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FILLAN BARNEHAGE

Hitra kommune

LITT OM FILLAN BARNEHAGE

LOVER OG RETNINGSLINJER

Barnehagen ligger sentralt og idyllisk plassert i
kommunesentret på Hitra. Etter en omfattende rehabilitering og utvidelse sto Fillan nye barnehage ferdig
i september 2017. Barnehagen består av 2 bygg som
henger fysisk sammen med et mellombygg (m/heis)

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal
planlegges, dokumenteres og vurderes. Grunnlaget
for vår pedagogiske virksomhet bygger på barne
hageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver. I tillegg har Hitra kommune ut
arbeidet 4-årige mål som skal prege pedagogisk utviklingsarbeid og praksis for alle skoler og barnehager i
denne perioden;

• Småbarnshuset består av 3 avdelinger med plass til
36 barn i alderen 1-3år
• Storbarnshuset med 3 avdelinger à 18 barn, til
sammen 54 barn i alderen 3-6år.

Pr. januar -18 har Fillan barnehage 5 avdelinger i drift
med til sammen 80 plasser, men på grunn av stort
press og lange ventelister blir trolig den siste avdeling
en åpnet i løpet av året
Mer informasjon om barnehagen finner du på:
www.hitra.no/fillan-barnehage

1. Gjennom utforskning og læring skal barn og unge
utvikle grunnleggende ferdigheter;
a. Barn skal møte et rikt og stimulerende språkmiljø
b. Barns skal møte et læringsmiljø som stimulerer til
undring, utforsking, lek og læring
c. Barn skal møte et fysisk læringsmiljø som er preget
av mangfold og stor materialrikdom
d. Barn skal bli kjent med naturen og lære seg til å ta
vare på den på en god og bærekraftig måte
e. Barn skal bli kjent med lokale tradisjoner slik at de
opplever tilhørighet til eget nærmiljø
2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende
læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for
menneskeverdet og naturen;
a. Barn skal ha trygge og stabile tilknytningsrelasjoner
i barnehagen

Fillan barnehage skal i løpet av året utarbeide egne
prosedyrer for hvordan vi skal jobbe med de ulike områdene innenfor grunnleggende ferdigheter og inkluderende og helsefremmende læringsmiljø.
Ny rammeplan tredde i kraft 01.08.17 og gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innholdet og oppgavene til
barnehagen. Planen legger vekt på barns medvirkning
og at omsorgs- og læringsmiljøet skal fremme barns
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
Sosial og språklig kompetanse samt 7 fagområder som
også skal ha lokal forankring, skal være viktige deler av
barnehagens læringsmiljø.
Planleggingen av det pedagogiske innholdet skal
bygge på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikl
ing, både individuelt og i gruppe. I tillegg skal det baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, syste
matisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.
Personalgruppa ved Fillan barnehage startet høst-17
med implementeringen av den nye rammeplanen. Det
å omgjøre en teoretisk plan til praksis er en lang og
krevende prosess som det må investeres mye tid på og
det skal skje systematisk og målrettet. De 5 planlegg
ingsdagene som er satt av årlig skal derfor i hovedsak
ha dette som tema.

b. Barn skal ha et tilpasset læringsmiljø som fremmer
sosial og personlig utvikling
c. Barn skal inkluderes i fellesskapet og utvikle vennskap i barnehagen
d. Foreldre/ foresatte skal få tilgang til samtaler og
flerfaglig kompetanse ved behov.

Besøks- og postadresse:
Fillan barnehage, Postveien 7,
7240 Hitra

Barnehagens administrasjon:

Enhetsleder: Toril Fjeldvær • tfj@hitra.kommune.no • telefon 72441825/ 92609351
Assisterende styrer/fagleder: Stine Melkstavik Karlsen • smk@hitra.kommune.no
Gjeldende årsplan fins til enhver tid på nettsiden www.hitra.no/fillan-barnehage
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BARNEHAGENS VERDIER
Arbeidet med sosial kompetanse fortsetter og dette
året vil vi ha ekstra fokus på livsmestring og helse.
Forebygging av psykiske lidelser betyr å redusere
omfanget/ hindre at sykdom oppstår. Barns psykiske
helse er viktig og i Fillan barnehage er meningsfulle
dager et mål for både barn og voksne.

