Årsplankalender 2021-2022

Velkommen til oss!

Kontaktinfo
Velkommen til Fanatunet barnehage SA.
Fanatunet barnehage SA er en enkeltstående, privat foreldreeid barnehage i
Birkelandsbotn. Barnehagen er en barnehage med fire avdelinger. Barnehageåret

2021/2022 vil avdelingene være to småbarnsavdelinger, en mellomavdeling og en
storbarnsavdeling.
Satsningsområdet for dette barnehageåret 2021/2022 vil være livsmestring og helse. Vi
ønsker gjennom arbeidet med satsningsområdet å ha fokus på livsmestring på to
områder, den fysiske og den psykiske delen. Samtidig vil vi arbeide med
sammenhengen mellom de to områdene og hvordan de påvirker hverandre. Basert på
dette, har vi valgt hjerte som slår som et overordnet tema for satsningsområdet.
Gjennom arbeid med livsmestring og helse i barnehagen skal alle ansatte i Fanatunet
barnehage være aktive og sensitive voksne i møte med alle barn.
I dette barnehageåret skal Fanatunet barnehage fremme barnas psykiske og fysiske

helse . Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, livsglede, mestring og følelse
av egenverd. Dette bidrar til å forebygge krenkelse og mobbing.
Personalet og foresatte skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise
omsorg for hvert enkelt barn.
Alle barn skal få fremmet sin bevegelsesglede, og gjennom måltider og matlaging skal
barnehagen gi grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

• Telefon: 55922200, dere
kommer til riktig avdeling ved
å ringe hovednummeret.
•

Rød 0-3 år

•

Blå 0-3 år

•

Gul 4-6 år

•

Grønn 2-3 år

Epost: daglig.leder@fanatunet.no (til daglig leder)
www.fanatunet.no
Vi bruker E-barnehage i kommunikasjon med foreldre. Her kan dere sende
og motta meldinger mellom hjem og barnehage, og dere kan legge inn
fravær.

Åpningstid:
Barnehagens åpningstider 07.00-17.00, bortsett fra påskeuken(mandag og
tirsdag), hele juli. I romjulen er åpningstiden 7.30-16.30. Onsdag før
skjærtorsdag stenger vi kl.12.00

Barnehagen stengt:
Julaften og nyttårsaften, samt alle røde dager som er helligdager.
Barnehagen har også stengt i uke 29 og alle planleggingsdager.
Barn som skal begynne på skolen, må ha avviklet 3 uker sammenhengende
ferie før 1.august innenfor skolens sommerferie.

Rammeplan for barnehagen og barnehagens årsplan
Stortinget har i lov 17. Juni 2005 nr. 64 om barnehager fastsatt

Progresjon

overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal

om rammeplan for barnehagen gir utfyllende bestemmelser om

utvikle seg, lære og oppleve fremgang. (R17, s.44).

barnehagens innhold og oppgaver og skal være et pedagogisk

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal få

arbeidsverktøy for alle i barnehager.

varierte leke-, aktivitets og læringsmuligheter. Personalet

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet gjennom hele året. Vi

i barnehagen skal sørge for at barna har tilgjengelig

bruker de erfaringene vi har fått med barnegruppen, samt innspill på

materiell som stimulerer til kreativitet, lek og utvikling

foreldremøte, fra brukerundersøkelsen og tilbakemeldinger i

innenfor ulike områder. Dette skal også være tilpasset

foreldresamtaler som en del av grunnlaget for årsplanen. Årsplanen skal
være med å synliggjøre hvilke tanker, holdninger og verdier barnehagen
står for. Årsplanen vedtas i møte i samarbeidsutvalget på slutten av
barnehageåret.

barnas utviklings- og modningsnivå.
Personalet i Fanatunet barnehage skal legge til rette for
gode mestringsopplevelser, og gi barna utfordringer

tilpasset sitt nivå. Materiell som er tilgjengelig i
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplanfor-barnehagen-bokmal2017.pdf

barnehagen, skal kunne gi alle barn utfordringer for å
utvikle konsentrasjon, ferdigheter og nysgjerrighet.

Samarbeid mellom hjem og barnehage (s.29 i rammeplanen)
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets
beste som mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for
barnets trivsel og utvikling.
Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå, med foreldre til hvert enkelt
barn, og på gruppenivå gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg. Både
foreldre og personalet må forholde seg til at barnehagen har et
samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å
forvalte.
Samarbeidsutvalget (SU)skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) skal bli forelagt saker som er
viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene.

