vi lager. Dette gir oss god oversikt over
aktiviteter, arbeid og føringer som ligger til grunn for barnehagedriften.
Vurdering
Gjennom barnehageåret har vi samtaler der vi vurderer og evaluerer arbeidet vårt. Dette
skjer på avdelingsmøter, personalmøter, ledermøter og fagmøter.
Målet med vurderingsarbeidet er at vi i barnehagen skal bli bedre. Vi kan alle forbedre oss
hele tiden, og ha mål å strekke oss etter.
De eldste barna vil bli hørt om deres opplevelser og synspunkter på hvordan de opplever
barnehagehverdagen.
Dokumentasjon
Gjennom daglig arbeid med barna blir det tatt bilder av aktiviteter, lek og barn. Bilder som
blir tatt vil bli lagt ut i eBarnehage. I tillegg vil det av og til bli hengt opp bilder på avdelingen
for å dokumentere arbeidet som vi gjør.
Ukeplaner vil legges fortløpende ut i eBarnehage, sammen med logg, som sier noe om hva
barna har gjort den dagen.
Avdelingene evaluerer planer, aktiviteter og opplegg fortløpende i slutten av måneden eller
etter at noe er gjennomført.
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EBARNEHAGE
Ebarnehage er et moderne kvalitetsikringssystem og et digitalt
kommunikasjonsverktøy ut mot foreldre/foresatte som vi har i barnehagen.
Alle foreldre vil få pålogging ved oppstart i barnehagen. Her vil vi legge ut
ukeplaner, dele bilder, logg (hva som er gjort), sende beskjeder, ukemeny for
måltider osv.
Foreldre/foresatte skal registrere fri, sykdom og ferie i eBarnehage, og kan sende
internmelding til barnehagen.
Dette er også et HMS-system for barnehagen med handlingsplaner, risikovurderinger,
rutiner osv.
SAMARBEID
Foreldresamarbeid
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, jf. barnehageloven § 1
[...] Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven §§ 1 og 4. Samarbeidet mellom hjemmet og
barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. […] Både foreldrene og
personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som
det er barnehagens oppgave å forvalte.
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, april 2017)
For å oppnå de målene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha et godt samarbeid med
foreldre/foresatte. Det er de som kjenner sitt/sine barn best. Foreldre skal bli hørt og tatt på
alvor i saker som angår barna deres. Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er
viktig for et godt samarbeid. For å sikre et godt samarbeid med barnas hjem skal vi ha god
daglig kontakt, jevnlige foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Samarbeid med foreldre/foresatte skjer gjennom:
• Primærkontakt for barnet ved
oppstart
• Ved levering og henting av barnet
hver dag
• Foreldresamtaler
• Foreldremøter
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•

•

Kommunikasjon gjennom
eBarnehage, skriftlig informasjon
på lapper, mail og mobil
Sosiale arrangementer i
barnehagen

Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen, og skal fremme felles
interessene til foreldre/foresatte. De skal medvirke til at foreldre/foresatte tar aktiv del i
arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og
barnehage.
Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) består av eierrepresentant (daglig leder), 2 foreldrerepresentanter
og 2 ansattrepresentanter. I SU skal det tas opp saker som er viktig for barnehagens innhold
og virksomhet, og forhold som er viktige for foreldre/foresatte. SU kan komme med innspill
til innhold i årsplanen og skal fastsette den på bakgrunn av forslag fra barnehagen.
Ansatterepresentanter og foreldrerepresentanter velges for ett år av gangen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe
er likt representert. Utvalget bestemmer selv hvor ofte de skal møtes og skal blant annet
behandle eventuelle innspill fra foreldregruppen.
Personalsamarbeid
En annen forutsetning som skal være på plass for at vi skal nå målene våre, er et godt
personalsamarbeid. Hovedmålene som gjelder for barna, har stor overføringsverdi til
personalet; relasjoner, trygghet, skaperglede og natur. Oppnår vi disse målene er det kjekt å
gå på jobb, og man yter litt ekstra for at alle skal ha det bra. Humor og romslighet bidrar til
et godt arbeidsmiljø. Det må være høyt under taket og rom for å diskutere og ha egne
meninger. Samtidig må vi jobbe mot en felles plattform slik at barnehagen blir trygg for alle.
For å få et godt personalsamarbeid har vi faste møter som avdelingsmøter, ledermøter,
personalmøter, planleggingsdager, medarbeidersamtaler m.m. Det er viktig at vi har nok tid
avsatt til planlegging og evaluering av vår praksis og rutiner.
Kompetanseutvikling
Samfunnet er i stadig utvikling og barnehagen må følge med på utviklingen, både når det
gjelder krav og forventninger fra brukere, kommunen og departement. Dette stiller krav til at
de ansatte er endringsvillige og opptatt av utvikling. For å møte de nye kravene går vi på
kurs, leser litteratur og har diskusjoner i personalgruppen.
Bjørnafjorden kommune har faste møtepunkter gjennom året for pedagogene og daglig
leder.
Tilknytning til vårt nærmiljø
Barnehagen har en god tradisjon med at de eldste skal få nærkontakt med dyr, hesteridning
og dyrestell. Her samarbeider vi med lokale aktører, og tar i bruk ressurser vi har innad i
personalgruppen.
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Vi tilstreber oss å bruke lokale aktører fra vårt nærmiljø der det er mulig. Et godt samarbeid
med lokale bedrifter der det er mulig, styrker nærmiljøet og gjør at barna får kjennskap til
hva vårt nærmiljø kan tilby.
Samarbeid med andre instanser
Barnehagen har en rekke andre samarbeidspartnere. Dette er blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjørnafjorden kommune v/barnehagefaglig rådgiver, avdeling for oppvekst og kultur,
tjenester for barn og unge (pedagogisk psykologisk tjeneste).
Barnevernet
Helsestasjonen – kontakt hvis det er spesielle saker
Osbadet
Framnes gård
Andre barnehager i Bjørnafjorden kommune
Barneskolene i Bjørnafjorden kommune
Videregående skoler og ungdomskoler
Fagorganisasjonene som Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta
Diverse leverandører på mat, utstyr, leker etc.
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ÅRSOVERSIKT FOR
FLÅTEN NATURBARNEHAGE
2021/2022
Hovedtema for barnehageåret: - KROPP OG AKTIVITET

