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Barnehageloven med forskrifter legger føringer for
årsplanens innhold. I august 2017 ble det vedtatt ny
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe
som krever endring i praksis.
Kommunens føringer, målkart og Utviklingsplan for
Karmøybarnehagene 2017 – 2022, er også viktige
dokument for de områder som prioriteres i neste
periode.
Barnehagens ledelse er godt rustet for å utføre det
endringsarbeidet som nå skal i gang. Ledelsen jobber
etter prinsippene om en lærende organisasjon, for å
sikre barn og foreldre best mulig kvalitet i tråd med lov
og rammeplan. Det legges til rette for barnehagebaserte
kompetansehevingstiltak, der hele personalgruppen
deltar, reflekterer og forankrer ny kunnskap. Dette skjer
fortrinnsvis på personalmøter og planleggingsdager.
Barnehagen deltar også i samarbeid på tvers av
barnehager, involverer relevante kompetansemiljøer, og
deltar jevnlig på fagutviklende nettverk, i regi av
kommunens barnehagesektor.
*Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager
Karmøy kommune er en trafikksikker kommune, dette
innebærer at vi har fokus på trafikkopplæring sammen
med barna.
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Om barnehagen
Bygnes Vitenbarnehage er en kommunal barnehage i Karmøy kommune. Barnehagen
startet opp i midlertidige lokaler høsten 2009 og flyttet inn i ny barnehage
sommeren 2010.
Barnehagen ligger midt i naturen med kort avstand til skog, sjø og Fotvannet.
Industriområdet på Bygnes gir oss også mange muligheter. I tillegg er byen Kopervik
innen rekkevidde.
Barnehagen organiseres med aldersinndelte grupper, fordelt på to etasjer. I 1.
etasje som vi kaller Hav er småbarngruppene samlet. 2. etasje kaller vi Himmel.
Her er det tilrettelagt for de eldste barna. Barnehagen har 116 barnehageplasser
over 3 år. Barnehagen er tilrettelagt for barn med spesielle behov.
Åpningstider 06.45 til 16.30.
Bygnes Vitenbarnehage har ansatte i alle aldre. Barnehagen har 22,5 årsverk
fordelt på ca. 30 ansatte. I tillegg har vi årsverk knyttet opp mot barn med
spesielle behov, samt 2 lærlinger til høsten. Vi har utdannede barnehagelærere i
alle stillinger der det er krav til dette. I tillegg har vi videreutdannelse og
fordypning i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, 6 – 10 års pedagogikk, småbarns
pedagogikk, ledelse, kokk, barne- og ungdomsarbeidere og videreutdannelse for
fagarbeidere – kompasset.
Noen har kort erfaring, mens andre har lang og bred erfaring med barnehagedrift.
Felles for oss alle er at vi har svært god kompetanse innenfor barnehagefeltet.
Administrasjonen i barnehagen består av styrer i 100 % og assisterende styrer i 50 %
stilling.
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Som Vitenbarnehage vektlegger vi å jobbe ut fra barns viten og nysgjerrighet. Barns
medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord.
Barn er ”forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og
inne. I det pedagogiske arbeidet legges det vekt på utforskning, teknikk, miljø og
undring sammen med barna. Dette fokuset har også lagt føringer for hvordan
barnehagen er innredet og hvordan uteområdet er anlagt. Rommene i barnehagen
er bygd opp som tema- og lærings - rom. Naturen blir mye brukt, og de ulike
gruppene har faste turdager. Barnehagen er også bygd med tanke på å tilrettelegge
for barn med spesielle behov.
Selv om barnehagen har gode fasiliteter, har barnehagen arbeidet frem et prosjekt
i samarbeid med FuggiBaggi design. Vi har hatt et ønske om at de fysiske
forholdene inne og ute skal visualiseres på en slik måte at vårt fysiske miljø
gjenspeiler at vi er en vitenbarnehage. Vi har nå fått opp ulike illustrasjoner som
har sitt utspring i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk.
Uteområdet har tenkebenker
og asfalt illustrasjoner med
utgangspunkt i de samme
fagområdene. «Lurelabben»
som står på skal være med å
bidra til at barna også i
utetiden kan utforske verden
rundt seg også i utetiden. Dette
er med og legger grunnlaget for
at vi kan oppnå vår ambisjon;
”Bygnes Vitenbarnehage små og
store forskere”
Barnehagen har som
underliggende mål å skape rom for forsking i den frie leken! Der fagområdene
natur, miljø og teknikk og antall, rom og form skal bli en naturlig del av det fysiske
lekemiljøet i barnehagen.
Bygnes Vitenbarnehage skal være en barnehage der barn og voksne sammen
kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom
egen aktivitet og i samarbeid med andre.
Barnehagen har for barnehageåret 2019/ 20 valgt å fortsatt ha fokus på målet
”Skape rom for forskning”. Vi vil ta utgangspunkt i elementene vann, jord, ild og
luft gjennom årstidene. Ved barnehageårets slutt skal det være tydelig at barna
har fått opplevelse og erfaring med disse elementene, gjennom prosjekter og
aktiviteter i hverdagen. Dette vil bli synliggjort i periodeplanene og
opplevelsesarena (på Vigilo/ Visma barnehage).
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Målsetning:
Bygnes Vitenbarnehage skal være et trygt sted å være, både fysisk og psykisk.
Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det
enkelte barn blir ivaretatt.
Gjennom samspillet med omsorgspersoner og lekekamerater skal barnet bli
stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske med et positivt selvbilde.
Vi har derfor valgt å sette fokus på LIVSMESTRING OG HELSE og SKAPE ROM FOR
FORSKNING.
MÅL: Personalet skal ha kunnskap og ferdigheter slik at barnas psykiske helse
fremmes i barnehagen.
Delmål: Personalet skal ha fokus på barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av
egenverd, vennskap og forebygge krenkelse!
Kvaliteter som å fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd har
grobunn i voksen-barn-relasjonen. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og
deres samspill med barna er det som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. Vi
vil derfor i barnehageåret 2019/ 20 ha fokus på voksenrollen i barnehagen. Vi har
avgrenset det i forhold til voksenrollen i leken, men vil også fortsette å ha fokus
på kvalitet i de ulike situasjonene barn møter i barnehagehverdagen. Det vil si i
mottakelsen om morgen, i overganger, i aktiviteter, i lek inne, i måltid, i
garderoben og i avskjed.
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Leken er barnas viktigste arena! Leken har stor egenverdi, gir barna glede og
mestring, og den har stor verdi for barnas utvikling av sosial kompetanse. Vi skal
derfor ha fokus på at barna får god tid til å leke i hverdagen. Gjennom leken lærer
barna blant annet: å vente på tur, blir oppmerksom på hva andre tenker og føler
(utvikler empati) og utvikler språket sitt. I leken får barna også utløp for fantasi og
kreativitet. Gjennom leken danner barna vennskap, og barna får nyttige erfaringer
gjennom sosialt samspill med andre barn og voksne, som igjen er med å bygge opp
barnas sosial kompetanse.
Vi har og skal ha fokus på lekemiljøet til barna. Vi har som mål å skape et
inspirerende og rikt lekemiljø som gjenspeiler fagområdene, der alle barn blir
inkludert. Det krever at personalet er deltakende i lek, observerer hva som
fungerer i lekemiljøet, lar barna medvirke i sin barnehagehverdag, samt at det blir
satt av tid til evaluering og endring av lekemiljøet.
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Fokuset for dette arbeidet vil være
å heve barns kompetanse, mestring
og utvikle et godt selvbilde.
Trygghet, kjærlighet og
forutsigbarhet er viktige faktorer
som personalet må fremme i
barnehagen. Det blir et spørsmål
om måten å hjelpe barna til å ta i
bruk ressurser i seg selv og
omgivelsene i sin mestring av ulike
situasjoner.
Barnehagen vil sette fokus på
hvordan de voksne kan styrke
barnets ferdigheter innenfor evne
til å regulere følelser (emosjonell
kompetanse), sosial kompetanse og
lekekompetanse. Personalet er i
gang med å implementere De
utrolige årene. Programmet har gitt
personalet en god innføring i
gruppeledelse. Da det alltid er den voksne som har ansvaret for å fremme gode
relasjoner til alle barn og sørge for at relasjonskvaliteten blir endret hvis det er
behov for det. De Utrolige Årene fokuserer på å fremme lek og positivt samvær
mellom barn og voksne, da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling. Til
høsten vil 4 og 5 åringer delta på Dino samling. Barna vil da delta på samlinger med
ulike temaer. Formålet med samlingene er å styrke barns sosiale- og emosjonelle
kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme
selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. 5 - åringene har
samling to dager i uken, mens 4 åringene vil gå igjennom de samme temaene over
2 år. Fokusområdene vil bli sendt ut på vigilo.
Personalet legger selvsagt vekt på å bygge gode relasjoner mellom barn-barn og
barn- voksen i starten av barnehageåret!
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Årshjul –
livsmestring
og helse
Augustseptember

