ÅRSPLAN 2017
FILLAN BARNEHAGE

På full fart inn i det nye året, vil du vær med så heng på!

Innledning
På grunn av stort arbeidspress for personalet har vi i år valgt å gjøre lite endringer på
planverket. Årsplan for 2017 vil derfor være mye likt fjorårets plan. Aktiv og inngående
deltakelse i byggeprosessen har vært vår prioritet de siste månedene. Det betyr at vi i
løpet av våren, ca. 1.mai, får ta i bruk et småbarnshus som har bygningsmessige og
praktiske løsninger som vi mener ivaretar barnas behov for lek og utfoldelse i trygge
omgivelser, innenfor de økonomiske rammene vi har hatt til disposisjon.
Personalgruppa ser med glede og forventning fram til at hele byggeprosjektet står ferdig
i all sin prakt i begynnelsen av mai. «2 hus tett i tett» blir dermed Fillan «nye»
barnehage. Etter å ha drevet barnehage på en byggeplass i lang tid og der vi i tillegg har
måttet ta i bruk midlertidige lokaler for en av våre avdelinger, blir det godt for
personalet å få etablere seg permanent på sin faste base.
Nybygget har vært i drift i ca. 5 måneder og er vi veldig godt fornøyd med hvordan det
fungerer. Valg av materialer, lys, lyd og varme er av god kvalitet og legger grunnlaget for
et godt innemiljø både for barn og ansatte. Håper at dere foreldre/brukere er av samme
oppfatning?
Småbarnshuset har fått mange av de samme tekniske løsninger og materialvalg som
nybarnehagen. Vi er derfor sikker på at også dette blir en bygning som barn og voksne
vil trives og utvikle seg i.
Hva skjer utover våren-2017
Etter påske skal vi gjennom en ny flyttesjau, men denne gangen blir det permanente
løsninger. 3 avdelinger à 18 barn i alderen 3-6år blir da samlet i nybygget, mens våre 2
småbarnsavdelinger (til sammen 26barn) flytter inn i det nyrenoverte bygget.
1 avdeling vil ikke være i drift i 2017 dersom prognosene slår til.
Foreldre som blir involvert av flyttingen (gjelder alle avdelinger unntatt Bjørka) vil få
nærmere beskjed på hvordan vi løser dette på mest mulig skånsom måte for barna.

Trafikksikker kommune
Politikerne på Hitra er svært opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. At det skal være
trygt å vokse opp her. Et av tiltakene som de har satt i verk er at Hitra skal bli en
«Trafikksikker kommune». Det innebærer og forplikter at barnehager og skoler jobber
med trafikksikkerhet i det daglige, at trafikkopplæring er nedfelt i årsplanene og at
barnehage og hjem har rutiner på hvordan sikkerheten ved barnehagens
parkeringsplass og inngangsport ivaretas.
Bruk av sykkelhjelm, refleks og sikring av barn i bil, gjerne i samarbeid med Politiet, vil i
tillegg bli områder som skal vektlegges.
Nye medarbeidere
Fillan barnehage har blitt en stor arbeidsplass med ca. 25 ansatte og i den forbindelse er
den administrative ledelsen styrket med 60% fra januar 2017.
Kari Engelund Mathisen er ansatt i stillingen som assisterende styrer og vil i tillegg bli å
treffe 1 dag/uka på Blåklokka (onsdager) og Skogstjerna (fredager). Kari er en person
med lang erfaring og mye kompetanse på pedagogisk arbeid både når det gjelder å lede
barnehage og skole.
I tillegg kommer det nye medarbeidere som ennå ikke er ansatt når den
3.storbarnsavdelingen etableres i løpet av mai.
Ny hjemmeside
Hitra kommune har i løpet av 2016 tatt i bruk ny hjemmeside (www.hitra.kommune.no).
Under fanen «Oppvekst» vil dere i løpet av februar se at hjemmesiden til Fillan
barnehage også blir mer oppdatert og interessant både i form av artikler, planer, info og
bilder.
Håper at siden vil bli mye brukt og at dere gir oss tilbakemeldinger på hva som er bra og
hva som kan forbedres. På den måten kan vi sammen utvikle et nyttig verktøy i
samarbeidet hjem-barnehage.
Tilslutt: Takk for at du har lest gjennom årsplanen!
Med vennlig hilsen
Toril Fjeldvær
Enhetsleder

GENERELL INFORMASJON, i perioden fram til mai -17;

Besøks- og postadresse:
Fillan barnehage, Postveien 7,
7240 Hitra
Administrasjon:
Enhetsleder:
Toril Fjeldvær tfj@hitra.kommune.no, telefon 92609351
Assisterende leder: Kari Engelund Mathisen kem@hitra.kommune.no, telefon 99516693
Telefon kontor: 72441825