Dugnad
Alle medlemmer i Fanatunet barnehage SA (dvs. alle foresatte) har dugnadsplikt.
Det blir satt opp dugnad hver høst og hver vår. Dugnaden er en sosial
sammenkomst der vi skal fornye og gjøre barnehagen fin for nærmiljøet og barna.
Dugnadsoppgavene kan være planting, enkelt snekkerarbeid, maling/beising o.l
De foresatte er selv ansvarlig for at dugnadsplikten er utført.
Dugnad skal være en sosial arena for foresatte å treffes utenom åpningstiden.

FAU:
Foreldreråd består av alle foreldrene og et foreldreutvalg som
består av to foreldrerepresentanter fra henholdsvis hver
avdeling.
https://www.fubhg.no/
fau.fanatunet@gmail.com
FAU ledere: Sandy Fure og John Almelid
SU:
I tillegg til et foreldreutvalg er det lovpålagt å ha et
samarbeidsutvalg i barnehagen. SU består av to representanter
fra foreldregruppen, to representanter fra ansattgruppen og to
representanter fra styret, samt daglig leder. Blant SUs oppgaver
er vedtak av årsplan og samarbeid med barnehagen i forbindelse
med vurderinger.
Styret:
Fanatunet barnehage er en foreldreeid barnehage. Styret velges
på barnehagens årsmøte.
Styret 2021/2022 består av:
Ruben Østrem- styreleder
Elin Mjelde Gjerde- styremedlem
Birgitte Solrud- styremedlem
Kari Hage- eksternt styremedlem.
Joakim Almberg- varamedlem
styret.fanatunet@gmail.com

Barns medvirkning

I Rammeplanen (17, s.27) er barns medvirkning et eget kapittel der det henvises til barnehageloven, grunnloven og FNs barnekonvensjon. Det
står at barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning. Vi må derfor legge til rette for og oppmuntre barna slik at de kan få gitt uttrykk for sitt
syn på barnehagen. Barna må involveres i den daglige virksomheten, men de skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet å ta, derfor må alder
og modenhet vektlegges. Også de yngste barna og barn som ikke kommuniserer med tale, har rett til å medvirke. Vi må derfor være bevisst på
barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset deres alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og

behov.
Når barn får medvirke, kjenner de på at de får lov til å påvirke sin egen hverdag, og at deres mening blir tatt på alvor og at den betyr noe. Dette
legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn (R17, s.56).
For at barna skal kunne medvirke, er det viktig at de voksne lærer barna å stille spørsmål, resonnere og argumentere slik de har måter de kan

være med å ha innflytelse på. Kan barnet reflektere om hvilke interesserer det har, vil det kunne gi muligheter for flere valg når det vil medvirke i
hverdagen. Vi må tilrettelegge lek og aktiviteter for barn med tanke på deres interesser, opplevelser og undring. Personalet må observere og lytte
til barna for å være lydhøre for deres interesser og meninger. På den måten kan barn erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Man kan knytte medbestemmelse og selvbestemmelse til medvirkning. Medbestemmelse er å bestemme og ta valg sammen med andre.
Selvbestemmelse er å bestemme over seg selv og egne behov. Medvirkning kan man enkelt si er at barna blir sett, hørt og lyttet til. Å skille
mellom de ulike begrepene gir større forståelse for at barns medvirkning ikke betyr at de får bestemme alt selv. Voksne har alltid ansvaret for
barna, og barnets beste er hovedfokuset.