1-2-åringer

3-åringer

4åringer

5åringer

Trygghet og
forutsigbarhet
Familien
Relasjoner – meg
og de andre
Rutiner og regler

Trygghet og
forutsigbarhet
Familien
Relasjoner –
meg og de andre
Rutiner og regler

Trygghet og
forutsigbarhet
Familien
Relasjoner –
meg og de andre
Rutiner og regler

Samspill, felleskap
og vennskap

februar

Trygghet og
forutsigbarhet
Familien
Relasjoner –
meg og de
andre
Rutiner
Samspill,
felleskap og
vennskap
Bli kjent med
egne og andres
følelser.
Finne løsninger
og mestre
motgang.
Kroppen

Samspill,
felleskap og
vennskap
Bli kjent med
egne og andres
følelser.
Problemløsning
og håndtere
utfordringer.
Gode og vonde
hemmeligheter

Samspill,
felleskap og
vennskap
Bli kjent med
egne og andres
følelser.
Problemløsning
og håndtere
utfordringer.
Gode og vonde
hemmeligheter

Februar-mars

Følelser

Mars-april

Relasjoner og
følelse av
tilhørighet og
egenverd
Følelser og
kroppen min.
Oppsummering

Å takle sinne og
roe seg ned.
Relasjoner og
følelse av
tilhørighet og
egenverd
Gode og vonde
hemmeligheter
Oppsummering

Å takle sinne og
roe seg ned.
Relasjoner og
følelse av
tilhørighet og
egenverd
Gode og vonde
hemmeligheter
Oppsummering

Septemberoktober
Oktobernovember
Januarfebruar

April-mai
Mai-juni

Bli kjent med egne
og andres følelser.
Problemløsning og
håndtere
utfordringer.
Forskjellen på en
god og en vond
hemmelighet/eller
å si stopp- mot til å
si fra
Å takle sinne og
roe seg ned.
Relasjoner og
følelse av
tilhørighet og
egenverd
Gode og vonde
hemmeligheter
Oppsummering
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Dino temaer
Måned
Augustoktober.

Tema
Kap 1.
Regler, innestemme, å holde hender og
føtter for seg selv.
Blikket på den som snakker og å lytte.
Konsekvenser på regelbrudd.
Kap 2.
Lytte og venteferdigheter. Å følge
beskjeder.

Mål: Personale skal påse
at
Barna utvikler reglene på
gruppen. Barna føler eierskap
til reglene. Og påtar seg ansvar
for god adferd i gruppen. Øve
på reglene.

Lære barn konsekvenser på
regelbrudd. Å øve på
tenkepause. Bygge et forhold
på hjem og barnehage for å
forstå regler og konsekvenser.

Repetere reglene og
presentere informasjon om å
lytte. Lære barn å forstå
nødvendigheten av å lytte og å
Kap 6/7.
vente. Gjennomgå å øve på
Vennskap, å presentere seg selv, å stille ferdighetene. Lytte og vente
spørsmål, å spørre om å få være med i og forklare «gi meg fem»
leken, å be om å få låne, Å fortelle,
komme med forslag og ta imot ideer.
Øve på hva det å presentere
Å si «takk» og «vær så snill»
seg selv innebærer. Øve på å
være vennlig når man leker
med en venn.
Øve på ulike måter å dele på.
Lære hvor viktig det er å dele.
Øve på å snakke høflig.
Øve på å høre godt etter.

NovemberKap 3.
januar.

Oppdage og forstå beskjeder.
Avslappingshemmeligheter-anspent
avslappet. –glad sint. Se følelser
gjennom øynene våre – ivrige glade
tanker. Å oppdage følelser ved å bruke
øynene – trist/trygg og ivaretatt.
Å oppdage følelser ved å bruke øynene
våre-ensom. Oppgitt. Stolt. Fortsette å
prøve. Høre følelser gjennom ord –
redd.

Hjelpe barna å forstå hva det
betyr å slappe av og hva de
kan tenke på og gjøre for å
hjelpe seg selv å slappe av.
Å forstå når de er avslappet,
og når de er sinte og anspente.
Forstå hvordan de kan
oppdage følelser ved å se på
folks ansikter. Forstå følelsen
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Avslappingstermometer/sint/trist/rolig. «oppgitt» og hvordan følelser
Føle seg ensom og spesiell. Føle seg
kan endre seg. Forstå følelsen
glad og ivrig. Å gi komplimenter
«stolt» og «oppgitt» og
hvordan følelser kan endre
seg. Og forstå at følelser noen
ganger kan identifiseres ved å
lytte til folks stemme. Forstå at
følelser endrer seg og at de har
en viss grad av kontroll over
hvordan følelsene endrer seg.

Kap 4.
Problemløsing, det første steget.
Problemløsing, å finne løsninger.
Problemløsing. Flere løsninger og å be
om unnskyldning.
Flere løsninger og konsekvenser.
Konsekvenser (trygg, retferdig og gode
følelser)
Konsekvenser fortsettelse.

Februarapril

Kap 4.
Flere løsninger. Å hente en voksen,
overse. Konsekvenser, trist, glad, trygg
Flere løsninger.
Gode og vonde hemmeligheter

Forstå følelser som er
forbundet med å bli såret.
Forstå følelsen av ensomhet og
hvorfor man kan føle seg
ensom. Deretter hjelpes barna
til å forstå hva de kan gjøre for
å føle seg mindre ensommeog for å føle seg unike. Forstå
følelsen av glede og hva som
får dem til å føle seg glade. Å
snakke om viktigheten av å gi
komplimenter og finne noe
godt i oss selv.
Å hjelpe barna til å forstå,
hvordan de vet at de har et
problem som må løses.
Finne ulike løsninger på
problemer. Lære barn å finne
ulike løsninger på konkrete
problem situasjoner. Lære
hvordan de kan velge løsninger
som har gode konsekvenser.
Hjelpe barna til å lære hvordan
de kan gjøre gode valg.

Hjelpe barna til å forstå
hvordan de kan roe seg ned for
å løse problemer på en god
måte.

Kap 5.
Sinne. Å kontrollere sinne
Å takle terging og å bli holdt utenfor.

Hjelpe barna til å forstå
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Å takle andres sinne. Å roe seg ned.

Kap 6.
Å hjelpe til i barnehagen og på skolen.
Å hjelpe til hjemme.
Positive leke ferdigheter.
Å dele og å spørre om å få være med i
leken. Gruppesamarbeid. Samarbeid
hjemme. Å forstå og akseptere at vi er
forskjellige. Gruppesamarbeid.
Gruppesamarbeid i barnehage og i
skolen. Samarbeid. Å forstå og
akseptere at vi er forskjellige.

hvordan de kan bli mindre
sinte ved å gå bort fra
situasjonen, der sinnet startet.
Hjelpe barna hvordan de kan
reagere på erting og følelser av
å bli utestengt.
Øve på hvordan man kan
hjelpe andre og å være
hjelpsom. Øve på å være
vennlig når man leker med en
venn og med andre barn. Lære
hvor viktig det er å dele. Øve
på å samarbeide som en
gruppe eller som et lag. Øve på
samarbeid i barnehagen og
hjemme. Forstå, akseptere og
sette pris på individuelle
forskjeller.

