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VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN VÅR!

Årsplanen

Eigar: 

Fedje 

kommune

Opningstider

Nærområdet 

vårt Matservering Vigilo

Årsplanen byggjer på 

Rammeplanen, som er ei 

forskrift til barnehagelova. 

Lova fastset overordna 

føresegner om føremålet, og 

innhaldet i barnehagen. 

Rammeplanen gjev 

retningslinjer for 

verdigrunnlaget, innhaldet i 

barnehagen og oppgåvene til 

barnehagen. 

Årsplanen er eit 

arbeidsreiskap for 

personalet, den skal 

dokumentere barnehagen 

sine val og grunngjevingar. 

Den skal gje informasjon om 

det pedagogiske arbeidet til 

myndigheitsnivåa og 

samarbeidspartnarar. 

Fedje barnehage er eigd av 

Fedje kommune. Drifta er 

styrt av lov om barnehagar, 

Rammeplanen for 

barnehagen og kommunale 

vedtekter for barnehagen. 

Barnehagen har to avdelingar 

med til saman 36 plassar. 

Barnehagen ligg i eit lunt 

område og har eit 

uteområde som er 

tilrettelagt ulike typar leik, 

og med utfordringar for alle 

aldersgrupper 

Barnehagen er open alle 

kvardagar frå 07.10 – 16.00. 

Etter avtale kan ein nytta 

tida fram til 17.00, men dette 

må avklarast dagen i 

forvegen. 

Unntak er: 

Planleggingsdagar

Onsdag før skjærtorsdag 

stenger barnehagen 12.00.

Jul – og nyttårsafta er 

barnehagen stengt. 

Me har gangavstand til 

fleirbrukshallen og 

symjebasseng. Borna startar 

med symjeopplæringa når dei 

er 4 år. 

I nærområdet til barnehagen 

er det mange fine 

turomårder me kan nytta. 

Me går blant anna til 

fotballbana, grillhytta, fjæra i 

Flyndrevågen, til hytta i 

skogen og til Varden. 

Barnehagen serverer alle 

måltid i barnehagen, og legg 

til rette for tre måltid om 

dagen; frukost, lunsj  og 

frukt. 

Me serverer sunne og 

varierte måltid, og har alltid 

fokus på god handhygiene. 

Borna i barnehagen får god 

tid til å ete, og me nyttar 

måltidssituasjonane til gode 

samtalar og 

fellesskapskjensle for borna. 

Personalet anerkjenner, 

lyttar og bidrar til å utvide 

samtalane. 

Vigilo er eit 

kommunikasjonssystem der 

alle føresette har tilgang. 

Føresette kan laste ned ein 

app og få daglege 

oppdateringar frå 

barnehagen, sende og motta

meldingar, lese vekeplanar, 

månadsrapportar, melde inn 

ferie og fridagar osv. 



VERDIGRUNNLAGET TIL BARNEHAGEN 

Lov om barnehagar §1 Formål

«Barnehagen skal i samarbeid og forståing med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidarietet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
sjølv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering».



DUÅ – «DEI UTRULEGE ÅRA»
Barnehageåret2018/2019 fullførtepersonaletDUÅ, somer eitprogram utarbeidaav Carolyn Webster-
Stratton.

Programmetsimålsetjinger å byggesosialkompetansefor kvarenkeltbarn.

Heileåretarbeidarme systematiskmed DUÅ. Me har fokuspåforskjellegeemnesomer sattopppå
førehand.

Me leggvektpåå byggegoderelasjonartilborn og føresette. For å byggegoderelasjonartil borna
meinarme det er viktigå vereder borna er –ileik, aktivitetarog rutinesituasjonar.

Å sjåkvartenkeltbarn, dele opplevingarsaman og leggjetilrettefor læringog danning, er viktigfor at
borna skaldanneseg eitgodtsjølvbilete.

TEMA I DUÅ ER:

Byggerelasjonar

Å vereproaktiv

Å fremjegod åtferd

Brukav belønning

Korleisoppmuntreeitbarn?