Bærekraftig utvikling

Barnehagen har en viktig oppgave for å fremme verdier, holdninger og
praksis for et mer bærekraftige samfunn.
I Fanatunet barnehage vil vi jobbe mot et bærekraftig samfunn gjennom
fokus på menneske, relasjoner, kosthold og naturen. Disse elementene er
noen av underpunktene for satsningsområdet Livsmestring og Helse.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en
forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen
har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for
mer bærekraftige samfunn.
Bærekraftig utvikling skjer når vi som samfunn lever på en måte som gjør at
vi etterlater verdier og ressurser slik at kommende generasjoner får
mulighet til å høste minst like mye som vi selv har gjort.
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle
etisk og vise solidaritet.
Det er et mål at barns naturopplevelser kan skape et videre engasjement
for miljø og en bærekraftig utvikling. Respekten for liv og biologisk
mangfold er grunnleggende.
Personalet skal være gode rollemodeller og sørge for at barna møte
naturen som en viktig forutsetning for liv, mat og helse.
Dette innebærer at barn må få anledning til å utvikle kunnskap om, respekt
for og være i samspill både med mennesker og natur. Personalet må stille
viktige etiske spørsmål om lokale og globale miljøutfordringer, fattigdom,
solidaritet, rettferdig fordeling og likestilling. (Rammeplanen s.10)

Formålsparagrafen slår fast at
barn skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen.
Barna skal få
naturopplevelser og bli
kjent med naturens
mangfold, og
barnehagen skal bidra
til at barna opplever
tilhørighet til naturen.

Lek (s.20 i rammeplanen)
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter.», Barnehageloven §2, Barnehagens innhold, 2. ledd.
I Fanatunet barnehage skal leken ha en sentral plass. Barn har ifølge
barnekonvensjonen rett til å leke, og leken må sikres i en institusjon som skal
ivareta barns beste. For barn har leken stor verdi og er et mål i seg selv, og den
er derfor svært viktig for barns trivsel og glede i barnehagen. Gjennom leken
erfarer og lærer barnet om seg selv og andre. I leken tør barn å møte det
skumle og ukjente. De bryner seg på hverandre, og de bearbeider følelser og
opplevelser.
Å få delta i lek og få venner, er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. Leken
er også barns viktigste arena for å lære samspill og kommunikasjon. Barnehagen
må derfor tilrettelegge for at alle barn skal få gode lekeopplevelser i sin hverdag.
Kompetente og tilstedeværende voksne er en viktig faktor for å få dette til.
Personalet skal gi leken næring ved å gi barna impulser. De voksne skal følge
med på hva som er fremtredende i barnekulturen til enhver tid, og de skal
fantasifullt kunne tilføre leken nye tema.
Personalet skal:
• Organisere rom, tid og tilgjengelig lekemateriell for å inspirere til ulike typer
lek
• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette
for utvikling av leketemaer.

Læring(s.22 i rammeplanen)
I barnehagen skal barna få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke,
utforske, lære og mestre.
Barns læreprosesser er tett sammenvevd med lek, selv om barnet ikke har læring som mål for leken. I
lek og samspill tilegner barn seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til sosialt samspill,
språk og kultur.
Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
Personalets arbeid med gode relasjoner mellom barn er avgjørende for et trygt og godt læringsmiljø.
Barn lærer gjennom å mestre nye situasjoner og utfordringer, og barns trivsel er avhengig av at de
opplever mestring. Alle barn må få mulighet til å strekke seg og lykkes på områder som er viktige for
dem. Barns glede over å mestre, så vel som frustrasjon over ikke å klare, skal støttes og følges opp i det
daglige arbeidet på avdelingen.
Barnehagen skal arbeide for at alle barn:
• utvikler tillit til sin egen evne til å lære
• erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøving i sosiale samspill
• får anledning til tenke gjennom og samtale om sine erfaringer
Barnehagelærere skal ha et særskilt ansvar for:
• å delta i aktiviteter sammen med barn på måter som viser at det å lære kan være morsomt
• å sørge for at hele personalet engasjeres i hvordan man skaper gode vilkår for barns læring
• å utforske hvilke interesser, kunnskaper og ferdigheter barn har for å kunne gi de tilpasset støtte til
videre læring
Hele personalet skal:
• ta vare på barns nysgjerrighet og samarbeide med barna om å utvikle forståelse og kunnskap
• engasjere barn til å gjøre nye erfaringer, få nye opplevelser og utforske problemer
• ta aktivt del i å utvikle gode pedagogiske miljøer med tanke på læreprosesser
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et grunnlag for livslang
læring. Barns nysgjerrighet, egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læring i barnehagen.
Vennskap, tilrettelegging for gode relasjoner og trivsel i barnehagen er en forutsetning for læring,
opplevelse, glede og mestring.
Den viktigste læringen som skjer i barnehagen er at barna lærer å lære,
og at barnet kjenner mestring gjennom gode læreprosesser.