Mai-juli
Kap 7.
Å presentere seg selv.
Å stille
spørsmål – spørre om å få være med i
leken. Å be om å få låne. Å fortelle,
komme med forslag og ta imot ideer
Å si «takk» og «vær så snill» Å lytte. Å
lære å akseptere et «nei». Snakke om
problemene
Gode og vonde hemmeligheter

Øve på hva det å presentere
seg selv innebærer. Øve på
kommunikasjonsferdigheter
som er viktige for å få venner,
når man skal fortelle noe eller
foreslå en ide til en venn. Øve
på å snakke høflig. Øve på å
høre godt etter. Høflig kunne
akseptere at en venn sier nei,
eller nei takk til en invitasjon.
Hjelpe barna til å forstå at det
er viktig å snakke med voksne
en kan stole på om vanskelige
problemer.

Bygnes vitenbarnehage skal arbeide for å forebygge, håndtere og stoppe krenkelser
og mobbing. Vi har derfor valgt å lage et årshjul som også lar seg kombinere med
DUÅ/ DINO temaer gjennom året. Personalet skal gjennom året øve på å stille gode
spørsmål (hverdagsspørsmål og oppfølgingsspørsmål). Vi vil også lage en
trygghetsplan for barnehagen. Det vil si at vi går igjennom rom i forhold til hva som
kan skje på dette rommet, har barna mulighet til å være alene i lek?, barns
seksualitet (hva er normalt) osv. Personalet skal også være bevisst på å benevne
følelser og kroppsdeler med «rette» begreper. Vi vil derfor benytte oss av ulike
bøker, samtaleverktøy og nettsider som for eksempel Nrk- super, Salaby og
æemæ.no.
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Overordnede mål for språksatsing
Høsten 2019 skal det settes i gang et langsiktig arbeid for å heve kompetansen om
barns språkutvikling i Karmøybarnehagene. Satsingen har til hensikt å sikre at alle
barn har et barnehagetilbud med høy kvalitet på språkarbeidet.
Gode barnehagebaserte kompetansehevingstiltak for å øke personalets
språkkompetanse, vil stå i hovedfokus for satsingen. Målet er at personalet
opparbeider høy kunnskap om barns språkutvikling, språkvansker og viktigheten av
tidlig innsats. Dette krever at ledelsen aktivt jobber systematisk og målrettet etter
prinsippene om en lærende organisasjon, der språkarbeidet planlegges,
dokumenteres og vurderes.
Barn er svært avhengig av at personalet i barnehagene har høy kompetanse. De
første leveårene i barns liv er avgjørende for videre livsmestring. Personalet vil få
kompetanseheving gjennom kompetanseutviklingspakkene som er utarbeidet av
lesesenteret, her presenteres ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for
språkutvikling hos alle barnehagebarn. Se også de ulike pakkene i språkløypene.
Barnehagen vil ta utgangspunkt i hverdagsspråk som vil være en naturlig
videreutvikling av vårt fokus på lek.
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Omsorg, danning, lek og læring
« Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng»
(Rammeplan for barnehagen)

Vi har i år valgt ut noen av punktene i Rammeplanen som personalet skal ha fokus
på i forhold til omsorg, danning, lek og læring.
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Omsorg
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingav
empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit
til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, for-stått,
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for».
(Rammeplan for barnehagen)
I vår barnehage vil dette si at personalet skal;

Ivareta barnas
behov for fysisk
omsorg, inkludert
behov for ro og
hvile

0-3 åringen

3-6 åringen

Sove hvile etter behov

Tilgjengelige voksne

Ivareta individuelle behov

Støtte i konflikter

Samarbeid med foreldre

Tilrettelegge for hvilestund

Trygge, varme og tilgjengelige
voksne
Gi det lille ekstra

Ivareta sovebehov, tutt og kos
Trygge voksne når barnet bytter
etasje
Primærkontakt

Legge til rette for at
barna kan knytte
seg til personalet
og til hverandre
(relasjonskompetanse)

Primærkontakt

Sørge for alle barn
opplever trygghet,
tilhørighet og
trivsel i
barnehagen

Være personlig, bruke navn

Faste rutiner, faste plasser

Konkret ros

Venneskjema

Se, lytte, anerkjenne

Barnesamtaler

Være gode mot hverandre

Bruke barnets navn

Grupper

Møte barna individuelt

Kontaktbarometer

Lek og vennskap viktig

Trygge, faste rutiner (bordplasser,
smågrupper, overganger)
Voksne tilgjengelige på rom

Faste voksne/ faste vikarer
Faste plasser samling/ måltid
Lekegrupper
Førskolegruppe

Psykologisk førstehjelp
Møte alle barn med
åpenhet, varme og
interesse og vise
omsorg for hvert
enkelt barn.

Se barnets behov

Være lydhør for
barnas uttrykk og
imøtekomme deres
behov for omsorg
med sensitivitet.

Bekrefte barnet

Støtte og
oppmuntre barna
til å vise omsorg
for andre og til og
selv å kunne ta
imot omsorg. Bidra
til at barna kan
utvikle tillit til seg
selv og andre.

Rose og veilede

Si god morgen med navn
Se barnet, kjekt å se deg.
Tid til å lytte, stoppe opp
Imøtekomme individuelle behov,
se den enkelte.

Barns medvirkning
Ta barnet på alvor

Sette ord på
Nabo ros. Godta andres grenser
Sette grenser for seg selv.

Lese kroppsspråk, ansiktsuttrykk.
Lytte til barnet med hele deg.
Tilstedeværelse.
Være tilgjengelige. Møte barn
ulikt, se behovet.
Inkludere, oppmuntre til at barn
kan hjelpe.
Oppmuntre til ros, nabo ros.
Fram snakke, se og bekrefte
positive handlinger.
Rollemodell og sett ord på
følelser, ta imot omsorg.
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Danning
«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen
og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap».
(Rammeplan for barnehagen)
I vår barnehage vil dette si at personalet skal;
Tilrettelegge for
meningsfulle
opplevelser og støtte
barns
identitetsutvikling og
positive selvfølelse

0-3 åringen
Tilrettelegge aktiviteter etter
alder
Dette ord på gode handlinger
Konkret ros
Observante voksne som ser
hva barna formidler og
trenger, og viser interesse for
det.

Støtte barnas aktivitet,
engasjement og
deltakelse i fellesskap

Felles opplevelser sammen
med engasjerte voksne
Imøtekomme barnas interesser
og ønsker
Konkret ros

Utfordre barnas
tenkning og invitere
dem inn i utforskende
samtaler

Sette ord på..
Bøker - dialoglesing
Undre og utforske sammen
Gi barna nok tid

Synliggjøre og
verdsette ulike behov,
meninger og
perspektiver i
fellesskapet.
Legge merke til,
anerkjenne og følge
opp barnas
perspektiver og
handlinger.
Synliggjøre og
fremheve mangfold og
ulikheter som
grunnlag for
opplevelser,
utforskning og læring.

Barns medvirkning
Gode rollemodeller

3-6 åringen
Tilstedeværende voksne i lek/
aktivitet, veilede
Legge til rette for felles
aktiviteter
Se hver enkelt
Det som oppleves godt er
meningsfullt

Ros og tilbakemeldinger
Møte barnas innspill positivt
Bruke barnas interesser som
grunnlag for aktiviteter
Oppmuntre barn til å dele sine
tanker, og lytte
Undre oss sammen
Åpne spørsmål
Internett, bilder, bøker dialoglesing
Ta seg tid til å lytte
Filosofere
Tid til seg selv. Få bekreftelser
på at det de gjør er bra.
Gode relasjoner, gi masse ros
og tilstedeværelse.

Ta barn på alvor. Se
barnet/barna og veilede.

Skape rom for diskusjoner.
Gode forklaringer på
forskjeller, lytte og vise
interesse.

framsnakking

Se, oppdage og filosofere over
ulikheter og forskjeller
Synliggjøre nasjonaldager til
alle kulturene vi har i
barnehagen.

«Huset mitt»
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Lek
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
Anerkjennes».
(Rammeplan for barnehagen)
I vår barnehage vil dette si at personalet skal;
Organisere rom, tid
og lekematerialer for
å inspirere til ulike
typer lek

Fremme et
inkluderende miljø
der alle barna kan
delta i lek og erfare
glede i lek
Være bevisst på og
vurdere egen rolle og
deltakelse i barnas
lek
Bidra til at barna får
felles erfaringer som
grunnlag for lek og
legge til rette for
utvikling av leketemaer

Observere, analysere,
støtte, delta i og
berike leken på
barnas premisser
Veilede barna hvis
leken medfører
uheldige
samspillsmønstre

Ta initiativ til lek og
aktivt bidra til at alle
kommer inn i leken.