Rollemodellar

Å læreproblemløysing



SAMARBEID MELLOM BARNEHAGEN OG 

HEIMEN 

Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå og på gruppenivå. Me inviterar til
foreldremøter, foreldrekaffi og legg opp til to foreldresamtalar i året. Barnehagen skal leggje
til rette for at føresette og personalet jamnleg snakkar om observasjonar, erfaringar, korleis
barnet trivs, utvikling og læring. 

Mange føresette vegrar seg for å ta opp kritikk med barnehagepersonalet, og det er viktig
at personalet har drøfta denne problemstillinga på førehand. Personalet skal klare å 
kommunisere tryggleik rundt uenigheitar til føresette. Barnets beste må alltid vere
utgangspunktet når føresette og personalet kommuniserar og samarbeidar. 

Barnehagepersonalet skal, så langt det lar seg gjere, alltid vere tilgjengeleg i hente – og 
bringestiasjonar slik at føresette kan både gje og ta imot beskjedar, få oppdateringar frå
barnehagedagen og elles anna utveksling som treng å bli gjort. Ein kan også ringje, sende
meldingar via Vigilo og be om samtalar med avdelingsleiar utanom dei fastsatte
foreldresamtalane. 

Barnehagen ynskjer eit godt og tett samarbeid med heimen til borna! 



VENNSKAP OG FELLESSKAP

Barnehagen skal ha eit miljø der ulike individ og ulike kulturelle
ytringar møtes med respekt for det som er forskjellig. Eit møte
med noko som er annleis frå sitt eige, gjer moglegheit til å utvikle
ein positiv nysgjerrighet ovanfor andre menneskers og kulturars
likheitar og ulikheitar. 

Barnehagen skal inkludere alle barn og vere med å skape eit miljø fritt for 
mobbing. 

Personalet skal: 

 Hjelpe borna til å setje eigne grenser og til å respektere andre sine 
grenser. 

 Stimulere til god leik saman i grupper. 

 Leggje til rette for utvikling av venskap.

 Førebyggje krenkingar og uheldige samspelsmønster

 Fange opp og støtte born som vert utestengt

 Bidra til at mangfald vert noko positivt for heile barnegruppa

 Støtte bornas inititativ til samspel, oppleve venskap og lære å halde på
venar. 

Ein ven er noko av det beste du kan ha, 

og noko av det beste du kan være. 



BORNAS MEDVERKNAD

Borna har rett på å gje uttrykk for sitt syn på den daglege verksemda i barnehagen. 
Jamnleg skal dei få delta aktivt i planlegginga og vurderinga. 

Ein skal vektleggje synspunkta til borna i samsvar med alder og modenskap. Borna skal ikkje få meir
ansvar enn det dei er rusta for. Dei skal kunne påverke dagen sin gjennom samtalar, opplevingar, 
interesse, undring og det dei uttrykker til kvarandre og dei vaksne. 

Gjennom å kunne medverke vil borna få erfare at dei sjølve har innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Borna sin medverknad blir ivaretatt gjennom blant anna: 

 Val av aktivitetar

 Godt dagleg samspel mellom born og vaksne

 Vaksne som er gode til å lese kva dei vil formidle gjennom mimikk og kroppsspråk

 Borna får delta/hjelpe til i dagleg praktisk arbeid

 Personalet vil ta med seg bornas undring og interesse frå samtalar i samling, i grupper og med 
enkeltbarn. 

Borna skal få kjenne på at 

barnehagen er til for dei. 



LEIK

Leiken skal vere ein arena for utvikling og læring og for sosial og språkleg
samhandling. 

Born skal meistre ferdigheitar både for å komme inn i leik og oppretthalde den, og mange 
lærer av å observere eller av tilstedeverande vaksne. Nokre born deltar ikkje naturleg i
leiken og fell utanfor leikefellesskapet i barnehagen. Her er det dei vaksne sitt ansvar å 
bidra til å tilrettelegge leikesituasjonen slik at leiken blir mest mogleg inkludernade, slik at 
negative handlingsmønster ikkje festar seg. 

Personalet skal

 Ta inititativ til leik og aktivt bidra til at alle kjem inn i leiken

 Skal rettleie borna dersom leiken medfører uheldige samspelmønster

 Fremje eit inkluderande miljø der alle borna kan delta i leik og erfare glede i leiken. 