Digitale praksis (s. 44 i rammeplanen)
Barnehagens digitale praksis skal bidra til
barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet
skal dette støtte opp om barns læreprosesser
og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer
for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle
barn. Ved bruk av digitale verktøy skal
personalet være aktive sammen med barna.
Samtidig skal digitale verktøy brukes med
omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.
Personalet skal
• utøve digital dømmekraft når det gjelder
informasjonssøk, ha et bevisst forhold til
opphavsrett og kildekritikk og ivareta
barnas personvern
• legge til rette for at barn utforsker, leker,
lærer og selv skaper noe gjennom
digitale uttrykksformer
• vurdere relevans og egnethet og delta i
barnas mediebruk
• utforske kreativ og skapende bruk av
digitale verktøy sammen med barna.
I Fanatunet barnehage har alle avdelingene
nettbrett. Vi bruker digital plattform i
dokumentasjonsarbeidet igjennom ebarnehage.
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Oppstart på ny
avdeling i uke 31.

Turområder for store og små:
I Fanatunet barnehage skal alle barn oppleve turglede gjennom ukentlige turer i nærområdet til barnehagen. Vi varierer mellom korte og lengre turer, hvor vi kan
spise og hvile på tur eller å bare ta en tur for å utforske naturen utenfor barnehagens uteområdet. Vi ser på naturen som en viktig arena for barna, hvor de kan
utfolde seg, undre seg og lære å bli kjent med naturens mangfold. Det er også viktig at barna får tidlig erfaring med turer for å fremme bevegelsesglede og støtte
deres motoriske utvikling. Vi har samarbeid med Svein Kaptein/Barn i bussen, her har vi gode busser med godkjente barneseter.
I arbeid med livsmestring og helse vil naturen være en viktig arena for barna. Vi kan undre oss om mye om temaet hjertet som slår. Hva lever i naturen? Har dyr,
planter og trær følelser? Hvorfor endrer naturen farge? Hva skjer med naturen når mennesker kaster søppel i den?
Noen av turområdene vi bruker:
Vi har gangavstand til Smøråsfjellet hvor vi får litt større utfordringer i et variert terreng,
her har vi en Gapahuk som ligger på veien opp til Smøråsen, inne i skogen. Her har vi også bålplass.
Indianerskogen er et friluftsområde rett nedenfor barnehagen.
Det er masse kjekke trær å leke rundt og klatre i. Blir benyttet av små og store i barnehagen
Øverst på Øvsttun ligger Klokkarskogen. Her finner vi grillplass med tilhørende bålpanne, og klatretrær.
Dette området blir benyttet av de eldste barna.
Totland, vi bruker Totland til ski- og vinteraktiviteter.

Grindløen ligger fint plassert ved Birkelandsvannet, med bord og benker inni.
Vi bruker både fotballbanen og lekeplassene på Kirkebirkeland når vi velger litt kortere turmål.
I tillegg til at de eldste barna er og klatrer i klatreparken noen ganger i året, bruker vi også parken på turdager.

Nederst på Øvsttun finner vi Sørliaskogen, en gammel naturlekeplass med gapahuk som de eldste barna har tatt litt i bruk.
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Fotografering

Brannvern: Barnehagen markerer vært år i uke
38 den nasjonale brannvernsuken. Målet med
denne uken er at barna skal bli kjent med
brannbamsen Bjørnis. Vi har både meldte og
uanmeldte brannøvelser og barna får være
med på å slukke brann. Vi har også valgt å ha
en brannvernuke om våren.

Hele meg
Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen er et pedagogisk materiell
hvor hensikten er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap
om grensesetting for egen kropp og styrke selvfølelse og individ.
Emner:
-

Huden og cellene
Musklene og skjelettet
Hjertet, lungene og blodomløpet
Hjernen og nervesystemet
Magen og fordøyelsen
Sansene
Følelser og identitet
Hvordan blir kroppen til
Grensesetting; meg og min kropp

I et samfunn hvor det er økt press på utseende og kropp, er det viktig å
begynne arbeidet med å fremme positive holdninger om kropp og helse i
barnehagen slik at man tidlig kan begynne å etablerer gode helsevaner.
Innfallsvinkelen i arbeidet med Hele meg er at man med tanke på
kroppsbildet skal ha fokus på at det er viktig å passe på kroppen vår slik at
den virker best mulig, fremfor å se best ut. Ved å gi barna innsikt,
erfaringer og kunnskap om kropp og identitet, vil det også kunne bidra til
grunnleggende forståelse for at mennesker er ulike, men like viktige.
Trygge barn med god selvfølelse er bedre rustet til å ta egne valg ut fra
sine behov og verdier.