0-3 åringen
Variert lekemiljø; rom organisert etter
aktivitet
Ulike læringsområder
Variere tilbud og aktiviteter
Innbydende rom, rydde
Definert og udefinert materiale.
Multisanselig
Dagsrytme som legger til rette for
mye lek/ aktivitet
Variert leketilbud/ -materialer
Gode møteplasser
Tilrettelegge for å utforske
Definert og udefinert materiale

3-6 åringen
Variere leketilbud

Tilgjengelig «på gulvet» Regelmessig
evaluering, individuelt og på møter
Rollemodeller i lek
Gi tilbakemeldinger
Små grupper
Samlinger
Felles turopplevelser
Eventyr, Gjentakelse av temaer

Ulike voksenroller; rekvisitør,
observatør, medleker, lekeleder

Inspirerende lekemiljø. Forandre etter
behov Er bevisst på barnas
kroppsspråk
Turtaking
Være tilstede i leken
Positiv omdirigering, og være tilstede
i leken.
Er tilstede i leken
Bytter rom…
Bruker nabo ros

Engasjerte og tilstede voksne
Bruker små grupper – gir barna
konkrete eksempler hvordan barnet
kan komme inn i lek

Tilgjengelig leketilbud
Innbydende lekemiljø
Legge til rette for frilek
Organisere regelleker/ sangleker

Fokus på lek i egen gruppe, utvide
etterhvert
Inkludere og invitere andre i lek
Vennskap

Felles opplevelser
Felles turopplevelser
Eventyr
Temauker (Vikingeuker, blåtur, regel
leker, nissefest, Karneval,
brannvernuke)
De voksne bruker observasjonsskjema
for å ta bevisste valg (lekemiljøer og
lekekompetanse)
Coaching i lek og tilstedeværelse.
Støtter seg til utviklingsplan, enkelt
barn
Stiller reflekterende spørsmål
Barnesamtaler, uformell
Barnesamtaler, formell (sirkel)
Bruker Dino kort (rammen og på rom)
Oppfordre barn til å finne løsninger
selv gjennom Dino kort/ spørsmål
(nøkkelknippe)
Engasjerte og tilstede voksne
Bruker små grupper – gir barna
konkrete eksempler hvordan barnet
kan komme inn i lek
Starte lek
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Læring
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre».
(Rammeplan for barnehagen)

I vår barnehage vil dette si at personalet skal;

Sørge for et
inkluderende
fellesskap og
legge til rette for
at barn kan
bidra i egen og
andres læring
Legge til rette
for helhetlige
læringsprosesser
som fremmer
barns trivsel og
allsidige
vinkling

Utvide barnas
erfaringer og
sørge for
progresjon og
utvikling i
barnehagens
innhold

0-3 åringen
Turtaking
Inkludering
Utforske og undre seg
sammen
Skape god atmosfære
Gode planer, følge opp og
gjennomføre
Tema
Prosjekter over tid
Prosessorientert
Dagsrytme
Fysisk miljø, innredning
Trygge, varme og tydelige
voksne
Aktive voksne, etter barnas
nivå
Legge til rette, mestring
Varierte aktiviteter, ute og
inne
Digitale verktøy
Lekemiljø etter barnas
interesser

3-6 åringen
Inkluderende miljø, voksne
rollemodeller
Skape trygghet i gruppen
Barna sette ord på sine
interesser/ kunnskap

Ta utg.pkt i barnas
interesser
Tema
Prosjekter over tid
Mestringsglede

Barns interesser
Sirkel, erfaringer utenfor
barnehagen
Ta utg.pkt i ild, jord, vann
og luft

Undre, stille spørsmål
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barns medvirkning
I rammeplan for barnehagen står det at barnas rett til medvirkning skal gjennomføres
ved at det: «legges til rette for og oppmuntres til at barna får gitt uttrykk for sitt syn
på barnehagens daglige virksomhet».
Vi ønsker å legge til rette for at barna får mulighet til å uttale seg om og påvirke
innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Vi ønsker at det enkelte barns syn skal bli hørt,
og at barna dermed får mulighet til å påvirke sin hverdag. Vi vet at barn uttrykker seg
forskjellig ut fra alder og modning. Gjennom observasjoner må personalet bevisstgjøre
seg at også de minste barna blir sett og forstått.

I vår barnehage vil dette si at de voksne skal vektlegge å følge barnets lek og
initiativ i hverdagen. De voksne skal være åpne for barnas behov slik at de blir sett,
hørt og forstått. Det vil si at de voksne er til stede ” her og nå ” og støtter opp om
det barna uttrykker kroppslig og språklig. Medvirkning er en naturlig del av
hverdagen ved at personalet møter barns
uttrykk med respekt og anerkjennelse.
Barna blir tatt på alvor ut i fra deres
interesser. Dette blir tatt med i planer
videre. Personalet er engasjerte i det
enkelte barns utvikling, samtidig som de
ser helheten i det fellesskapet barnet er
en del av. Barns medvirkning er
kontinuerlig med i vurderingsarbeidet på
personal - og gruppemøter. I løpet av
barnehagehverdagen vil de voksne
sammen med barna gjenkalle opplevelser
og erfaringer gjennom samtaler. Det kan
være opplevelse av turer, lek i
barnehagen eller hva de ønsker å gjøre. I
tillegg gjennomføres barnesamtaler med
de eldste.
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Foreldrenes medvirkning
Rammeplanen sier at barnehagen skal arbeide i nær forståelse med hjemmet, og at
barnets beste skal være målet for dette samarbeidet.
Vi ønsker å ha en positiv og god dialog med alle foreldre der barnets behov skal ha
hovedfokus. Barnehagen ønsker at foreldrene kommer med synspunkter og stiller
spørsmål i forhold til både innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Det er sentralt at vi
sammen arbeider for at barnet får en god utvikling, der læring, danning, omsorg og lek
står i fokus.
I vår barnehage vil dette si at barnehagen har;
- Foreldremøte for nye barn
- Oppstartsamtaler for nye barn
- Foreldreaktiv tilvenning
- Barnet/ foresatte blir møtt av en voksen i bringe- og hentesituasjonene
- Foreldresamtaler og foreldremøter om høsten, eller ved behov.
- Div. arrangementer vi har i barnehagen hvor foreldrene deltar.
- Vigilo/ Visma flyt barnehage som er et ekstra kommunikasjonssystem.
- Brukerundersøkelser for foreldre (annet hvert år)
- Samarbeidsutvalg
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BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og
vurderes».
(Rammeplan for barnehagen)

I vår barnehagen planlegger vi på følgende måte;
På personalmøter, gruppemøter og planleggingsdager planlegger personalet ulike
planer. Det er gjennom slike møter barnehagen synliggjør hvordan vi som
pedagogisk virksomhet tolker og realiserer rammeplanen. Disse planene skal være
utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
Planleggingen baseres på kunnskap om barnas trivsel og allsidige utvikling,
individuelt og i gruppe. Den skal baseres på observasjon, dokumentasjon,
refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.
Planene blir synliggjort på følgende måte;
-

periodeplaner
ukeplaner
utviklingsplaner; realfag, språk, læringsmiljø og DUÅ
prosjekter
«Vurdering av det pedagogiske arbeidet

De kommunale barnehagene har målsetting om å være lærende organisasjoner.
Vurdering av det pedagogiske arbeidet handler om å synliggjøre og vurdere
pedagogiske prosesser som foregår i barnehagen, i tråd med lov om
barnehager, rammeplanen og egne planer».

Barnehagen vurderer hverdagen vår, organisering, grupper, enkeltbarn,
medvirkning, fagområder, tradisjoner, foreldresamarbeid og personalsamarbeid.
Barnehagen må vurdere arbeidet sitt, både i forhold til mål, medvirkning,
For å kunne vurdere bruker vi arenaene som personalmøter og gruppemøter til å
innhold/metoder og de ansattes relasjonskompetanse.
vurdere disse fokusområdene. Vi ønsker også å filme oss selv i forhold til f.eks.
voksenrollen som utgangspunkt for vurdering av våre pedagogiske virksomhet.
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Hva som
vurderes
Realfag (IKT,
matte, forskning)
Ild
Jord
Luft
Vann
DUÅ/ DINO
samling

Hvordan

Hvorfor

Ansvar

Tidsintervall

Mål og
evalueringsskje
ma

Er vi på rett veg?