 Inspirere og gje rom for alle typar leik både ute og inne

 Ha planlagde leikegrupper for å sikre at alle born får delta, og øve på samspel i leiken

 Alltid ha minst ein frivillig organisert leik i utetida, for å motivere og inkludere alle 
barn i leik.

«Leik er den høgaste form for forsking» 
- A. Einstein. 



LÆRING

Nysgjerrighet, kreativitet, og vitelyst skal anerkjennast, 
stimulerast og leggjast til grunn for læringsprosessane. 

I barnehagen skal borna oppleve eit stimulerande miljø som støttar
opp om deira lyst til å leika, utforske, læra og meistra. Saman skal me 
utforske, undersøkje, oppdage og eksperimentere slik at borna får
utvide sine perspektiv og få ny innsikt. 

Personalet må vere merksam på bornas interesse og engasjement, og 
på denne måten leggje til rette for læring i ulike situasjonar. 
Barnehagen skal leggje til rette for læringsfellesskap der barna skal få
bidra i eigen og andres læring. 

Personalet skal: 

 Leggje til rette for at barn kan bidra i eiga og andre si læring

 Utvida bornas erfaringar og sørgje for progresjon og utvikling av 
innhaldet i barnehagen

 Sørgje for at alle born får rike og varierte opplevingar og 
erfaringar, utfordringar og meistringsopplevingar

«Fortell meg og eg gløymer, vis meg og eg 

hugsar, involver meg og eg lærar.»
- Benjamin Franklin



OMSORG

Omsorg er ein føresetnad for at borna skal vere trygge og trivast, og for at dei
skal utvikle empati og nestekjærleik. Barnehagen skal gje borna høve til å 
utvikle tillit til seg sjølve og til andre. 

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

Me vil ha eit miljø som ikkje berre gjer borna til mottakar av omsorg, men verdset bornas eigne
omsorgshandlingar. 

Personalet skal: 

 Bidra til å dekkje bornas behov for fysisk omsorg, inkludert behovet for ro og kvile. 

 Sørgje for at alle born trivst, føler seg trygge og føler tilhøyrsle i barnehagen. 

 Oppmuntre borna til å vise omsorg for andre og til sjølv å kunne ta imot omsorg. 

«Ver mot andre, slik du vil at andre 

skal vera mot deg.»



DANNING

I barnehagen skal borna få delta i avgjerdsprosessar og vere med på 
å utvikle felles innhald. Borna skal støttast i å uttrykkje synspunkt 
og skape meining i den verda dei er ein del av. 

Når me set fokus på å styrke bornas medverknad, støttar me under bornas 
eigen, aktive sjølvdanning. Borna skal erfare at dei er ein medborgar i det livet 
dei lever her og no. 

Personalet skal støtte identitetsutviklinga og den positive sjølvforståinga til 
borna. Gjennom samspel, dialog, leik og utforsking skal me hjelpe borna til å 
utvikle kritisk tenking og etisk vurderingsevne. 

Personalet skal: 

 Støtte bornas aktivtet, engasjement og deltaking i fellesskapet

 Synleggjere og verdsetje behov, meiningar og perspektiv i fellesskapet

 Utfordre tenkinga til borna og invitere dei inn i utforskande samtalar

 Leggje til rette for meinigsfulle opplevingar og støtte identitetsutviklinga 
og den positive sjølvforståinga til borna. 

«Eg elskar å snakke med born. Vaksne spør meg 

aldri om kva min tredje favorittfarge er.»
- A. Sorgara



KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

Alle born skal få god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og alle born skal få delta i aktivitetar
som fremmar kommunikasjon og heilhetleg språkutvikling. 

Borna skal utvikle eit språk som dei kan bruke til å kommunisere godt med, sette ord på tankar og kjensler. Personalet
skal vere gode rollemodellar ved å bruke språket godt i samtalar med borna, bruke tid på forklaring, undre oss ilag, rettleie
og veilede. 

Dei yngste borna i barnehagen har ofte eit lite verbalt språk. Dei formidlar mykje gjennom kroppsspråk, mimikk, lydar og 
gester. Dette må personalet vere lydhør for og ha kompetanse på å tolke. 