På planleggingsdag høsten 2017 ble vi introdusert for
professor Arne Holtes 7 psykiske helserettigheter. Vi
har valgt å bruke dette som en direkte inspirasjon for
hvordan vi i Fillan barnehage skal arbeide med rammeplanen og for å tydeliggjøre våre verdier.

2. Mening i livet

«Følelsen av at du er en del
av noe som er større enn deg
selv og at det er noen som
trenger deg»
Fillan barnehage skal oppleves
som et meningsfylt sted for
barn å være og der deres
tilstedeværelse er et viktig
bidrag for fellesskapet. Gjennom
å legge til rette for å bli sett
og hørt skal barnet oppleve at
hverdagen har et innhold som
er meningsfylt her og nå og som
gir gode minner/setter positive
spor. I Fillan barnehage skal det
være en faglig forankring i vår
pedagogiske praksis som har rom
for kreative og gode løsninger
både på kort og lang sikt.

3. Mestring

«Følelsen av at du duger til
noe, at det er et eller annet
du får til»

1. Identitet og selvrespekt
«Følelsen av at du er noen og
at du er noe verdt»

Alle barn er født intelligente og
kompetente og med stor drivkraft til å
utforske verden fra første stund. I Fillan
barnehage skal alle barn og foresatte
møtes med dyp respekt av ansatte som
har høy kompetanse og et «varmt hjerte»
og som forplikter seg til å skape en trygg
og god relasjoner til hvert enkelt barn. Ut
fra dette skal de voksne i vår barnehage
være i stand til å ta gode pedagogiske valg
for å oppfylle enkeltbarnets behov.
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Gjennom å tilrettelegge
valg av pedagogisk innhold,
arbeide med pedagogisk
dokumentasjon i et kreativt
lekemiljø, tilgang til stor
materialrikdom og et
fysiske miljø som appellerer
til lek og utforsking,
legger vi også til rette for
mestringsopplevelser og
progresjon. Vi er aktiv brukere
av vårt nærmiljø med alle de
muligheter det byr på. I Fillan
barnehage har vi tro på at
barn og voksne har det godt i
naturen og at vi sammen skal
ta godt vare på den.
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5. Trygghet

«Følelsen av at du kan tenke,
føle og utfolde deg uten å
være redd»
I Fillan barnehage jobber vi etter
prinsippene i «Trygghetssirkelen»
der ansatte møter det enkelte
barn med varme, tydelighet og
forståelse. Gjennom å se barnet
i ulike situasjoner skal vi fungere
som støttespillere som gir barnet
den tryggheten som behøves i
møte med utfordringene. Godt
foreldresamarbeid og foreldres
investering av tid i starten av
barnehagelivet og i overgangene
er også viktige tiltak for å oppnå
trygge barn.

6. Deltakelse og
involvering

«Følelsen av at det faktisk spiller
en rolle for andre hva du gjør
eller ikke gjør»

4. Tilhørighet

«Følelsen av at du hører til noen, at du hører hjemme et sted»