Info om våre 4 nåværende avdelinger:

SKOGSTJERNA, 1-3år, tlf. 48026629:
Pedagogiske ledere: Monika Broholm monika.broholm@hitra.kommune.no
Marit Vigdal Aune Marit.Vigdal.Aune@hitra.kommune.no
BLÅKLOKKA, 1-3år, tlf. 46935247:
Pedagogiske ledere: Trine Nyvold trine.nyvold@hitra.kommune.no
Monica Hammerhaug monica.hammerhaug@hitra.kommune.no
ROGNA, 3-6år, tlf. 46884013:
Pedagogiske ledere: Anette Oldre Myrvang Anette.Oldre.Myrvang@hitra.kommune.no
Anita Strode
Anita.Strode@hitra.kommune.no
BJØRKA, 3-6år, tlf. 95097755:
Pedagogiske leder:
Wenche Mastad
wenche.mastad@hitra.kommune.no

Leder i Foreldregruppa og medlem i SU:
Kristian Cato Haugen
Kristian.Cato.Haugen@leroymidt.no
Barnehagens verneombud:
Anne Grete Pedersen
anne.pedersen@hitra.kommune.no

Planleggingsdager i 2017:
- Onsdag 15.mars
- Tirsdag 2.mai
- Torsdag 17.august
- Fredag 18.august
- Fredag 24.november
Barnehagen er da som vanlig stengt

LOVER OG RETNINGSLINJER
Det er barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
som gir retningslinjer for driften og det pedagogiske innholdet i barnehagen.
Fra august-17 vil ny, revidert «Rammeplan for barnehager» gjelde. I løpet av høsten skal
personalet gjøre seg kjent med det nye innholdet og ivareta endringene, samt de nye
kommunale føringene inn i årsplan for 2018.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er
nedfelt i barnehageloven og i bl.a. FNs barnekonvensjon.
Fillan barnehage har for en del år siden utarbeidet en visjon som vektlegger og beskriver
begrep som «en god plass å være»-« leke og oppleve»- «lære».
Med bakgrunn i Fillan barnehages visjon vil personalet sørge for:
En god plass å være

Leke og oppleve

-

-

-

-

Tilrettelegge for inkludering,
anerkjennelse, varme, god
kommunikasjon
Skape plass for humor og
glede
Tilgjengelige voksne som har
evne til å se det enkelte barn
Anerkjenne barndommens
egenverdi
Styrke barns egenverd og
selvfølelse
Sørge for at sosiale ferdigheter
blir lært og automatisert i
samspill med andre.
Gi barn tidlig og systematisk
hjelp(=Arbeidsløypa)
Forebygge/behandle mobbing
og plaging. Gripe inn tidlig
Ta hensyn til, vise interesse,
lytte og diskutere med barn.
Ta barns innspill på alvor
Gi positiv bekreftelse til barn
som tar initiativ til å hjelpe og
vise omsorg ovenfor andre
barn og voksne
Lytt og tolk barns signaler og
uttrykk
Veilede barn i møte med
samfunnets krav og
forventninger og
øve på å tåle motstand og
utfordringer
Ha respekt for barnets
selvstendighet og fremme
demokratiske prinsipp
Følge våre oppstartsrutiner og
overgangsrutiner som ivaretar
barnets behov for trygghet og
trivsel

-

-

-

Lære

Gi barna inspirasjon og utstyr til lek
og utfoldelse
Gi barna tid og rom for lek og læring
i hverdagen
Gi barna starthjelp til å komme inn i
lek, få ferdigheter i det å leke og
samhandle med andre
Sørge for at barnets ”stemme” blir
hørt og tatt hensyn til i planer og
gjennomføringer, i forhold til alder
og modenhet
Tilrettelegge for gode hverdags-og
mer formelle samtaler hvor barn får
uttrykke meninger om egen trivsel
og sosial fungering/ vennskap
Utnytte nærmiljøets mangfold og
kvaliteter
Få oppleve andre læringsarenaer
enn barnehagen
Gi barn erfaringer og ferdigheter
innen ulike typer lek som sosial
tumlelek, bevegelseslek, rollelek,
formingslek, konstruksjonslek,
risikolek og regellek