Personalet skal: 

 Vere bevisst si rolle som språkleg førebilete og vere lydhøre i kommunikasjon med alle born. 

 Fange opp og støtte born som har ulike former for kommunkiasjonsvanskar, er lite spårkleg aktiv eller har sein 
språkutvikling. 

 Bidra til at språkleg mangfald blir noko positivt for heile barnegruppa, støtte fleirspråklege born i å bruke morsmålet
sitt

 Aktivt fremje og utvikle den norskspråklege kompetansen til borna

 Anerkjenne og respondere på dei ulike verbale og ikkje-verbale uttrykkja til borna og støtte språkutviklinga deira.

«Ikkje lær borna dine å lese. Lær dei å stille 

spørsmål til det dei les. 

Lær dei å stille spørsmål til alt.»
- G. Carlin



FAGOMRÅDA

Læring står sentralt i Rammeplanen, og læringsmiljøet i barnehagen omfattar

sju fagområde. 

Fleire fagområde vil ofte vere representerte samstundes når me arbeidar

med tema, i kvardagsaktivitetar, leik og turar. 

Fagområda byggjer i stor grad på det borna vil møte i skulen, og 

understrekar at barnehagen er starten på utdanningsløpet. Kvart område

har mål, både for borna og dei tilsette. 

Barnehagen har eit satsingsområde for barnehageåret 2021/2022: 

“Språk og tekst”



FAGOMRÅDE: KROPP, RØRSLE, MAT OG 

HELSE 

Barnehagen skal leggje til rette for at alle barna skal oppleve rørsleglede gjennom leik og sosial samhandling. Dei skal
oppleve motivasjon og meistring utifrå eigne forutsetningar. Barnehagen skal bidra til at barna utviklar eit bevisst forhold 
over eigen kropp og respektere andre sine grenser. 

Mål for barnehageåret:

 Tilby sunn mat og drikke til alle måltid. 

 Borna får delta i tilbereding av måltid, og bruk av kjøkkenreiskap. 

 Nytta fleirbruksball og basseng. 

 Sjølvstendighetstrening i kvardagsaktivitetar. 

 Gje trenging i å kle av og på seg sjølve. 

 Gå tur i skog og mark. 

 Gode opplevingar frå friluftsliv gjennom alle årstider. 

 Bli kjent med eigne kjensler.

 Bli kjent med eigen kropp og lære viktigheten av å ta vare på den. 

 Lære seg å respektere egen kropp og andre sin kropp. 



FAGOMRÅDE: KUNST, KULTUR OG 

KREATIVITET

Opplevingar med kunst, kultur og kreativitet kan leggje grunnlaget for tilhørighet og 
deltaking. Barnehagen skal leggje til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at 
borna får vere saman om å oppleve, og skape kunstnariske og kulturelle uttrykk. 

Fagområdet omhandlar uttrykksformer som billedkunst, musikk, dans, drama, språk, 
litteratur, film, arkitektur og design. 

Mål for barnehageåret: 

 La borna uttrykkje seg gjennom song, dans, rytme og drama 

 Bruke ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk. 

 Oppleve song, dans og musikk som ein del av kvardagen. 

 Lære forskjellege songar, rim og regler.

 Undersøke og eksperimentere. 

 Ha tilgang til ting og materiale som støtter opp borna sine estetiske uttrykksformer. 

 Turar til biblioteket, få besøk av barnas kulturhus, opplevingsdag med sankaren Jostein



FAGOMRÅDE: NATUR, MILJØ OG 

TEKNOLOGI

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

Mål for barnehageåret: 

 Borna skal få oppleve naturen som arena for leik og læring. 

 Bli glad i naturen og bidra til bærekraftig utvikling. 

 Lære om dyr, innsekt, blomster og anna type vekstar.

 Me har grønnsakshage der barna dyrkar eigen mat. 

 Utvikle respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen. 



FAGOMRÅDE: ETIKK, RELIGION OG 

FILOSOFI
Fagområdet skal rette særleg merksemd mot barnehagens samfunnsmandat og 
verdigrunnlaget i eit samfunn som er prega av livssynsmangfald. 