NÅR

TEMA

AUGUST

Tilvenning og oppstart av
nytt barnehageår
Vi ønsker nye og gamle barn
velkommen etter ferien.
August bruker vi til å bli kjent
med nye barn og la gamle
barn finne «seg til rette» på
avdelingen

HENDELSER

INFORMASJON

Tilvenning av nye barn
Tyttebærtuen begynner
så smått med aktiviteter
Vi starter opp med tema
MEG SELV når
avdelingene er klare for
det.
.
Tema:
MEG SELV

Nasjonal brannvernuke
uke 38

SEPTEMBER
Jubileumsfeiring
m/foreldre om mulig

Oppstartsamtaler
Planleggingsdag 6.
september (barnehagen
er stengt)
Foreldremøte (om mulig
å gjennomføre fysisk –
evt digitalt møte)
Oppstartsamtaler
Foreldresamtaler

Vi markerer FN-dagen
med solsikkefest 22.10.21
kl 15-16.30

OKTOBER

NOVEMBER

Tema:
MAT & ERNÆRING

Vi starter opp med
juleforberedelser med
fokus på bruk av ulike
teknikker og materiell.
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Høstferie 11.10-15.10
(vi er åpen)

Planleggingsdag 5.
november (barnehagen
er stengt)

I tradisjonens tro avslutter
vi november med barnas
julebord 26.11.2021
Vi jobber videre med
juleforberedelser, og
ønsker en rolig advent og
førjulstid.

DESEMBER
Kirkevandring i Os kyrkje
Luciafeiring 13.12.2021
Nissefest 17.12.2021
Planleggingsdag 3.
januar
(barnehagen er stengt)

JANUAR

Karneval og
fastelavensfeiring
26.02.2021

FEBRUAR
Tema:
FRA JORD TIL BORD

Markering av samenes
nasjonaldag 07.02.2021

Planleggingsdag 14.
mars
(barnehagen er stengt)
Foreldresamtaler

MARS

Vinterferie 28.02-04.03
(vi er åpen)
Påskeuken 11.0418.04.2021
Foreldremøte
Sommerferie må være
lagt inn i eBarnehage
innen 25.04.2021

APRIL

Tema:
BEVEGELSESGLEDE

MAI

Vi øver på å gå i tog, og
øver på Os sangen, Ja, vi
elsker og Norge i rødt,
hvitt og blått - 17. mai
feiring i barnehagen blir
16. mai

Arbeidernes dag 1. mai
og kr.himmelfartsdag
26. mai
(barnehagen er stengt)
Planleggingsdag 27. mai
(barnehagen er stengt)
17. mai – SU ansvar for
fanen

JUNI

Overnatting for
førskolebarna 2-3. juni
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Grønn superdag

Utstilling til sommerfest

Sommerfest arrangert
av SU 10. juni 2021 kl
15.00-16.30
Overnatting for
førskolebarna 2-3. juni
(Obs! ulvene må hentes
senest kl 9.00 fredag 6.
juni)

Sommer
Fokus på sommer, og det er
sommerferie

OBS! Redusert
åpningstid i uke 27 og 31
fra kl 7-16.30

JULI

Sommerferie stengt i
uke 28, 29 og 30

NB! Endringer kan forekomme! Datoer som er satt kan bli endret, men det vil da bli gitt beskjed i god tid i
forveien.
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www.flaatennaturbarnehage.no

Flåten Naturbarnehage AS
Gymnasvegen 46, 5200 Os
Tlf: 56306644
Epost: flaatenbarn@gmail.com
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