Fillan barnehage skal være en god arena for å lære seg å fungere godt i
ei gruppe. Denne ferdigheten anser vi som spesielt viktig i overgangen
fra barnehage til skole. Dette fordi det legger grunnlag for trivsel og
motivasjon til videre skolegang. Vi har gode rutiner for å jobbe med
gruppetilhørighet både på egen avdeling og på tvers av avdelingene
i aldershomogene grupper. For oss i Fillan barnehage er det i tillegg
viktig at også foreldre og foresatte føler tilhørighet og «eierskap» til
barnehagen sin!
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I Fillan barnehage er demokrati en
viktig grunnstein som barn skal få
kjennskap til og opplevelse av. Barn
skal gis mulighet til å utforske, stille
spørsmål, prøve ut egne teorier
og skape egne erfaringer. Med
pedagogisk dokumentasjon som
arbeidsverktøy blir barns og
foreldres medvirkning og
engasjement avgjørende i vår
hverdagspraksis. Personalet i
Fillan barnehage er deltakere i de
fellesskapene som oppstår både i og
utenfor barnehagen på en positiv og
inspirerende måte.
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7. Fellesskap

«Følelsen av at du har noen som du kan dele
tanker, følelser og erfaringer med, noen som
kjenner deg, som bryr seg om deg og som du
vet vil passe på deg når det trengs. Du er ikke
alene!»

De voksnes bidrag i forhold til begrepene i vår visjon:
I Fillan barnehage skal barn og voksne
få medvirke i sin egen hverdag og til
fellesskapets beste. Barn og voksne skal
møtes med respekt og vi setter møter mellom
mennesker høyt.

Leke, oppleve

Lære

Gi inspirasjon og utstyr til lek og
utfoldelse

Legg til rette for mestringsglede og
passende utfordringer.

Gi tid og rom for lek og læring i
hverdagen

Kvalitet og fokus på
hverdagsaktivitetene

Iscenesette kreative og
utforskende lekemiljøer

Kvalitet og fokus på
hverdagsaktivitetene

Gi starthjelp til å komme inn i
lek, få ferdigheter i det å leke og
samhandle med andre

Gi barn erfaringer og
selvstendighetsoppgaver i tråd med
alder og modning

Inkludering, anerkjennelse, varme og
god kommunikasjon

Gjennomføre barnesamtaler, både
individuelt og i gruppe

Legg til rette for at barn får rike
muligheter til å prøve, utforske og
erfare

Masse humor, glede, tull og tøys

Skap arena hvor barn får uttrykke
meninger om trivsel, vennskap etc.

Ved bl.a. bruk av digitale verktøy
skal barns læreprosesser støttes og
dokumenteres

Barndommens egenverdi skal
anerkjennes

Utnytte nærmiljøets mangfold og
kvaliteter

Planer som grunnlag for gode
tilrettelagte aktiviteter og samlinger

Sosialt felleskap og godt samspill.

Utnytt potensialet i de inngåtte
partnerskapsavtalene

Plan som sikrer systematisk
begrepsinnlæring

Tidlig og systematisk hjelp for de som
trenger det

Ta i bruk andre læringsarenaer enn
barnehagens inne- og utemiljø

Lære barn sosiale ferdigheter
(eks. det å kunne utsette egne
ønsker og behov)

Et læringsmiljø som tar uønsket
adferd og plaging på alvor

Gi erfaringer og ferdigheter innen
ulike typer lek

Legg til rette for refleksjoner og
utviklingssamtaler med barn

Sørge for at barna får tilgang til
større materialrikdom, fra digitale
verktøy til verdiløst materiale

Å skape utfordrende og allsidige
muligheter for læring gjennom
lek, tilrettelagte aktiviteter, gode
opplevelser, samhandling og
vennskap

En god plass å være

Livsmestring og helse er viktige
fokusområder for oss i 2018 og ved
å jobbe etter Arne Holtes 7 psykiske
helserettigheter (se ovenfor) mener vi
at vi legger til rette for en god plass å
være og meningsfulle dager for store
og små i Fillan barnehage. Dessuten
skal hverdagene være preget av:

At barn får påvirke innholdet i
hverdagen (medvirkning)

FILLAN BARNEHAGE, en god plass å være

for å leke, oppleve og lære

Lek er ikke en tidtrøyte eller unødvendig moro, men
helt nødvendig for at vi skal fungere sammen med
andre og utvikle oss.
Og bli hele.
Sammen.
Det motsatte av lek er ikke alvor,
men depresjon!