-

-

-
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Å legge til rette for
mestringsglede og passende
utfordringer.
Tenke læring i alt vi gjør
Kvalitet og fokus på
hverdagsaktivitetene
Gi barn erfaringer og
selvstendighetsoppgaver i
tråd med alder og modning
Legge til rette for at barn får
rike muligheter til å prøve,
utforske og erfare
Å utarbeide planer med
tydelige mål som grunnlag for
gode tilrettelagte aktiviteter
og samlinger
Å jobbe etter plan som sikrer
systematisk begrepsinnlæring
fra barn starter i barnehagen
Lære barn å ta hensyn til de
andre ved å utsette egne
ønsker og behov
Legg til rette for refleksjoner
og utviklingssamtaler med
barn
Å skape utfordrende og
allsidige muligheter for læring
gjennom lek, tilrettelagte
aktiviteter, gode opplevelser,
samhandling og vennskap
Lære barn å forhandle og
kompromisse

SOSIAL KOMPETANSE
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 (Barnehageloven § 1 Formål, 3.ledd)

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike
situasjoner. Det handler også om å utvikle en god selvfølelse hvor barna føler og tenker
at «jeg er verdifull fordi jeg er meg», samtidig erkjenne at «den andre» er likeverdig og
har like mye rettigheter som meg.
En forutsetning for at sosial kompetanse skal tilegnes er at personalet har god
kompetanse på barns emosjonelle utvikling og at de jobber målrettet og systematisk.
God barnehagekvalitet spesielt for de yngste barna innebærer varme, støttende og
omsorgsfulle voksne som fanger opp barns behov, gir respons på verbale og non-verbale
signaler og som stimulerer barnas nysgjerrighet og læring.
Sosial kompetanse som omfatter ferdighetene samarbeid, selvhevdelse,
selvkontroll/selvregulering, empati og til å vise ansvarlighet både for seg selv og
fellesskapet, tilegnes og utvikles av barn i samspill med hverandre og ved hjelp av
kompetente og bevisste voksne.
Fillan barnehage hadde SOSIAL KOMPETANSE som satsingsområde også i 2016, men vi
mistet en del fokus og trykk når de ytre omgivelsene endret seg; flytting, nye bygg,
mange nye barn og foreldre, nye ansatte osv. Derfor velger vi på nytt å sette dette på
dagsordenen, ikke bare i 2017, men i flere år framover.
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Mestring av sosiale ferdigheter blir i noen tilfeller betraktet som en god «vaksine» som
virker forebyggende på mobbing. (Rørnes, 2007). Noe å tenke på å jobbe etter…..
Gjennom samspill med andre barn og voksne i hjem og barnehage tilegner barn seg
normer, verdier og sosial
selvoppfatning. Det er slett ikke gitt
at alle barn inkluderes i lek og det
finnes heller ingen garanti for at
positive relasjoner oppstår og
utvikles bare barn er sammen. De
voksnes ansvar for å legge til rette,
organisere, observere, reflektere i
kombinasjon med et godt
foreldresamarbeid, blir derfor svært
viktig i forhold til å skape trygge og
gode oppvekstvilkår for alle barn og
utvikle barns evne til å bygge gode
relasjoner seg imellom..
Selv om alle ferdigheter innen sosial
kompetanse er like viktig og henger
nøye sammen, velger alle
avdelingene i Fillan barnehage også
i 2017 å sette hovedfokuset på
EMPATI, definert som: evnen til å
vise omtanke for andre, forståelse for
andres perspektiver og tanker,
positive sosiale holdninger og
handlinger som å hjelpe, oppmuntre,
dele med andre, inkludere.
Målsetting:
Barn skal få trening i å bli bevisst
egne følelser, bli kjent med
andres følelser og dens betydning
for fellesskapet, samt regulere
egen atferd etter det.
Sensitive og varme voksne skal legge til rette for at barna:
- Blir kjent med ulike følelser
- Kjenner igjen egne og andres følelser
- Blir oppmerksom på/oppdage situasjoner der andre trenger hjelp
- Setter seg inn i andres situasjon og prøve å forstå den andres følelser
- Viser omtanke og medfølelse ved å hjelpe eller støtte de som trenger det
- Identifiserer følelsen av å være skuffet når man må akseptere at man ikke alltid kan
få det som man vil
- Forstår forskjellen mellom uhell og bevisste/planlagte handlinger
- Forstår at frasen «unnskyld» ikke alltid kan gi «tilgivelse»
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Når mobbing oppdages eller meldes via foreldrene skal de voksne:
- Ta dette på alvor og start undersøkelsene umiddelbart
- Foreta systematiske observasjoner som avdekker uønsket atferd
- Snakk med barna det gjelder på en konstruktiv og tilpasset måte
- Koble inn foreldrene til de berørte parter
- Ta i bruk «Arbeidsløypa» og følge dens ulike faser som verktøy for handlingsplaner
og evalueringer for både den som mobber og den som blir mobbet
- Koble inn andre samarbeidspartnere hvis det er ønskelig (eks. helsesøster, PPtjenesten) og nødvendig.