Hjerteprogrammet

I Fanatunet barnehage har vi fokus på å gi barna en god
sosial kompetanse. Vi er opptatt av barnet som individ,
barnet i relasjon til andre og barnet i en større gruppe. For å
jobbe med livsmestring og helse, er det viktig at barnet er
bevisst over hvem de er. Her vil hjerteprogrammet sammen
med hele meg, gi barna en begynnende forståelse av hele
mennesket. Hjerteprogrammet vil personalet bruke i arbeid
med sosial kompetanse på en systematisk og spennende
måte i barnehagen. I hjerteprogrammet er sosial
kompetanse delt inn i tre deler: JEG (fra ett barn i fokus), DU
(til et nytt barn i fokus) og VI (til hele barnegruppen).
Den har videre ni ulike undertemaer som er illustrert på
samtalekort. Samtalekortene tar utgangspunkt i små
hverdagshistorier om Mats og Mille som barna i barnehagen
kan knytte opplevelser og erfaringer til. I tillegg inneholder
hjerteprogrammet en hel «ide-bank» med aktiviteter og
forslag til hjertesamlinger samt en magnettavle med bilder
(hvor barna kan selv lage egne historier).
For å lettere kunne snakke om følelser finnes det
følelsessymboler
med ulike ansiktsuttrykk.

Oktober 2021
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

39

4

5

6

7

8

9

10

12
Skolens høstferie

13
Skolens høstferie

14
Skolens høstferie

15
Skolens høstferie

16

17

41

11
Skolens høstferie

19
FN’uke

20
FN’uke

21
FN’uke

22
FN’uke

23

42

18
FN’uke

24
FN dagen.

25

26

27

28

29

30

31

40

43

FN’uke i uke 42.
https://www.reddbarna.no/skole
/rettighetsslottet/

Tegn til tale
Tegn er et redskap som brukes i kommunikasjon og for å fremme språkutvikling. Det er et supplement og ikke et alternativ til talen der målet alltid vil være å utvikle
talespråket. Dersom talen allikevel ikke utvikles som forventet, har man samtidig sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform.
Alle har krav på å kunne forstå og bli forstått. Kommunikasjon er grunnlaget for å kunne inngå i fellesskap med andre.
Hvis barnet bruker tegn, må de voksne bruke tegn. For barnet er det betydningsfullt å få en måte å uttrykke tanker, følelser og meninger på.
Når en utfører tegn, brukes først og fremst hendene og kroppens grovere motorikk. Å produsere tegn kan for noen være mindre krevende enn å produsere et talt ord.
Tegn er en god støtte for barn med et annet morsmål enn norsk.
(Mine tegn i barnehagen, Statped, 2019) og (NAKU.no, artikkel fra Statped Nord av Gunn Irene Suhr og Wenche Rognlid)

Hvorfor vil vi ha tegn til tale i Fanatunet barnehage?
-

For å øke forståelse, fremme kommunikasjon og bygge ordforråd hos barna.

Barna vil ta i bruk flere sanser for å forstå og bli forstått. Det vil minske frustrasjoner og styrke barnas selvfølelse. Mestringsfølelse for å kunne formidle noe. Det er lettere for
barn å gjenkjenne bevegelse enn en lyd.
Det er lettere for barn å utføre tegn enn tale. Barn får mulighet til å uttrykke seg. De får også tidligere mulighet til å uttrykke seg med tegn. Ved å bruke tegn vil man skape
kontakt og forståelse mellom mennesker.
Det er lettere for barn å huske mange tegn enn talelyder. Språkinnlæringen for barna skjer ved bruk av flere sanser;
syn, hørsel og den taktile sansen.
Voksne tydeliggjør talen når de bruker tegn, fordi tempoet senkes ved tegn til tale.
Ved bruk av tegn gir det større mulighet for å lære og å bygge kunnskap.
Barnehagen har utarbeidet et hefte med tegn som brukes mye i barnehagen.
Foreldre får dette for å kunne kommunisere og forstå barna.
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Tradisjoner
På bakgrunn av norsk kulturarv er det naturlig å markere høytider og formidle julebudskapet.
Vi synger tradisjonelle julesanger både med og uten kristent budskap og formidler julefortellinger
på en naturlig måte uten at det blir forkynnende.
Førjulsaktiviteter:
Juletretenning 1. des. Alle barn og ansatte samles utendørs, hvor vi tenner lyset på treet og
synger noen julesanger og markerer at nå er det adventstid.
Lysnisseprosjektet: https://www.sos-barnebyer.no/lysnissene