Alle/
Ped.leder

Etter hver
periode
Personalmøte

Mål og
evalueringsskje
ma

- Er vi på rett
veg?
- Bruker vi Duås
grunnleggende
prinsipper aktivt
i vårt daglige
arbeid?
- Ha et optimalt
leke- og
læringsmiljø
(alder,
interesser o.l)

Alle/
Ped.leder

Etter hver
periode
Personalmøte
/ gruppemøter

Alle/
Ped.leder

Gruppemøter/
fortløpende

Lekens rolle i
barnehagen

Styrer/
ped.leder

Gruppemøter

- Årshjul
Læringsmiljø
(Rommene våre)

Voksenrollen
i omsorg,
danning, lek og
læring
Det enkelte
barns utvikling

Kvalitet i de
ulike
situasjonene
Barns
medvirkning

Foreldresamarbeid

Ståstedsanalyse
Innbyr
rommene til
lek?
Inntrykk utad,
ryddighet
Gruppemøter

Får det enkelte
barn oppfylt
sine behov?
Alle med
skjema
Tras, Mio,
vennebarometer o.l.
ved behov
utviklingsplaner
Skjema
Gruppemøter/
personalmøter
-Diskutere vår
praksis
-observasjoner
-barnesamtaler
våren
Gruppemøter
Personalmøter
Foreldreunders
økelse

Lekekompetanse
hos de voksne
Utvikler hvert
enkelt barn seg
optimalt?

Fortløpende
Pedagog

Se skjema
Får barn
medvirke i sin
hverdag?

(Personalmøter
Pl.dager)

Fortløpende

Gruppemøter/
fortløpende
Alle/
ped.leder

Fungerer
Alle/
foreldresamarbei Ped.leder
det optimalt?

Fortløpende
personalmøter

Fortløpende
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Pedagogisk dokumentasjon er et refleksjonsverktøy både for barn og deres
læring, og for barnehagepersonalets videre tilrettelegging av læringsmiljøet.

I vår barnehage blir pedagogisk dokumentasjon brukt som grunnlag for vurdering og
videre planlegging. Planlegging, vurdering og pedagogisk dokumentasjon vil påvirke
vårt arbeid for å skape best mulig læringsmiljø i barnehagen. Gjennom veiledning
skal personalet få økt kompetanse innen for de ulike fokusområdene barnehagen
har dette barnehageåret. Vi benytter oss av IGP metoden, dialogspill, learnlab,
praksisfortellinger, bilder/ film og deltar på nettverk i regi av Karmøy kommune.

OVERGANGER
Barnehagealderen er den perioden hvor noen av de største overgangene i livet
finner sted, både for barn og foresatte. Det kan nevnes tre overganger; når
barnet begynner i barnehagen, overganger innad i barnehagen og overgang til
skole.
For eksempel overgangen fra hjem til barnehagen og overgangen fra barnehagen
til skolen.

Tilvenning i barnehagen
Som et ledd i å oppnå delmålet; Personalet skal ha fokus på barnas trivsel,
livsglede, mestring og følelse av egenverd, vennskap og forebygge krenkelse!
ønsker barnehagen å få den informasjonen som kan være til nytte for å bidra til at
barnet får en god start i barnehagen, men også i forhold til å gi barnet de beste
utviklingsmulighetene.
Bygnes Vitenbarnehage har fokus på tidlig innsats og den første samtalen i
barnehagen er en del av dette. Det er utviklet et standard skjema som barnehagen
bruker i oppstartsamtalen med alle foreldre. Målet med samtalen er å bli godt
kjent med familien til barnet, og danne grunnlag for et positivt samarbeid.
Barnehagen ønsker å tilrettelegge best mulig for at barnet skal få en god start,
tilpasset sitt behov. I samtalen stilles spørsmål som har til hensikt å få frem
betydningsfull informasjon som kan ha påvirkning på barnets trivsel og utvikling.
Det er opp til foresatte hvor mye informasjon de ønsker å dele. Pedagogisk leder
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skriftlig gjør det som skal overbringes til andre i personalet, som foresatte skriver
under på.
Ved oppstart må det påregnes minimum tre dager! For de aller yngste blir det lagt
opp til ca. en uke. Dette gjelder også for de som har gått i barnehage tidligere.
Barnehagen skal i samarbeid med dere foreldre/foresatte legge til rette for at
barnet skal få en trygg og god start. For barnet er det viktig at det får tid til å bli
kjent og etablere relasjoner til personalet og andre barn. Bygnes Vitenbarnehage
ønsker å ha gode rutiner for en foreldreaktiv oppstart som ivaretar dette.
Foreldreaktiv oppstart innebærer at foreldrene har hovedansvar for barnet sitt i
lek, stell og måltid. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets
personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan det blir møtt av de
ansatte i barnehagen. Det er en helt ny hverdag for både barn og foresatte å starte
i barnehage. Både barn og foresatte skal opparbeide seg en trygg relasjon til
personalet i barnehagen. Det tar tid! Det vil derfor være viktig at dere har
mulighet til å gi barna kortere dager den første tiden, eller at gjerne en annen som
kjenner barnet godt, har mulighet til å gjøre overgangen til barnehagehverdagen så
god å trygg som mulig.
Det er utarbeidet et skriv i forhold til hvordan de første dagene i barnehagen vil bli
lagt opp.
Barnet vil få en primærkontakt den første tiden. Primærkontakten skal trygge,
oppmuntre og sørge for at barnet blir sett, hørt og forstått i tilvenningsperioden.
Primærkontakten har også et spesielt ansvar for å etablere et godt barnehage –
hjem samarbeid, og bygge videre på barnets tidligere erfaringer, kunnskaper og
ferdigheter. Primærkontakten har ansvar for at barnet knytter gode relasjoner til
de andre barna og voksne på gruppen. Målet er at barnet blir trygg og selvstendig,
slik at behovet for primærkontakt blir redusert. Primærkontakt kan bli endret om
relasjon mellom barn og en annen i personalet oppnår bedre kontakt. Målet er
etter hvert at barnet skal bli trygg på alle i personalet. I denne perioden vil
personalet sette ord på den tause kunnskapen.
Barnehagen vil ved behov følge opp å gi dere foresatte tilbakemeldinger via telefon
eller Vigilo/ Visma flyt barnehage hvordan den første tiden går.
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Overganger i barnehagen
Stjerne;
I hverdagen er Stjerne i sammen med gruppene Kvadrat og Trapes til frokost og
etter sove tid, der de får en begynnende kjennskap til barn og voksne på Hav.
Overgang fra Stjerne har vært å bruke rommene på Hav mer på våren med de som
skal over for å bli enda bedre kjent med rommene. I sommermånedene får de være
mer med gruppene på Hav, noe som gir en smidig overgang før neste barnehageår
begynner.
Trapes – Kvadrat;
For at overgangen mellom småbarn/ Hav til storbarn/ Himmel, skal bli "smidig" for
barna, har vi valgt å bruke tid på tilvenningen til stor base om våren (fra etter
påske). Trapes får gå opp med ei gruppe på ca. 5 barn en formiddag en gang i uka,
og Kvadrat får gå opp med ei gruppe med ca. 5 barn om formiddagen en dag i uka,
evt. mer (det er to grupper på hver gruppe så det blir i praksis annenhver uke).
Disse formiddagene er det bare Rektangel og Trekant som er inne på Himmel, mens
Sirkel er ute/på tur. Dermed blir det en litt "myk" start med færre barn å forholde
seg til og en større ro, enn om alle hadde vært inne samtidig. Barna får da leke på
allrommet på Himmel og utforske de ulike krokene/rommene sammen med en trygg
voksen fra gruppa si. Vi har som mål å gå opp på Himmel med 4-5 barn i "sovetiden"
i løpet av uken. Da får også barna bli kjent med de ulike rommene i sitt eget
tempo. Barn som trenger ekstra tid på å bli trygg på Himmel, får komme opp flere
ganger, enn barn som trenger mindre tid på å bli trygg. Her bruker personalet
skjønn. Målet er at barna skal være "rustet" til å møte Himmel i løpet av
sommeren, slik at de kan begynne oppe 15.august trygge og klare for nye
utfordringer!
Trekant – Rektangel;
Tidlig på våren setter personalet fokus på at det skal skje en overgang til Sirkel.
Det vil si at vi har samtaler om forventninger og forberede barna på at det skal skje
en endring etter sommeren.
I tillegg har pedagogisk leder samtale med den nye pedagogiske lederen for de
barna som evt. får en ny. Dette gjelder alle grupper i barnehagen. Her overbringes
informasjon som er viktig for at barnet skal ha en god barnehagehverdag og fortsatt
god utvikling.
Vi har også som utgangspunkt at det er en fra personalet som følger dem videre til
ny gruppe, slik at de har en trygg voksen med seg på deres «nye» arena. Dette
gjelder også de som skal over fra Trekant/ Rektangel til Sirkel. I hverdagen settes
det også ord på at det skal skje en forandring i gruppen.
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Overgang barnehage til skole
Karmøy kommune har utarbeidet en handlingsplan som skal sikre samarbeidet
mellom barnehage og skole (siste året i barnehagen). Målet er å trygge barnet i
overgangsprosessen og bidra til at hvert enkelt barn blir ivaretatt ut ifra dets
utvikling og behov ved skolestart. Prosesser i forhold til søknader om ekstra
ressurser sikres ved at skolen blir informert på et tidlig tidspunkt. Dersom barn har
ulike utfordringer kan styrer ta kontakt med rektor på den enkelte skole for et
møte. I møte vil barnehagen overbringe informasjon i forhold til hva som har
fungert og hva som bør tas hensyn til ved oppstart på skolen. Dette skjer i
samarbeid med foresatte som skriver under av hva som overbringes av informasjon.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