DANNING, LEK OG LÆRING

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven §1 Formål, 1.ledd)
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter
(Barnehageloven §2 Barnehagens innhold, 2.ledd)
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.
(Barnehageloven §1 Formål, 2.ledd)
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets
interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 Innhold, 5.ledd)

Danning er en trening i å forstå seg selv, trening i å omgås de andre i et likeverdig
fellesskap. Vi kan se på dannelsesbegrepet som en livslang prosess som blant annet
handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning
er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn
sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. De voksne som omgås barna daglig er
viktige personer i deres dannelsesreise og med barnehagens pedagogiske syn på barns
utvikling og som en helhetlig og integrert prosess, foregår dette gjennom hele
barnehagedagen.
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Voksne i vår barnehage skal:
- La barn få erfaringer og passende utfordringer i lek og samspill
- Støtte og veilede barna i dannelsesprosessen for at de skal kunne utvikle seg til
selvstendige, tenkende mennesker som etter hvert blir i stand til å ta etisk
begrunnende valg
- Lære om demokratiets leveregler
- Gi barn ansvar som fremmer mestring og utvikling

Lek
Barn elsker å leke og er dens
viktigste uttrykksform.
Det er en aktivitet de velger selv og
som har en egenverdi. Lek er likevel
en grunnleggende læringsform og
det er gjennom lek at barn skaffer
seg kunnskap og forståelse om
verden rundt seg og sin egen
selvfølelse og mestring.
Leken har mange uttrykksformer og
kan føre til forståelse og vennskap på
tvers av alder og språklig og kulturell
ulikhet. I et lekfellesskap legges
grunnlag for barns vennskap med
hverandre. Å få delta i lek og få
venner er grunnlaget for barns
trivsel og meningsskaping i
barnehagen. I samhandling med
hverandre legges grunnlaget for
læring og sosial kompetanse. På den
andre siden kan makt og utestenging
i leken hindre vennskap og gode
relasjoner.
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Læring
Læring foregår gjennom hele dagen og i det daglige samspillet med andre mennesker og
med miljøet barnet oppholder seg i. Læring er nært sammenvevd med lek, oppdragelse
og omsorg og det er barna selv som har hovedrollen i sin egen læring.
Hvordan vi som personalgruppe skal jobbe med områdene lek og læring finner du under
visjon for Fillan barnehage.
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BARNS MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
(Barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning)

Barn har behov for å mestre hverdagen. Gjennom mestring får de en positiv opplevelse
av seg selv og tro på egne ferdigheter.
Barn har rett til medvirkning i sitt eget liv og egen hverdag. Å ha mot til å stå for egne
meninger og handlinger bidrar til mestring.
Voksne i vår barnehage skal:
- være lydhøre for barnas innspill
- ta barn på alvor
- veilede barn i møte med andre
- gi dem anerkjennelse for egen væremåte og hjelp til å se hva som er akseptabelt i
samspill med andre.

OMSORG
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven § 1 Formål)
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har et yrkesetisk plikt til å handle omsorgsfullt
ovenfor alle barn i barnehagen. (Barnehageloven 2.1 Omsorg)

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en
yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt ovenfor alle barn i barnehagen og dette
skal prege hverdagslivet.
Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om
barnas omsorg for hverandre. Barn som er
omgitt av varme, kjærlighet og tydelige voksne
både hjemme og i barnehagen har større
forutsetninger til å bli trygge og glade barn.
Gjennom å gi barn varierte utfordringer og en
barnehagehverdag preget av menings- og
opplevelsesfylte aktiviteter, skaper vi en
lærende organisasjon som skal være preget av
omsorg, trygghet og trivsel.

-

Voksne i vår barnehage skal:
- legge til rette for en trygg og god start som
innebærer at foreldre må være tilstede
sammen med barnet i barnehagen i
minimum 5 dager ved oppstart
- skape en arena for relasjonsbygging med
foreldrene med vekt på god kommunikasjon
- møte barn og foreldre med omsorg, nærhet,
anerkjennelse, lydhørhet, innlevelse og evne /vilje til samspill.
Være synlig og aktivt tilstede med barna
Legge vekt på god organisering og aktiv gruppeinndeling
Legge vekt på gode overganger
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LIVSGLEDE FOR ELDRE, vår rolle og forpliktelser