Et godt samarbeid med barnas hjem

Lære barn å forhandle og
kompromisse

At barns signaler og uttrykk blir tolket
og tatt hensyn til

Gi barn innføring i Miljøvern og
begrepet bærekraftig utvikling

At barn får veiledning og støtte når
motstand og utfordringer dukker opp

Ferdes i trafikken på en trygg måte.

At barn får tid og anledning til å prøve
selv

Være en god publikummer

En god start til barnehagen i lag med
sine trygghetspersoner (mor/far)
Gode og gjennomtenkte overganger til
nye arenaer (storbarn, skole osv.)
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VÅRE FOKUSOMRÅDER i 2018
PEDAGOGISK DOKUMENTASJON som et verktøy i barnehagens
planleggings- vurderings og dokumentasjonsarbeid
Fillan barnehage deltar fra høst 2017 i et flerårig
utviklingsarbeid som er utarbeidet av Utdannings
direktoratet (Udir). Pedagogisk dokumentasjon er et
arbeidsverktøy som skal hjelpe oss til å omsette rammeplanens intensjoner til praktisk handling for den
enkelte ansatte på en ny og annerledes måte.
Gjennom regionale samlinger, interne veiledninger og
praktisk arbeid i barnehagen skal vi bli kjent og trygg
på denne måten å jobbe på.
Dokumentasjon handler i stor grad om å synliggjøre
det kompetente, kreative og utforskende barnet. I
prosjektarbeidet vil vi dokumentere prosessen i form
av tekst, bilder, video etc. Vi skal dokumentere for å
synliggjøre barnas arbeid og læring for barna selv, foreldre og samfunnet. I tillegg vil personalet øke sin forståelse og kunnskap om enkeltbarnet og hvordan barn
lærer og tenker. Dokumentasjon blir pedagogisk først
når den gjøres til gjenstand for dialog og refleksjon i
personalgruppa og i barnegruppa, og når man aktivt
bruker dokumentasjonen til å videreutvikle den pedagogiske praksisen.
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
Barnehagene på Hitra vil ha fokus på å ta i bruk nye
digitale verktøy som er kjøpt inn høst-17. Med digitale
verktøy skal vi støtte barns læreprosesser, og være
aktive sammen med barna i bruk av digitale verktøy.
Vi skal utøve digital dømmekraft og bidra til barnets

begynnende etisk forståelse for digital praksis. De nye
digitale verktøy vi har investert i åpner for nye muligheter og perspektiver og skal være en støtte i arbeidet
med samtlige fagområder i rammeplanen.

Personalgruppas rolle i forhold til å tilrettelegge og
iscenesette mangfoldige og kreative lekemiljøer
som pirrer barns nysgjerrighet og utforskingstrang,
skal forsterkes og videreutvikles i løpet av prosjekt
perioden. I tillegg skal vi løfte fram barnets initiativ og
interesse på en mer synlig og betydelig måte.
Gjennom daglige møter med foreldre og foresatte kan
vi få kunnskap om hva barnet er opptatt av på hjemmebane og hvilke temaer som opptar familien og lokalsamfunnet.
Vår måte å planlegge og gjennomføre tema-arbeid
blir med dette prosjektet noe endret i forhold til tidligere praksis, men vi tar med oss elementer av tidligere
3-deling av året («Det var en gang», «Jeg gikk en tur på
stien» og «Du og jeg og vi to…»). Avhengig av barnas
alder og modenhet, må vi likevel tenke at innholdet
i barnehagen må preges av en vekselvirkning der vi
følger barns initiativ og der vi som pedagoger byr på
noe de ikke kjenner fra før. Dette noe skal vekke glede,
nysgjerrighet og interesse og være med å skape sammenhenger og forståelse i barns liv. Ved å være aktive
i egen og andres læring legger barn grunnlag for videre
læring og forståelse for egen og andres læringsprosesser. Utforsking og fordypning fører til progresjon
som skaper mening, og ved å tilby variasjon og inspirasjon legger vi til rette for en perspektivrikdom som gir
grunnlag for å skape struktur og forståelse i eget liv.
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INNTAK OG OVERGANGER

BARNS MEDVIRKNING

Det er samordnet barnehageopptak i Hitra kommune,
og søknadskjema fins på hitra.kommune.no.