De fagområdene som barna møter i barnehagen gjenspeiler områder som har
interesse og egenverdi for barn. Aktivitetene i barnehagen bygger på de
forskjellige fagområdene, og barnas lek skal danne det viktigste grunnlaget for
arbeidet med fagområdene.
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Progresjonsplan
FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Språk,
kommunikasjon
og tekst

Auditiv
oppmerksomhet
gjennom rim og
regler, sang.

Kjennskap til auditiv
oppmerksomhet
gjennom lytteleker,
rim, regler, sang og
høre forskjell på
ulike lyder.

Lytte til og
gjenkjenne lyder.

Bruk av
språkleker og
”Språksprell”.
Lek med
bokstaver, lyder
og tallbegrep.

Tidlig og god
språkstimulering
er en viktig del av
barnehagens
innhold.
Kommunikasjon
foregår i et
vekselspill mellom
å motta og tolke
et budskap, og å
selv være
avsender av et
budskap. Både
den nonverbale
og den verbale
kommunikasjonen
er viktig for å
utvikle et
godt muntlig
språk.
(Rammeplan kap.
3.1)

Enkel
dramatisering.
Billedbøker og
pekebøker lett
tilgjengelig.
Oppleve glede
ved å bli lest for.
Aktiv bruk av
språk –
verbalt og
nonverbalt.

Høytlesing fra bøker
og fortelling av
eventyr.

Lytte til
hverandre. Vente
på
tur.
Høytlesing fra
billedbøker og
eventyr.

Dramatisering og
bruk av flanellograf.
Bruke bilder, fortelle
hva en ser,
opplevelser knyttet
til bildet.

Bruke
preposisjoner,
adjektiv,
overbegrep og
kunne
fargenavn.

Kjenne igjen sitt
eget navn ved
symbol/bilde

Fortelle noe for
en liten gruppe.

Førstehåndserfaring
med tall og
bokstaver.

Øve på å løse
konflikter o.l. ved
bruk av ord og
samtale.

Aktiv bruk av ord og
beskrivelse av
handling.

Kunne sitte i ro
en periode når
det blir forventet.

Øve på viktige
”nøkkelsetninger”
som ”vil du leke
med meg?”

Jobbe med rim
og regler

Kunne holde
oppmerksomheten i
kortere periode.
2-3 ordsytringer
med forståelig
artikulasjon
Begynnende
rollelek (bruk av
språk)

Bruke setninger
på inntil 4 ord i
riktig
rekkefølge.

Rime og lage
gåter.
Gi barna
kjennskap til
alfabetet og
skrevet tekst.
Øve på å skrive
navnet
sitt.(fornavn og
etternavn)
Lekeskrive.
Høytlesing fra
”fortsettelsesbok”.
Oppmuntre til å
fortelle om
opplevelser og
erfaringer, å sette
ord på følelser og
meninger.
Presentere for
eksempel
tegninger, leker
Samarbeid med
voksne om
skriving av
beskjeder,
rapporter på
Vigilo.
Bruk av IKT finne informasjon,
skrive navnet sitt
på tastatur.

26

FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Kropp,
bevegelse og
helse
Barn er kroppslig
aktive og de
uttrykker seg mye
gjennom kroppen.
Gjennom
kroppslig
aktivitet lærer
barn verden og
seg selv å kjenne.
Ved sanseinntrykk
og bevegelse
skaffer barn
seg erfaringer,
ferdigheter og
kunnskaper på
mange områder.
(Rammeplan kap.
3.2)

Lek og
bevegelsesglede
ute og inne,
grunnleggende
bevegelser.
Tumlelek, lek med
ball, puter og
madrasser.

Øve på
grunnleggende
bevegelser som
f.eks. rulle, og
hoppe.

Bruke kroppen
aktivt både inne
og ute i
naturen og
oppleve glede ved
det. Nye
utfordringer ved å
gå på lengre
turer.

Gode erfaringer
med å være ute i
naturen og med å
utfordre seg selv
fysisk, f.eks. delta
i sanseløype,
klatre og
balansere.

Bli kjent med
barnehagens
uteområde,
bevege seg på
ulike underlag.
Bruke puslespill
med store knotter,
duploklosser og
”puttekasse”.
Utvikle et positivt
forhold og aktiv
deltakelse i:
- stell
- måltid
- hvile
Stimulere til
kropps-bevissthet.

Finmotoriske
aktiviteter som
puslespill og
klosser.
Lek med ball.
Turer i
nærmiljøet, gå i
ulendt terreng.
Bevegelsessanger.
Selvstendighetstrening.

Finmotoriske akt.
som f. eks
klipping, liming,
perling osv.

Gå på lengre
turer.
Beherske av- og
påkledning og
holde
orden i egne klær.
Selvstendighets
trening
Kjenne til
elementer i et
sunt kosthold.

Påkledning.
Gode matvaner.
Førstehåndserfaring med å
klippe/lime.
Hygiene

Benevne
kroppsdeler

Få erfaring med
uteaktiviteter i alle
årstidene. Følge
instruksjoner
f.eks. å
gjennomføre
hinderløype,
enkle regelleker.

Toalettrening.

Selvstendighetstrening av og på
kledning, måltid,
lære gode rutiner i
forhold til
håndvask og
personlig hygiene.

Følelser
Grensesetting for
egen kropp i
naturlige settinger
- respekt for
hverandres
intimsoner
Følelser

Grovmotorisk m/
fokus på å
balansere, hinke,
samla bein, hoppe,
føyse, klatre, kaste/
ta imot ball.

Tørre å smake på
ny og ukjent mat.
Ha et forhold til
personlig hygiene.
Grensesetting for
egen kropp.
Samling med
fokus på respekt
for hverandres
intimsoner
Hvem sier jeg det
til om jeg ikke har
en bra dag?
Følelser

Grensesetting for
egen kroppsamling
Følelser
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FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Kunst, kultur
og kreativitet
Barnehagen må
gi barn mulighet
til å oppleve kunst
og kultur og til
selv å uttrykke
seg
estetisk. Å være
sammen om
kulturelle
opplevelser og å
gjøre eller skape
noe felles, bidrar
til
samhørighet.
Barn skaper sin
egen kultur ut fra
egne opplevelser.
Gjennom rike
erfaringer
med kunst, kultur
og estetikk vil
barn få et
mangfold av
muligheter for
sansing,
opplevelse,
eksperimentering,
skapende
virksomhet,
tenkning og
kommunikasjon.
(Rammeplan kap.
3.3)

Gjøre barna kjent
med å bruke ulike
materialer som
fargestifter,
malepensel,
fingermaling og
playdough.

Prøve forskjellige
instrumenter.

Tegne
”hodefoting”.

Øve på klipping
og blyantgrep.

Lytte til eventyr
og bøker.