Fillan barnehage har i løpet av 2016 utvidet sitt «Livsglede-for-eldre- engasjement».
I tillegg til at storbarnsavdelingene er på sine månedlige treff på Hitra helsetun, har også
våre yngste barn fått sitt faste besøkshjem der de treffer eldre mennesker. Et interessant
samarbeid med personalet på Blåfjell er nå etablert, til stor glede for alle parter.
Partnerskapsavtale er ikke formalisert og skrevet ennå, men det blir i løpet av året.
Vår partnerskapsavtale med sykehjemmet og etter hvert Blåfjell forplikter oss som
personale til faste treff hvor vi skal spre glede, dele smil og latter, lære å respektere
mennesker som har levd et liv, bry oss om hverandre på tvers av alder, å ha mot til å
skape relasjoner mellom gammel og ung og tilslutt legge til rette for trygge rammer
rundt møtene barna har med de eldre.

ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER; VÅRE PARTNERSKAPSAVTALER
Vi i Fillan barnehage har etter hvert fått et veldig godt og forpliktende samarbeid med
bedrifter og institusjoner i nærmiljøet. Disse avtalene har klare og tydelige målsettinger
og sikrer at barn på ulike alderstrinn får opplevelser og erfaringer fra andre
yrkesgrupper og på andre arenaer enn barnehagen.

Pr. i dag har Fillan barnehage
samarbeidsavtale med:
-

Haugland Gård v/Sverre S. Hansen
Marin Harvest
Hitra Sykehjem og «Blåfjell»
Hitra Bibliotek
Kystmuseet
Dalpro

Alle våre inngåtte
partnerskapsavtaler dekker mål
både innenfor fagområdene og
sosiale ferdigheter.
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FAGOMRÅDENE
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barn skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven §2 Innhold)

Omsorgsfulle og kompetente voksne i Fillan barnehage skal sørge for at fagområdenes tilretteleggelser og
målsettinger blir ivaretatt gjennom organiserte aktiviteter og i naturlige hverdagsaktiviteter (lek og
samhandling, rutinesituasjoner, måltid, stell, osv.).
Våre inngåtte partnerskapsavtaler med bedrifter og næringsliv, samt flittig bruk av våre mange
turområder er et viktig supplement i forhold til å gi barna nye opplevelser og sanseinntrykk. Hvordan
lukter det i fjøset til Sverre, hvordan er det å holde en levende laks i hendene, hvordan ser robåten i Flatvika
ut, hvordan oppfører småkrypene seg som befinner seg under steinene i fjæra, osv.
Viktig i all vår pedagogiske praksis er å spille på barns nysgjerrighet og undring som utgangspunkt for
barns lære-og danningsprosess.

Ser du oppdrettsanlegget uti
sjøn, der?
Æ kjenne nån som jobber der..
Vil du vit ka han hete?

1. SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON
-

1-2 ÅR:
Kunne uttrykke ønsker og
behov
Vise interesse/delta på
rim og regler
Få erfaring med bøker,
fortellinger og eventyr

-

3-4 ÅR:
Skal kunne lytte til ei bok.
Å lage skriftlige historier
gjennom tekstskaping.
Å skape fortellerglede.
Å kunne motta og utføre en
kollektiv beskjed.
Skal kunne gjengi deler av
kjente rim/regler og sanger
Å kunne sin egen forbokstav
og gjenkjenne sitt eget
navn/ordbilde
Å mestre dialogferdigheter
som ta tur, lytte og stille
spørsmål.
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-

5-6 ÅR:
Skal kunne få med seg
innholdet i en bok
Erfare situasjonsuavhengige
samtaler.
Skal kunne fortelle en historie i
fortid og nåtid.
Skal kunne rime på egenhånd.
Ha kjennskap til ord/setning,
sammensatte ord og første lyd i
ord.
Å mestre dialogferdigheter som
å svare på relevante spørsmål.

Jippi, æ har padla
kjæmpelangt, nesten
rundt hele jordkloden…

-

-

-

2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
1-2 ÅR:
3-4 ÅR
5-6 ÅR:
Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Bli glad i å bruke kroppen allsidig og
variert
Få tilgang til et sunt godt kosthold med vekt på fiberrik mat med lite sukker.
Frukt og grønt hver dag til barnehagens måltider. 5-om-dagen!
Skal vite hvor de mest kjente - Få kjennskap til og kunne
- Få kjennskap til indre
kroppsdelene befinner seg;
benevne ulike kroppsdeler
kroppsdeler og ulike
nese, munn, øyne, ører,
(nese, ører, øyne, munn).
kroppsfunksjoner (hjerte,
armer osv.
- Skal kunne og kle på noe
lunger, muskler).
Erfaring med de
klær selv.
- Skal kunne kle av og på klær
grunnleggende bevegelsene; - Lære å tilpasse seg ulike
selv.
løpe, hoppe, klatre, løfte,
underlag og mestre
- Gå på «langtur», mestre
bære, henge, kaste
grunnleggende bevegelser.
turer i ulikt terreng i
Erfaring med å bevege seg på - Ha ferdigheter innen perling,
varierende vær og føre
ulike typer underlag
pusling, klipping og ulike
- Beherske blyantgrep og
Erfaring med sansene
former for konstruksjonslek.
skrive navnet sitt. Mestre og
klippe med saks etter strek
og fargelegg innenfor strek.
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Så fine farger jeg får
til å lage! De ligner
jo litt på bladene vi
plukket når vi var på
tur…