Borna skal få kjennskap til forteljingar, tradisjonar, verdiar og høgtider i ulike religionar og 
livssyn. Dei skal få erfaringar med at kulturelle uttrykk har ein eigenverdi. Barnehagen skal
bidra til å legge grunnlag for kritisk tenking og dømmekraft gjennom å undre oss over 
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Me skal stille kvarandre spørsmål, lytte, 
reflektere og finne svar. 

Mål for barnehageåret: 

 Få kjennskap til grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og bli
kjend med religionar og livssyn som er representert i barnehagen. 

 Få ei forståing for at det finns mange ulike måtar å forstå ting på og leve saman på. 

 Forstå verdien av likskapar og ulikskapar i eit fellesskap

 Gje borna kjennskap til og markere merkedagar, høgtider og tradisjonar i den kristne
kulturarva og andre religionar og livssyn som er representert i barnehagen. 



FAGOMRÅDE: MENGD, ROM OG FORM

Barnehagen skal synleggjere samanhengar og leggje til rette for at borna kan utforske og 
oppdage matematikk i daglegliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved å sjølv vere
kreative og skapande. 

Fagområdet omfattar leikande og undersøkjande arbeid med samanlikning, sortering, 
plassering, orientering, visualisering, former, mønster, teljing og måling. Det handlar også om 
å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søkje løysingar. 

Mål for barnehageåret: 

 Oppdage og undre seg over matematiske samanhenger

 Utvikle forståing for grunnleggande matematiske begrep

 Leike og eksperimentere med tal, mengde og teljing

 Leik med former gjennom puslespel og konstruksjonsleik

 Oppdage at matematikk er ein naturleg del av livet vårt

 Eksperimentering

 Erfare mål, antal og form i matlaging



FAGOMRÅDE: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Barnehagen skal bidra til at borna vert kjent med sitt eige nærmiljø, samfunnet og verda. Me 
utforskar ulike landskap, vert kjend med stadar i nærmiljøet og lærar å orientere oss og 
ferdast trygt. 

Mål for barnehageåret: 

 Borna skal erfare at alle er verdifulle og viktige for fellesskapet. 

 Arbeide med likestilling mellom gutar og jenter. 

 Arbeide aktivt mot rasisme og mobbing.

 Bli kjend med ulike tradisjonar, levemåtar og familieformer.

 Få kjennskap til nasjonale minioritetar.

 Barnehagen skal vere ein aktiv deltakar i lokalmiljøet.

 Utforske ulike landskap.

 Besøkje arbeidsplassar og institusjonar.



FAGOMRÅDE: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Personalet har ansvar for å invitere alle borna med i språklege aktivitetar, 
både små og store barnehagebarn og born med ulike språkelege ferdigheitar. 
I barnehagen skal borna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom
rim, regler, songar, litteratur og tekst. Me skal leike med språk og stimulere
til språkleg nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

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

Mål for barnehageåret: 

 Leike med rim og regler

 Dramatisering

 Språksamlingar med bruk av bøker, bilete, konkret og spel

 Borna skal få eit positivt forhold til tekst og bilete

 Personalet skal vere gode språklege rollemodellar (leikegrupper, 
samtalar)

 Personalet skal respondere på borna sitt kroppsspråk



ULIKE VERKTØY I
ARBEID MED
FAGOMRÅDA Språksprell Mattekasse Småsteg

Språksprell er eit pedagogisk
materiale til ulike språklege leikar.
Formålet med leikane er å
stimulere borna si språklege
bevissthet. Leikane er delt i inn
fire områder:
• Oppmerksamheit på lyd
• Rim og regler
• Stavelsesdeling
• Forlydsanalyse

Dette er med på å gje barna ein
felles språkleg plattform der dei
stiller med meir like
forutsetningar når dei møter
skriftspråket på skulen.

Mattekassen er eit arbeidsverktøy
som er med på å gje borna mange
gode matematikkopplevingar. Den
er med på å gje personalet idear til
aktivitetar som kan vere med å
utvikle barnas matematikkforståing.

Her møter barna blant anna fargar,
former, konstruksjon, sortering, tal,
teljing og mønster, der ein kan
tilpasse vanskeleghetsgradatil dei
forskjellege oppgåvene.