Barnehagen skal vareta barns rett til medvirkning gjennom å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan
få uttrykke sitt syn på barnehagens daglig virksomhet. Gjennom å være bevisst på barnas ulike uttrykksformer skal vi tilrettelegge for medvirkning tilpasset
barnets alder, erfaringer, individuelle forutsetninger
og behov. Barnas synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet, barn skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april, men det
gjøres supplerende opptak månedlig. Nye søknader
kan derfor sendes inn gjennom hele året.
Fillan barnehage har utviklet interne rutiner og prosedyrer for å sikre en god start til «barnehageverdenen»
og gode overganger som er preget av trygghet, til
hørighet og etablerte vennskapsbånd.
1. Ved oppstart i Fillan barnehage benytter vi en
modell (inspirert av Jåttamodellen) der foreldre er
aktive deltakere i tiden de er i barnehagen. I tillegg
til at de skal være et «trygghetsanker» for sitt barn,
er tanken at de skal bli godt kjent med personalet,
andre barn, bygningene og rutinene. For barn under
3 år skal det settes av 5 dager til oppstart, mens for
de over 3 år er det satt opp 3 dager.

om hva skolestart innebærer. I overgangen barnehage-skole har vi i Fillan barnehage valgt å fokusere
på å styrke gruppefølelsen og trygge skolestarterne
på hverandre og omgivelsene. For oss er trygghet i
hverdagen den viktigste ferdigheten vi kan tilrettelegge for. Felleskapet vi bygger i Fillan barnehage
skal fortsette å vokse gjennom barnets videre utdanningsløp og skal gi både grunnlag og motivasjon
for skolegangen. Å styrke barnas selvstendighet
gjennom å gi dem kunnskap om hvordan orientere
seg på skolens område og tidlig introdusere dem for
sine faddere, tror vi bidrar til trygghet i hverdagen.
Samarbeidet mellom barnehagen og skolen er nært
og før sommerferien avsluttes det formelle samarbeidet med felles foreldremøte og foreldresamtaler hvor kommende lærer deltar.

Barns medvirkning er med å bidrar i barns menings
skaping i egen hverdag, gjennom å oppleve og få på
virke og være en del av barnehagedagen, vil barne
hagen bli et meningsfullt sted å være. Barnehagen
skal observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov, og veilede barn i møte med seg selv og andre,
anerkjenne barnet for egen væremåte, og være en
hjelp til godt samspill med omgivelsene, slik at barnet
får en positiv opplevelse av seg selv og tro på egne
ferdigheter.

Det er utarbeidet egen plan for overgangen fra
barnehage til skole

2. Overgangen fra småbarn- til storbarnsavdeling
planlegges nøye og startes i god tid før selve overflyttingen. I planleggingen blir etablerte vennskapsbånd og gruppas sammensetning i forhold til alder
og kjønn, tatt hensyn til. God informasjonsflyt, gjensidige besøk og samarbeid mellom avtroppende og
tiltroppende avdeling, vektlegges. Foreldre må beregne 1-3 dager til tilvenning til ny avdeling.
3. Overgangen fra barnehage til skole knyttes det tradisjonelt mange forventninger til. Barnet selv, foreldre, omgivelser og skolen har alle forventninger
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SAMARBEID MELLOM
BARNEHAGE OG 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 en
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 ut
tale 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. Samarbeidsutvalget skal i
tillegg fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.