-

1-2 ÅR:
Erfaring med sang, dans,
drama
Bli kjent med ulike
formingsmateriell
Oppleve drama/scenekunst
som uttrykksform

3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
3-4 ÅR:
- Utvikle evnen til å lytte til en fortelling, lære en sang,
formidle noe for fellesskapet.
- Beherske å kunne tegne en
form for «hodefoting»
-

-

5-6 ÅR:
Utvikle ferdigheter innen det
å være en god publikummer;
være stille ta hensyn, lytte til
det som foregår fra
scene/aktør.
Videreutvikle ferdigheter
innen sang, tekst og melodi.
- Å tørre og ta en rolle, å stå i
fokus.
Utvikle forskjellige uttrykksformer etter interesse og
utviklingsnivå: tegning, maling, dramalek, spontansang, dikt osv.
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Hm, snø smaker kaldt
og godt!

-

4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
1-2 ÅR:
3-4 ÅR
5-6 ÅR:
Oppleve undring glede og spenning over naturens mangfold og muligheter, både ute og inne; en død
flue i vinduskarmen, et spindelvev i taket, en levende maur på gulvet, MÅ bare undersøkes nærmere!
Erfaring med å være ute i all
- Undring og erfaring over flo
- Begynnende forståelse for
slags vær, til ulike årstider
og fjære.
årsak flo og fjære.
- En begynnende kunnskap
- Behandle naturen med
om søppelsortering
respekt, hva er bra/ikke bra
- Miljødetektiver
Høste fra naturens spiskammer. Erfare at et lite frø kan bli til en
plante, og gi oss noe vi kan spise og nyte (tomat, agurk, karse o.l).
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Vil du hjelpe meg
å finne visne blad
som har falt ned
på bakken?

-

5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
1-2 ÅR:
3-4 ÅR:
5-6 ÅR:
Tilegne seg sosial kompetanse/ferdigheter ut fra alder og modning.
Erfaring med at barn på avdelinga
- Få kjennskap til tradisjoner og høytider knyttet til religioner
består av ulike kjønn, nasjonaliteter
og livssyn.
og språk
- Erfaring med å jobbe etter «Den gyldne regel: alt dere vil at
Erfaring med kristne høytider og
andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.»
tradisjoner

Litt tid for seg sjøl
for undring og hvile
må det være rom for
i hverdagen.
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I Fillan er det jammen
mange hus!
Æ ser huset der pappan
min jobber.

6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN

-

1-2 ÅR:
Bli kjent med
barnehagens nærmiljø

-

3-4 ÅR:
Bli kjent med bedrifter og
andre tjenestetilbud i
nærmiljøet
Utforske barnehagens
nærmiljø
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-

5-6 ÅR:
Få kunnskap om bedrifter og
andre tjenestetilbud i nærmiljøet
Kjennskap til samene som
urbefolkning i Norge
Kjennskap til hvor vi bor, utvides
fra huset mitt, stedsplass,
kommune, land

Oj, Sverre har mange, fine
kuer på gården sin.
Kor mange har han
egentlig??

-

-

7. ANTALL, ROM OG FORM
1-2 ÅR:
3-4 ÅR:
5-6 ÅR:
Oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og ulike type mønster.
Bli kjent med telling 1-2-3
- Lær terningen og få
- Lær tallrekka opp til 20, få
forståelse av forflytting av
erfaring om mengden.
Erfaring med å sortere
brikke.
(former, farger, størrelse)
- Få kjennskap til ulike
- Lær tallrekka til 10 og få
matematiske begreper
Erfaring med å legge 1kjennskap til tallsymbolene.
(rektangel, kvadrat, sylinder,
knotts puslespill
rombe).
- Få kjennskap til ulike
matematiske begreper
- Skal kunne delta i spill med
(trekant, firkant, sirkel).
regler.

Hvordan kan vi i samarbeid
bygge veier og broer til våre
kjøretøy?….