Kjennskap til å
blande og bruke
primærfargene i
skapende arbeid.

Førstehåndserfaringer
med instrumenter.

Skal daglig oppleve
sang og musikk.
Spille musikk og
legge til rette for
dans og
bevegelsesglede.
Barnehagens
tradisjoner.

Bruke forskjellige
maleteknikker.
Bli kjent med flere
formingsmaterialer
som for eksempel
plastelina og
trolldeig.
Utvide
sangrepertoaret.
Bli kjent med
dramatisering.
Forme i sand og
snø.

Barnehagens
tradisjoner.

Få øvelse i å
bruke fantasi og
kreativitet
gjennom
skapende
virksomhet og
den frie leken/
rollelek (regler).
Gi barna et
forhold til kunst
og kultur

Male på ulikt
materiell.
Ha et kreativt
forhold til musikk
og tekst gjennom
for eksempel å
skape
egne sanger og
fortellinger.
Gjerne bruk av
Smartbord.
Erfaring med å stå
fram og opptre.

Vikinger
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FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Natur, miljø og
teknikk
Naturen gir rom for et
mangfold av
opplevelser og
aktiviteter til alle
årstider og i all slags
vær. Naturen er en
kilde til
skjønnhetsopplevelser
og gir inspirasjon til
estetiske uttrykk.
Fagområdet skal
bidra til at barn blir
kjent med og får
forståelse for planter
og dyr, landskap,
årstider og vær. Det
er et mål at barn skal
få en begynnende
forståelse av
betydningen av en
bærekraftig utvikling.
I dette inngår
kjærlighet til naturen,
forståelse for
samspillet i
naturen og mellom
mennesket og
naturen.
(Rammeplan kap. 3.4)

Se på bilder
av kjente dyr
og
bli kjent med
hvilke lyder
de lager.

Turer i
nærmiljøet.

Lære om
skiftningene i
naturen
gjennom
årstidenes
gang.
Så og høste.

Naturvern.

Oppleve
glede ved å
være
ute i ulikt vær
og ulike
årstider.
Utforske
barnehagens
uteområde og
det som
finnes der +
korte turer i
nærmiljøet.

Studere hva vi
finner på
bakken, i
skogen, i fjæra
osv. og bruke
materialet som
inspirasjon til
estetiske
uttrykk.
Lære navn på
noen vanlige
insekter og dyr.
Lære seg gode
holdninger og
respekt for
naturen.
Oppleve
undring over
naturens
mangfoldighet.

Studere/iaktta
ting i naturen
f.eks. planter,
insekter, fugler
osv.

Brannvern
Lære navn på
de mest
vanlige
innsektene,
dyr, planter og
trær som
finnes i vårt
nærmiljø.

Kjenne navn på de
vanligste trær og planter i
nærmiljøet.
Få
erfaringer/eksperimentere
med naturfag
fysikk, kjemi og biologi.
Brannvern
Få erfaring med: å starte
opp PC, finne program,
avslutte. Ta digitale
bilder, printe ut.
Lære om internett, printe
ut bilder – hvilke
muligheter har en PC?

Kjennskap til
forskjellige
årstider.
Være med på
diverse
gjøremål som
å vaske og
bake.

Vi vil benytte oss av mattekassen, forskningsskapet og fysikkassene våre ut fra barnas alder
og modenhet.
For å ha fokus på miljøet rundt oss har vi startet et nytt forbyggende tiltak. Vi vil innføre
innemiljødager som vil inneholde sortering av leker, vasking, reparasjonsgruppe og
bakegruppe. Vi fortsetter med miljødager ute, der kosting og spyling av uteområdet er
hovedfokus. Både inne og utemiljødagene har vi 1 gang i måneden.
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FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Etikk, religion og
filosofi
Etikk, religion og
filosofi er med på å
forme måter å
oppfatte verden og
mennesker på og
preger verdier og
holdninger. Religion og
livssyn legger
grunnlaget for etiske
normer. Kristen
tro og tradisjon har
sammen med
humanistiske verdier
gjennom århundrer
preget norsk og
europeisk kultur.
Respekt for
menneskeverd og
natur, åndsfrihet,
nestekjærlighet,
tilgivelse,
likeverd og solidaritet
er verdier som
kommer til uttrykk i
mange religioner og
livssyn og som er
forankret i
menneskerettighetene.
Norge er i dag et
multireligiøst og
flerkulturelt
samfunn.
(Rammeplan kap. 3.5)

Empati, det å
være god
mot andre, og
begrepene
lei seg, glad og
sint.

Kjenne igjen
følelser. Undre
seg over
følelses-uttrykk.

Respektere
andre.

Kunne uttrykke
tanker/spørsmål
og være
nysgjerrig på
livet.

Turtaking.
Oppleve seg
sett, hørt og
forstått.
”Min og din”
Synge bordvers.
Markere
høytider

Finne glede i
samvær og
samspill med
andre barn.
Øve på å hilse,
”hei” og ”hade”.
Oppleve
medinnflytelse
i barnehagen.
Markere
høytider.

Se egne og
andres følelser
og behov, hjelpe
hverandre.
Si positive ting til
hverandre.
Hevde seg selv
og sine egne
behov.
Få veiledning i
konflikter.
Få opplevelse i
andre kulturer.
Utvikle evne til å
stille spørsmål,
resonnere og
undre seg.
Gi barna
kjennskap til
høytider og
tradisjoner.
Inne – og ute
miljødag

Føre enkel
samtale om
etiske leveregler,
respekt og
toleranse.
Respektere og
akseptere
mangfold.
Ha klare
forventninger om
å bli sett, hørt og
forstått av
omgivelsene.
Begynnende
forståelse for den
enkeltes
rettigheter og
likeverd.
Gi barna
kjennskap til
høytider og
tradisjoner.
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FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Nærmiljø og
samfunn
Barns
medvirkning i det
indre liv i
barnehagen kan
være første skritt
for å få innsikt i
og erfaring med
deltakelse i et
demokratisk
samfunn.
Barnehagen skal
bidra til at barn
møter verden
utenfor familien
med tillit og
nysgjerrighet.
Den skal legge
vekt på å styrke
kunnskap om og
tilknytning til
lokalsamfunnet,
natur, kunst og
kultur, arbeidsliv,
tradisjoner og
levesett. Barn skal
medvirke i å
utforske og
oppdage
nærmiljøet sitt.
(Rammeplan kap.
3.6)

Bli kjent i
barnehagens inne
- og utemiljø.
Bli kjent og trygg
på andre barn og
voksne.

Bli kjent med
området rundt
barnehagen.

Hva har vi i
nærmiljøet?
Industriområdet
osv.

Stille spørsmål,
samtale og
filosofere rundt
naturopplevelser.

Erfare at de selv
og andre er
med på å påvirke
fellesskapet.
Samt at de er
viktige for
fellesskapet.

Vite hvor en selv
bor.

Erfare at egne
handlinger kan
påvirke andre.

Besøke
Vikingfestivalen

Skape tilhørighet
til hverandre som
gruppe.

Fokus på likestilling
vil være i alle aldre.

Lære navn på
barnehagen og
byen vår.
Bli kjent med
flagget.
Utvikle samhold
og gruppefølelse
gjennom
samlingsstunder
og andre
aktiviteter.
Hjelpe til med
enkle oppgaver,
sette på tralla.
Bidra til
fellesskapet ved
å ”hjelpe til”.

Lære å inkludere
andre.
Rydde leker

Bli kjent med
lokalkultur. Hvilke
kulturminner har
vi i nærheten?

Besøke/vite hvor
for eksempel
brannstasjon,
politi, rådhus,
bibliotek, skole er.

Miljødag
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FAGOMRÅDE

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Antall, rom og
form
Barn er tidlig
opptatt av tall og
telling. De
utforsker rom og
form, de
argumenterer og
er på jakt etter
sammenhenger.
Gjennom lek,
eksperimentering
og
hverdagsaktiviteter
utvikler barna sin
matematiske
kompetanse.
Barnehagen har et
ansvar for å
oppmuntre barns
egen utforskning
og legge til rette
for tidlig og god
stimulering.
(Rammeplan kap.
3.7)
(Rammeplan kap.
5.1)

Skille begrepene
stor og liten, samt
opp og ned.

Rydde leker på rett
plass.