BARNEHAGENS
SAMARBEIDSPARTNERE

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.
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens planer og
hverdagspraksis gjennom en åpen dialog i de daglige
møtene i forbindelse med henting/bringing, diskusjon
er/gruppearbeid på foreldremøter og sist, men ikke
minst, utveksle observasjoner og vurderinger knyttet
til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og
læring i individuelle samtaler. I utgangspunktet tilbyr
vi fast minimum 1 samtale pr. år, men ved bekymringer
rundt barns utvikling, enten fra foreldre eller barnehage, gjennomføres det så mange møter som det er
behov for. Barn med spesielle behov har faste ansvarsgruppemøter gjennom året, ofte tverrfaglig sammensatt.

Samarbeid med oppvekstsektoren

Ledere fra alle skoler og barnehager på Hitra samles
månedlig for felles drøftinger og analyser av pedagogisk praksis, utviklingsarbeid, prioriteringer og administrative oppgaver av ulik art. Dette for å få en gjenkjennbar og helhetlig pedagogisk praksis i alle kretser
(skoler og barnehager), men med lokale tilpasninger.

Tverrfaglig samarbeid:

PPT, barnevern, psykisk helse og helsesøster er samarbeidspartnere vi har et fast, tverrfaglig samarbeid
med for å hjelpe barn og foreldre som har behov for ekstra hjelp og støtte i utviklingen.
Hvis foreldre eller barnehage får bekymring rundt et
barns utvikling, har vi plikt på oss å ta det på alvor og
gjøre noe med det vi ser/opplever. Tidlig hjelp er som
ofte god hjelp.
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Hitra kommune har i samarbeid med Snillfjord og
Frøya utarbeidet et verktøy, Arbeidsløypa som beskriver steg for steg hvordan vi systematisk går fram for
å hjelpe og sette i gang tiltak på et tidlig stadium (se
tidliginnsats.no som er et åpent digitalt verktøy for en
enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge man er
bekymret for).

Partnerskapsavtaler:

Fillan barnehage har utviklet forpliktene partnerskapsavtaler med lokale samarbeidspartnere. Målet
med dette samarbeidet er å gi barn opplevelser og erfaringer fra andre arenaer enn barnehagen og kontakt
med yrkesgrupper som er tungt representert i lokalmiljøet.
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Livsglede for eldre

Marin Harvest

Vi utvidet i fjor vårt «livsglede-engasjement», og vår
partnerskapsavtale med sykehjemmet og 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, 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.

Samarbeidet innebærer blant annet besøk på Marin Harvests
lokasjon utenfor Ansnes der barna får innblikk i produksjonen. I tillegg legger vi opp til for- og etterarbeid hvor barna
får en mer helhetlig forståelse av verdiskapningen oppdretts
næringen står for, laksen som art og matvare.

Kystmuseet

Kystmuseet gir påfyll av kunst,
kultur og estetiske opplevelser og
en innsikt i fortiden på Hitra.

Biblioteket

Biblioteket som ligger i gangavstand fra barnehagen er
en viktig og sentral samarbeidspartner som vi får mye
god hjelp og inspirasjon fra. De månedlige, åpne lesestundene som biblioteket arrangerer første onsdag

hver måned, er vi i Fillan barnehage faste brukere av,
både barn fra småbarn og storbarnsavdelingene våre.
Å øve seg til å bli en god publikummer er også et mål
som er påpekt i partnerskapsavtalen med biblioteket.