Denne planken
tror jeg ble litt for
smal??
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MED VEKT PÅ OVERGANGENE…..
Vi i Fillan barnehage er opptatt av at alle barn skal ha en best mulig oppstart. Både når
de kommer til barnehagen for første gang, går over fra småbarnsavdeling til storbarn og
når de skal over til skolen.
Målet med oppstartsperioden er at alle barn skal bli trygge og skape en tilknytning. Hvor
lang denne perioden blir, avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer,
samt hvor raskt de gode relasjonene skapes. Å etablere tilknytning til nye voksne kan ta
tid, men er helt nødvendig for at barnet skal kunne bruke tanker og energi på og
utforske og leke.

1. VÅRE RUTINER PÅ OVERGANG FRA HJEM TIL BARNEHAGE

a. Brev om oppstartdato og rutiner tilknyttet oppstarten blir sendt ut når plassen er
akseptert
b. Besøksdag for alle nye barn i uke 24/25. Barn og foreldre blir kjent med
avdelinga og personalet. Årsplan blir delt ut.
c. Minimum 5 dager i oppstartsperioden der en av foreldrene må være tilstede.
d. Fast kontaktperson.
e. Samtale med kontaktperson/pedagogisk leder i løpet av de første dagene i
oppstartsperioden.
f. Tilbakemeldinger via sms/telefon (og selvsagt i bringe/hentesituasjonene) den
første uka alene uten foreldre

2. VÅRE RUTINER PÅ OVERGANG FRA SMÅBARNS- TIL
STORBARNSAVDELING

a. Felles utetid på vårparten der barn og voksne blir kjent
b. Fra april måned går barn og voksne på besøk til den nye avdelinga for å bli kjent
med de nye voksne, barna og lokalitetene.
c. Overgangssamtale/foreldresamtale med foreldre og pedagogisk ledere fra småog storbarnsavdelinger der informasjon om barnet og høstens oppstart deles.
d. Overgangsuke i uke 24 der barn og voksne fra småavdeling tilbringer store deler
av dagene på den nye avdelinga.
e. Velkomstskriv og informasjon tilknyttet oppstarten blir sendt ut i løpet av juni
måned.
f. Foreldre må være tilstede 1-3 dager ved oppstart på storavdeling.

3. VÅRE RUTINER PÅ OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Fillan barnehage og Fillan skole ligger i gangavstand til
hverandre og det er etablert et godt og forpliktende
samarbeid mellom disse 2 enhetene som består av:
- Siste år i barnehagen har skolestarterne hver tirsdag
tilhold i skolens lokaler for å bli kjent både med
lokalene, de andre elevene, skolens dagsrytme og
skolens personale.
- Fadderordning med 3.trinn etter en bestemt plan
- Samarbeid med 1.trinn
- Felles foreldremøte, skole/barnehage, innen uke 21.
- Tilbud om at gruppas kommende kontakt-lærer deltar
på siste foreldrekonferanse.
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BARNEHAGENS MANGFOLD
Fillan barnehage er en flerkulturell barnehage med et stort og rikt mangfold. For oss på
Hitra har det nå blitt en almenntilstand som vi bare ser positivt på. Det gir oss langt
flere muligheter enn begrensninger i forhold til å utøve god pedagogisk praksis.
I tråd med ny kunnskap og forståelse har vi utarbeidet noen viktige prinsipp som vi skal
jobbe etter:
- Være rause og inkluderende ovenfor alles bakgrunn
- Vise forståelse framfor å fordømme vaner og rutiner som ikke er en naturlig del av
vår kultur
- Vise interesse og nysgjerrighet over alles bakgrunn, uansett nasjonalitet
- Bruke ekstra tid på å bli kjent og trygg på hverandre
- Bruke (telefon)tolk i foreldresamtaler og møter der språkforståelse er utfordrende
- Være opptatt av å gjøre barn og foreldre stolt av sin identitet og bakgrunn
- Møte alle foreldre med respekt og ta utgangspunkt i individuelle ønsker og behov når
det er nødvendig
- Være gode og bevisste språkmodeller med vekt på systematikk og gjentakelser
- Bruk av konkretiseringsmaterialer for å øke forståelsen
- Suppler verbalspråket med enkle tegn (til-tale), eventuelt tegnspråk dersom det er
hensiktsmessig

PLAN FOR BEGREPSUTVIKLING
I forbindelse med et språkprosjekt Fillan barnehage deltok i for noen år siden, ble det
utarbeidet en egen plan som skulle sikre at barn fra de starter som 1-åringer i
barnehagen til de går ut av 7.trinn i skolen fikk en systematisk opplæring i de mest
grunnleggende begrepene.
I ettertid er denne planen blitt et meget nyttig arbeidsredskap for fortsatt å holde trykk
på et godt og stimulerende språkmiljø for alle barn, enten de har norsk som morsmål
eller som 2.språk. På månedsplanene som utarbeides på den enkelte avdeling, kan
foreldrene se hvilke begrep som er under lupen og dermed supplere «innlæringen»
ytterligere i deres hverdagsspråk.