Luciafeiring: førskolebarna går i tog rundt barnehagen
og deler ut lussekatter på de ulike avdelingene.
Nissefest: med julegrøt og nissebesøk for barna i barnehage.
Pepperkakebaking: Alle avdelingene lager et lite kunstverk som stilles

ut i barnehagen sin mini pepperkakeby.
Adventssamlinger
Gjennom ulike aktiviteter i desember har vi fokus på å skulle dele og gi til andre. Barna får lage
noe sammen med de andre barna og få gleden av å skulle gi dette bort.
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Husk å registrere i ebarnehage, dersom
barnet skal ha fri i
romjulen, frist
17.desember.

Mat og helse i barnehagen
Måltid i barnehagen er viktig siden barnets totale matinntak i barnehagen er et sted mellom 40- 60%. Mat og måltider i barnehagen har derfor stor
betydning for barnas kosthold og matvaner. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut.
Barn er også aktive og trenger regelmessig påfyll av energi, næringsstoffer og væske for optimal vekst, utvikling, lek og læring. De har et stort behov for
næringsstoffer sammenliknet med behovet for energi, og derfor er det viktig at barna får i seg tilstrekkelig med næringsrikt mat slik at næringsbehovet
dekkes.
I Fanatunet barnehage har vi fokus på sunt kosthold, det vil si at vi er bevisste på å gi barna et variert kosthold ved å servere grønnsaker, frukt og bær, grove
brød- og kornprodukter, belgfrukter, fisk, magert kjøtt, magre meieriprodukter og matolje og myk margarin.
Vi følger den nasjonale retningslinje for mat og måltider i barnehagen https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
Til måltidene får barna grovt brød, og evt. knekkebrød eller rugfras. Barna får velge mellom
minst to påleggssorter (kjøtt, fisk og meieriprodukter) fra hver gruppe, og barna får minst 2
alternativ frukt eller grønnsaker.
I Fanatunet barnehage får alle barn:
en dag i uken kornmåltid,
en dag i uken skal være fiskemåltid og
en dag i uken skal barna få tilbud om egg.
Barnehagen er også med i
fiskesprell og matjungelen.
Vi har vår egen kjøkkenhage i barnehagen, og her kan vi dyrke våre
egne grønnsaker.
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Mangfold og gjensidig respekt
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få
oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av
fellesskap.»
(Rammeplan for barnehage 2017 s. 9)
Samfunnet består av mennesker med ulike
kulturer og levesett. Vi ønsker å vise barna at
alle er like mye verd og at alle har en plass i
Samefolkets dag 6. februar
fellesskapet. FNs barnekonvensjon er en
I barnehagen vår er det tradisjon å markere samefolkets
internasjonal avtale som gir barn og unge
dag.
under 18 år et særskilt
I år blir det markering på fredag 5. februar, og i løpet av
menneskerettighetsvern. Den gir barna de
uken vil vi snakke mye om samenes kultur. Vi har fokus
samme grunnleggende rettigheter uansett
på reinsdyrdrift, lavvo, mat, musikk, språk og flagg.
hvem de er og hvor de bor.
Vi har også formingsaktivitet der vi lager samiske flagg
og vi ser «Bli med heim- Reinsamer» på NRK tv.
Vi ønsker også at barna kan få undre seg over
likheter og ulikheter, og at alle kan lære av
På selve dagen er vi mye ute. Vi setter opp lavvo hvis
hverandre.
Dette gjør vi i vår barnehage:
•
•
•
•

•

Markerer Samefolkets dag 6. februar.
Markerer FN-dagen i 24. oktober.
Barn og ansatte med flerkulturell
bakgrunn oppfordres til å dele fra sin
kultur.
Vi har bøker som handler om likhet og
ulikhet.
Personalet filosoferer sammen med
barna om likhet og ulikhet og likeverd.

været tillater dette sammen med barna, og vi hører på
samisk musikk og joik. Vi baker samisk brød, Gahkku.
Dette er flatbrød, og vi steker det på takke utendørs.