Småsteg er eit hjelpemiddel
for å rettleie barna til å lære,
bruke og øve på ferdigheitar
for sjølvregulering, sosial og
emosjonell kompetanse.
For at barna skal få venar
forutset det at ein har ein
sosial kompetanse på korleis
ein kjem i kontakt med andre,
at ein må lytte, vise empati –
og ikkje minst respektere
kvarandre for den dei er.

Det er også eitforebyggande
materiale i arbeidet mot
mobbing, gjennom å fremje
empati og utvikle barnas
sosiale og emosjonelle
kompetanse.



SATSINGSOMRÅDE: 

SPRÅK OG TEKST
Barnehageåret 2020/2021 hadde alle tilsette i barnehagen ei
kompetanseheving innan språstimulerande aktivitetar. Det vart retta stort
fokus mot aktivitetar me gjer kvar dag, som samlingsstund, spontane og 
planlagde leseaktivitetar. Me retta fokuset på å gå djupare inn i tekst saman 
med borna, arbeida med sjølve språket og innhaldet. Me erfarte at dette auka
språkforståinga, utvida språkforrådet, det inviterte til samtalar, felles leik og 
borna uttrykte felles erfaringar gjennom kunst og song. Me involverte borna i
prosessane, og me såg at jo meir involverte dei var, desto meir inspirert vart
dei til å formidle sjølv. 

Dette inspirerte også oss til å ha meir fokus på dette i tida framover, og me 
vil derfor ha «språk og tekst» som satsingsområde for barnehageåret
2021/2022.

Mål for barnehageåret: 

 Ha fokus på lesestopp, dialogisk lesing og førforståing.

 Utforme eige bibliotek i barnehagen som også inneheldt konkretar frå
tekstar me arbeidar med. 

 Presentere nye og varierte tekstar i form av dikt, eventyr, rim og regler
som blir arbeida med over tid – og på bornas premisser. 

 Støtte borna i å lage eigne tekstar/eventyr/forteljingar/bøker. 



SAMARBEID MELLOM 

BARNEHAGEN OG SKULEN 

Borna vil møte likskap og ulikskap mellom barnehagen og skulen. Det 
er viktig at borna er førebudd på kva som kjem til å skje når dei startar
på skulen, og at dei gler seg til dette. 

Siste året i barnehagen er borna ein del av «5-årsklubben». Ein dag i
veka har denne gruppa skuleførebuande aktivitetar der dei må vente på
tur, rekke opp handa, har friminutt, får ein forsmak på tal og bokstavar. 
Dei arbeidar sjølvstendig, i små grupper, dei får hjelp av kvarandre og 
dei er sjølv hjelparar til andre. Dette året har dei også eit samarbeid
med uteskulen,er på skulebesøk og får besøk av dei som går i 1.klasse. 

Me legg opp til at dei eldste borna skal bli meir og meir sjølvstendige. 
Dei kler på seg sjølv i garderoben, skiftar våte klede, heldt plassen sin 
ryddig i gangen og saman øver me på konfliktløysing. 

Barnehagen inviterar til foreldresamtale ikkje lenge før skulestart, slik
at me kan ha ein samtale om overgangen frå barnehage til skule. Me 
prøver alltid å la dette bli ein så fin overgang som mogleg, for alle. 



INKLUDERANDE BARNEHAGE 

– OG SKULEMILJØ

Barnehage, skule og SFO deltek i Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale
kompetanseutviklingstilbod «inkluderande barnehage – og skulemiljø».

Hovudelementa i dette prosjektet kan ein summere opp slik: 

 Førebygging, avdekking og handtering av mobbing og krenkingar. 

 Utvikling og oppretthalding av gode og trygge barnehage – og 
skulemiljø.

 Organisasjon og leiing, generell regelverkskompetanse og 
tverrfagleg samarbeid. 

(Udir, 2020)

Me veit at det å ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen i stor
grad er avgjerande for barn og unge si læring, livskvalitet og 
livsmeistring både her og no, og seinare i livet. Dette prosjektet vil
difor kunne vera ei viktig satsing i høve tidleg innsats og folkehelse. 