SAMARBEID MED BARNAS HJEM
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt
grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.”
(Lov om barnehager §2)

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalg i Fillan barnehage består av 1 representant fra foreldrene (leder i
Foreldregruppa), 1 representant fra de ansatte og 1 representant fra eier (kommunen).
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg som skal
være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt
mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i
saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.
Slike saker er blant annet budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer.
Å ha et tett og nært samarbeid spesielt i dette året når utbyggingen skjer for fullt, vil
være svært viktig.
Samarbeidsutvalget skal i tillegg fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.
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Foreldregruppa (= FAU)
På høstens foreldremøte velges det 2 representanter + vara fra hver avdeling. Disse
utvalgte representantene, kalt Foreldregruppa, har som oppgave å være alle foreldres
talerør opp mot eier og driver i påfølgende barnehageår.
Foreldregruppa skal være bindeleddet mellom barnehagen og foreldrene. Styrer deltar
på noen av møtene som foreldregruppa arrangerer, alt etter ønske og behov. Ellers har
gruppa som oppgave å ta initiativ til inntektsbringende og sosiale aktiviteter.
Personal og foreldre har utformet disse prinsipper for et godt gjensidig og
forpliktende samarbeid:
 Møter hverandre med gjensidig respekt og tillit
 God kommunikasjon og en lett tone, gjerne ispedd humor
 Å være løsningsorientert
 At vi tørr å være ærlig ovenfor hverandre både i de formelle og uformelle møtene
 At bekymringer rundt barns adferd tas på alvor og at barnehage og hjem har en felles
forpliktelse til å hjelpe barnet
 At Arbeidsløypa tas i bruk når vi ser at et barn må ha litt ekstra hjelp og støtte
 At barnehagen gir informasjon om hva som skal skje/har skjedd (måneds/og
årsplaner og andre info skriv, oppslag på tavle osv.) og hvor foreldrene har et ansvar
for å tilegne seg denne informasjonen
 At informasjon som har betydning for barnet (noe som har skjedd på barnehagen
eller hjemme som oppleves vanskelig) blir formidlet umiddelbart
 At vi voksne, enten hjemme eller i barnehagen, framtrer som gode rollemodeller i
samspillet mellom barn/voksne
 Å skape gode arenaer for fortrolige samtaler mellom barnehage og hjem gjennom
uformelle møter og foreldrekonferanser
 Deltakelse på foreldremøtene som en del av det totale tilbudet og en arena for
diskusjoner og medvirkning på planer og opplegg.
 At barnehage og heim omtaler den andre part positiv i barns nærvær for å unngå
lojalitetskonflikt hos barnet
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlende virksomhet gjennom deltakelse
på foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg.
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PLANLEGGING, DOKUMENTERING, VURDERING
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for
barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og
vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og
personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagenes arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres
og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og
planer”. (Rammeplanen, s.56)

Planlegging
Personalet skal planlegge innholdet i barnehagen slik at vi får en mest mulig
gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens totale ressurser. Planleggingen
baseres på sentrale føringer, kunnskap om barns utvikling og læring, observasjoner,
logger, bilder, dokumentasjon, refleksjon og vurderinger, innspill fra barn og foreldre og
fra kommune (eier), næringsliv og andre samarbeidspartnere.
Dokumentasjon
Barnas opplevelser og læring, samt personalets arbeid skal gjøres synlig og brukes som
grunnlag for refleksjon og utvikling mot en lærende organisasjon. Vår form for
dokumentasjon er skriftlige arbeidsnotater, månedlige tilbakeblikk, logger,
praksisfortellinger, bilder og fortellinger.
Vurdering
På interne møter og planleggingsdager skal hele personalgruppa delta i refleksjon og
vurdering av det pedagogiske innholdet sett opp mot det enkelte barn behov for vekst
og utvikling. Vi skal på den måten sikre at vi jobber mot de mål vi til enhver tid har satt
oss og at arbeidet vårt er i tråd med sentrale og lokale plan- og lovverk.
Barnehagene på Hitra skal i løpet av 2017 implementere et nytt verktøy (PEDAGOGISK
DOKUMENTASJON) som ivaretar refleksjon og vurdering på en god og forpliktende
måte.
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