Utvide ulike
matematiske
tallbegrep, farger,
størrelser og
former.

Ha kjennskap til
tallrekken og
enkle
regnestrategier.

Kontraster
Kjenne sin plass i
garderoben og ved
bordet.

Puttekasse,
former
og farger.
Romfølelse ved
aktiv bruk av
kroppen.
Begrepslæring
gjennom sanger.

Skille mellom en og
mange.
Bruke tallord.
Hente på
oppfordring to
gjenstander.
Kan dele ut en til
hver.
Fokus på
kroppsdeler –
plassering.

Begrepene likt/ulikt
Navngi former og
farger.
Klassifisering,
stor
liten.
Tallbegreper.
Spill, puslespill,
lotto.

Øve på å telle
gjenstander,
barn osv.

Kjenne til
ukedagene,
måneder og de
forskjellige
årstidene.

Bli kjent med tall.
Bli kjent med
matematiske
begreper som
trekant, sirkel
osv.
Bygge med
klosser,
konstruksjonslek.
Spille spill.
Erfare bruk av
måleenheter i
hverdagen.

Kjenne til klokka
og tid.
Kopiere og lage
mønster.
Kjenne til
motsetninger som
størst – minst,
yngst – eldst osv.
Sortere ting i
kategorier.
Kunne orientere
seg i enkle kart,
eks skattejakt.

Få interesse for
matematikk i
hverdags- livet,
f.eks. dekke på
tralla, dekke bord,
hvor mange er vi
her i dag osv.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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ÅRSHJUL
TRAFIKKUKE

UKE 36

PLANLEGGINGSDAG

02. oktober

FN DAG

24. oktober

HØSTFEST

30. oktober

PLANLEGGINGSDAG

15. November

JULEBORD

04. Desember

LUCIADAGEN

13. desember

NISSEFEST

18. Desember

PLANLEGGINGSDAG

02. Januar

SAMEFOLKETS DAG

06. februar

KARNEVAL/BAMSEFEST

14. februar

PLANLEGGINGSDAG

06. mars

BARNEHAGEDAGEN

12. mars

PÅSKELUNCH

01. april

MAIFEST

15. mai

PLANLEGGINGSDAG

22. mai

VIKINGUKE

uke 23

VITENUKER

UKE 24/25

SOMMERFEST/ Bygnes Vitenbarnehage 10 år

18. Juni

?

Med forbehold om endringer.
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Vedlegg til årsplan
Vi forholder oss til følgende planer som er samlet i en egen perm og på vigilo;
Aktuelle lenker
Barnehageloven
Rammeplan for barnehagen
Helse, miljø og trivsel i barnehage
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
Bra mat i barnehagen - helsedepartementet
Utdanningsdirektoratet -barnehage
Smittevern i barnehage og skole
Trafikksikker kommune- trygg trafikk
Utviklingsplan for Karmøy barnehagene 2017-2020
Nettside for Karmøy barnehagene
Foreldreutvalget for barnehager
Salaby barnehage

Aktuelle skjema/rutiner
Skjema for foreldresamtaler
Rutiner for overgang barnehage-skole
Duå utviklingsplan
Evalueringsskjemaer
Trafikksikkerbarnehage
Trygg i Bygnes Vitenbarnehage
Oppstartsamtaleskjema og trygg start i Bygnes
Vitenbarnehage
Barnehagens fagområder m/progresjonsplan
Årshjul for «skape rom for forskning»
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Mottakelse
Hva gjør vi voksne?
Se barnet
Være imøtekommende
Si god morgen med navn
Faste rutiner
Trygg voksen

Livsglede

Mestring

Egenverd

Se barnet
Trygg voksen
Forutsigbarhet
Møte barnets behov
Godt humør

Trivsel

Hva ser vi hos barnet?
Barnet vil komme
Smil
Glede
Finne ro ved avskjed
Trygg avskjed
Sier «ha det» på en god
måte
Barnet føler seg sett
Barnet føler seg inkludert
Viser følelser
Glade barn
Godt humør

I overganger
Livsglede

Mestring

Egenverd

Samspill
Godt humør
Forutsigbarhet, rutiner
Forutsigbarhet
Selvstendighetstrening
Trygghet
Trygg voksen
Være forberedt
Ros og oppmuntring

Trivsel

Gode

Gjentakelse
relasjonerStøtte og oppmuntre

Smil
Harmoni
Målbevisst forflytning
Avslutte aktivitet
Ta beskjed om ny aktivitet
Bli sett
Frihet under ansvar
Tilfredshet
Positivt kroppsspråk
Glede, latter og smil
Selvstendig
Samhold
Mestring

Pedagogisk ledelse

Lek
Livsmestring
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I aktivitet
Livsglede

Engasjement
Utforske
Deltakelse

Mestring

Støtte
Oppmuntre

Egenverd

Ros og oppmuntring
Oppmuntring i fellesskap

Trivsel

Kommunikasjon
Trygghet

Engasjement
Utforske
Deltakelse
Lystbetont
Progresjon, nå nye mål
Fornøyde barn
Våge å feile
Skaperglede
Bli sett
Inkludert/ inkludere
Deltakelse
Finne ro
Trygg og tilfreds

Legge til rette
Tilstedeværelse
Observere
Støtte og oppmuntring
Deltakelse
Se og rose
Anerkjenne
Innlevelse, fantasi
Glemme tid og rom
Finne ro
«Frede» leketid 9.30-10.30

Finne ro, harmoni
Innlevelse, «magi»
Vennskap
Progresjon
Sosial kompetanse
Føle seg ønsket, inkludere
Initiativtaker
Samhold
Lystbetont
Glemme tid og rom
Konfliktløsing

Legge til rette
Støtte og oppmuntring
Observere
Variert aktivitetstilbud
Deltakelse
Se og rose
Lekegrupper ved behov
Innlevelse, fantasi
Anerkjenne
Aktiviteter
«Frede» leketid 9.30-10.30

Lek og aktivitet
Være med den man vil
Bli inkludert
Samarbeider
Konfliktløsing
Lek
Glede, smil, latter
Høre til, ha venner
Deltakelse
Samhold, leke sammen
Ha venner, høre til

I lek
Livsglede

Mestring
Egenverd
Trivsel

I utelek
Livsglede

Mestring

Egenverd

Trivsel
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På tur
Livsglede

Skape harmoni
Skape forventning

Mestring

Variere turmål
Være støtte ved behov

Egenverd

Ros og oppmuntring
Legge til rette
Støtte
Utforske sammen
Smil og harmoni

Trivsel

Fellesskapsfølelse
Aktive barn
Glede, forventning
Nå nye mål, progresjon
Finne trygghet ved å
prøve nye utfordringer
Bli sett
Høre til i fellesskapet
Mestre
Utforskerglede
Smil og harmoni

I måltid
Livsglede

Faste plasser
Skape god stemning
Bevisst på ro

Mestring

Støtte ved behov
Skape glede
Oppmuntre
Se og høre alle barna

Egenverd

Trivsel

Skape harmoni
Fortelle historier
Matglede

Fortellerglede
Gode samtaler
Smil, god stemning
God apetitt, dekket behov
Uttrykke ønsker
Selvstendig
Dekket behov, fornøyd
Mestre
Selvstendig + hjelpe andre
Småprat, latter
Gode ansiktsuttrykk
Matglede

I garderoben
Livsglede

Mestring

Egenverd

Trivsel

Oppmuntring og støtte
Positiv kommunikasjon
Organisering
Ros
Samarbeid
Se hver enkelt
Tilrettelegging
Ros og oppmuntring
Ro og harmoni
God tone

Lystbetont
Forventning
Selvstendighetstrening
Hjelpe hverandre
Kle på seg selv
Be om hjelp, hjelpe andre
Samarbeid
Samtaler
Øve - progresjon
Mestringsfølelse
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I avskjed
Livsglede
Mestring

Egenverd
Trivsel

Tilstedeværelse
Si ha det ved navn
Avslutte
Legge til rette for en god
overgang
Positive tilbakemeldinger
Si ha det til hver enkelt
Trygghet

Vise glede i henting
Lyst å vise/ fortelle
Greit å gå hjem
Avslutte på en god måte
Si ha det til venner
Bli sett, mobilfritt
Selvfølelse
Ønske å gå hjem, mestre
det
Kroppsspråk, glede
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