SAMARBEID MED ANDRE

PPT Helsestasjon Barneverns-

tenesta

Foreldrerådet

(FAU)

Samarbeids-

utval (SU)

NKR

Pedaogigsk psykologisk 

teneste (PPT) er ei 

teneste som skal rettleie 

om innhald og 

organisering av 

spesialpedagogiske tiltak 

for born med særskilte 

behov. Tenesta kan også 

delta i utviklinga av 

barnehagen sitt 

pedagogiske innhald, og 

har då som hovudoppgåva 

å rettleia. Ta kontakt med 

barnehagen dersom du vil 

vita meir om kva du som 

forelder kan gjere dersom 

du er bekymra. 

Helsestasjon og 

helsesøstera er viktige 

samarbeidspartnarar med 

tanke på borna si utvikling 

og helse. Helsestasjonen 

har òg ansvar for å drive 

generelt førebyggande 

arbeid for å trygge borna 

sine oppvekstvilkår i 

kommunen. Barnehagen 

kan rådføre seg med 

helsesøster eller lege i 

saker der det er naudsynt. 

Barnevernstenesta har 

også ein viss 

rettleiingsfunksjon. Alle 

barnehagetilsette har 

gjennom barnehagelova, 

utan hinder av teieplikta, 

pålagt å gje opplysningar til 

barnevernet når det er 

grunn til å tru at eit barn 

vert mishandla eller det 

føreligg andre former for 

alvorleg omsorgssvikt. 

Alle foreldre er 

medlemmar foreldrerådet. 

På det første 

foreldremøtet vel ein tre 

representantar til FAU. 

FAU representantar alle 

foreldra og har rett til å 

drøfte saker som er 

viktige for foreldre. Dei 

kan på eige initiativ kalle 

inn heile foreldrerådet, og 

dei kan sende saker til SU. 

I SU er det ein 

representant frå FAU, ein 

representant frå dei 

tilsette, ein 

eigarrepresentant for 

Fedje kommune, og styrar 

deltek som sekretær for 

SU. 

Samarbeidsutvalet skal 

vere eit rådgjevande, 

kontaktskapande og 

samordna organ, og skal 

vere med å drøfte 

barnehagen sitt ideelle 

grunnlag. Utvalet skal 

uttale seg saker som har 

betydning for innhaldet i 

barnehagen og tilhøva til 

foreldra. 

Fedje kommune er 

medlem av Nordhordland 

Kursregioen (NKR). 

Denne er samansett av 

alle kommunane i 

Nordhordland, medrekna 

Osterøy. NKR har som 

mål å arbeida for 

kompetanseutvikling for 

alle tilsette i barnehage og 

skule. 

Styrar i barnehagen er 

representant i denne 

gruppa. 



PLANLEGGING OG VURDERING

PLANLEGGING: 
Planane våre tek utgangspunkt i målsetjinga om at det me gjer skal vere til bornas beste, og byggjer på kunnskap om korleis
born utviklar seg og lærar. Erfaringar gjennom observasjon, refleksjon og systematisk vurdering dannar grunnlag for 
planlegginga av barnehagekvardagen og for fysisk tilrettelegging og organisering. 

Me planlegg på forskjellege måtar:

 Vekeplanar/månadsplanar

 Temaplan

 Årsplan

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

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

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

 Månadsrapportar

 Kvar avdeling vurderer sitt arbeid og planlegg neste månad på avdelingsmøter

 Avdelingane har felles personalmøter og planleggingsdagar



ÅRSHJUL

Månad Kva ? Når ?

August Planleggingsdag 16. august

September Foreldremøte Sjå innkalling

Oktober Haustfest

Planleggingsdag

Sjå invitasjon

15. oktober

November Foreldresamtalar

Planleggingsdag 5. november

Desember Julafta, 1. og 2. 

juledag 

31. Desember 

Juleferie 

STENGT 

Månad Kva ? Når ?

Januar Planleggingsdag 28. januar

Februar Karneval Sjå plan 

Mars 31. Mars Stenger 12.00

April Innlevering av 

sommarferieliste

Mai Foreldresamtalar

Planleggingsdag 27. Mai 

Juni Overgangsmøte 

bhg – skule 