Haugland gård

Gjennom samarbeidet med Haugland gård
får barna et innblikk i gårdsdrift, nærhet til
dyr, og forståelse for veien fra jord til bord.
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Samarbeid med
næringsliv og andre i nærmiljøet

Barnehagens arbeid
med fagområdene i rammeplanen

I tillegg til faste samarbeidspartnere som vi har et
forpliktet samarbeid med gjennom våre partnerskapsavtaler, har vi tilgang til et bredt spekter av lokale bedrifter, foreninger, privatpersoner og offentlige
virksomheter som vi tar kontakt med ved behov. Hitra
Idrettslag må nevnes spesielt da de gjør det lille ekstra
for barn og unge i Fillan krets i forhold til å tilrettelegge
for gode vilkår for friluftsliv og uteliv, eks. tilgang til
deres nærmiljøanlegg (Eaholmen, Fillan fritidspark,
Torvhattstua) oppkjørte skispor i nærmiljøet osv.

De sju fagområdene i rammeplanen skal sees i sammenheng med vår pedagogiske praksis, hverdagspraksis og våre verdier, holdninger og kultur. Rammeplanen
gir føringer for hva og hvordan vi skal arbeide med
fagområdene, vår oppgave er å integrere dette i hverdagen på en spennende, engasjerende og inkluderende
måte.
Voksenrollen i barnehagen vil i stor grad være som en
støttespiller, der vi skal hjelpe barnet i egen utvikling
gjennom å oppmuntre til både samarbeid, refleksjoner
og utforskning. Vi er forpliktet både etisk og lovpålagt
til å vektlegge barns medvirkning og vårt fokus er på å
skape en meningsfull hverdag for barnet.

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kommunikasjon,
språk og tekst

Nærmiljø og
samfunn

Kropp,
bevegelse,
mat og
helse

Kropp,
bevegelse, mat
og helse

Nærmiljø og
samfunn

Trafikksikker kommune
Politikerne på Hitra er svært opptatt av barn og
unges oppvekstsvilkår. At det skal være trygt og godt
å vokse opp her. Et av tiltakene som de har satt i verk
er at Hitra skal være 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.

For oss i Fillan barnehage
gjelder følgende retningslinjer:
- alle trafikanter skal senke farten når de kjører inn på
området for parkering
- biler skal være låst og motoren stanset før de går inn
for å levere/hente barn
- det er kun varetransport som har tillatelse til å kjøre
inn til barnehagebygningene (skilt om dette vil snart
være på plass)
- det skal parkeres på de oppmerkede plassene
- i øvre del av parkeringsplassen skal det være fritt for
biler slik at sikt for den som kjører ut ikke sperres
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Kunst, kultur
og kreativitet

Kunst, kultur
og kreativitet

Etikk, religion
og filosofi
Etikk, religion
og filosofi

Antall, rom
og form

Natur, miljø og
teknologi

Antall, rom
og form

Natur, miljø og
teknologi
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Design/trykk: Vindfang reklame - www.vindfang.com

Info om FILLAN BARNEHAGES 5 AVDELINGER:
1. SKOGSTJERNA, 1-3år, tlf. 48026629:
Pedagogiske ledere: Monika Broholm monika.broholm@hitra.kommune.no
		
Marit Vigdal Aune marit.vigdal.aune@hitra.kommune.no

2. BLÅKLOKKA, 1-3år, tlf. 46935247:
Pedagogiske ledere: Trine Nyvold trine.nyvold@hitra.kommune.no
		
Monica Hammerhaug monica.hammerhaug@hitra.kommune.no

3. SELJA, 3-6år, tlf. 90813669:
Pedagogisk leder:

May Elise Stolpnes may.elise.stolpnes@hitra.kommune.no

4. ROGNA, 3-6år, tlf. 46884013:
Pedagogisk leder:

Anette Oldre Myrvang anette.oldre.myrvang@hitra.kommune.no

5. BJØRKA, 3-6år, tlf. 95097755:
Pedagogisk leder:

Wenche Mastad wenche.mastad@hitra.kommune.no

Leder i Foreldregruppa og medlem i SU:
Lone Nordvik
Barnehagens verneombud:
Anne Grete Pedersen anne.pedersen@hitra.kommune.no

FILLAN BARNEHAGE:

en god plass å være for å
leike, oppleve og lære