Barna fra storbarnsavdelingen får sitte i lavvoen og
spiser Bidos-suppe, som er en samisk
reinsdyrkjøttsuppe med Gahkku-brød til. Barna får også
fange «reinsdyr» med lasso ute når de leker.
De yngste barna får sitte på reinsdyrskinn eller i
tvillingvogn rundt bålpannen og vi spiser bidos- suppe
med Gahkku brød til.
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Skolens vinterferie

Husk å registrere i ebarnehage om barnet
skal ha fri i vinterferien.

Samarbeid med ulike instanser
Fanatunet barnehage samarbeider jevnlig med andre instanser i
kommunen. Dette kan være PPT, helsestasjon, barnevern,
kommunens pedagogiske fagsenter og nærskoler.
Vi er også øvingsbarnehage for Høgskulen på Vestlandet og tar
imot studenter derfra. Fra tid til annen er det også skoleelever i
praksis i barnehagen. Barnehagen har i tillegg hatt et
prosjektsamarbeid med Høgskolen på Vestlandet, East China
Normal University og Beijing Normal University i flere år.

«Vi er dine venner i verden
Som bare vil deg vel
Derfor vil vi gratulere og ønske deg lykke og hell»
-Terje Formo-

Bursdag i barnehagen
I Fanatunet barnehage markerer vi barnas bursdag med krone, bursdagssang og lys. Bursdagsbarnet får også lov til å
velge hva vi skal lage til lunsj eller fruktmåltidet fra en perm med ulike alternativer. Barna kan blant annet velge mellom
pizza, fiskeboller i hvit saus, hjemmebakte rundstykker med godt pålegg, smootie og fruktsalat med yoghurt. Måltidet
er det bursdagsbarnet som tilbereder sammen med en voksen.
Noen av barnehagebarna feirer bursdag med selskap og inviterte gjester. Skal bursdagsinvitasjonene leveres ut i
barnehagen, skal det være naturlige skiller på hvem som inviteres og eventuelt hvem som ikke inviteres. Dette kan for
eksempel være hele årskull, alle guttene eller alle jentene. Inkludering skaper fellesskap og gode vennskap. Både
foreldre og ansatte i barnehagen må være gode forbilder og hindre utestenging og mobbing.
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Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og i dette
barnehageåret blir den markert tirsdag 15. mars.
Denne dagen setter vi fokus på ulike temaer. Formålet er
å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i
barnehagen. Barnehagen åpner dørene for å vise fram
barnehagens aktiviteter og mangfold.

Husk å svare på ferielapp i ebarnehage om påskefri. Frist
er 25.mars.

De eldste i barnehagen, førskolebarna.
Overgang mellom barnehage til skole
Barnehagen skal forberede førskolebarna på skolestart. Vi skal bidra til
at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen
med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Økt fokus på overgang fra barnehage til skole de siste årene har vært
viktig for arbeidet med å sikre at barna skal være trygge når
barnehagetiden er over og skolehverdagen begynner. Barnehagen
samarbeider med de skolene hvor vi har skolestartere.
Eksempler på hvordan skolene tar initiativ til en god overgang fra
barnehage til skole:
Førsteklassingene skriver brev til førskolebarn.
Sangstund for kun førskolebarn.
Besøksdag uten foreldre
Turdag
Besøk på SFO, leke på skoleplassen, få omvisning på skolen.
Sanghefte med sanger, regler, regelleker som barna møter når de
begynner på skolen.
Skolen inviterer til besøksdag/førskoledag med foreldre.
Overføringsmøte, barnehagen informerer om barna, med foreldre sitt
samtykke.
Barnehagen lager egne avtaler med skolen ang flere besøk
Førskoletrimmen
Link: Fra eldst til yngst.
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/andredokumenter/kd/2008/fra-eldst-til-yngst-samarbeid-ogsammenh/id517292/?q=fra%20eldst%20til%20yngst

Førskoletur

Barnehagen har som tradisjon å dra på overnattingstur til
Grimseidholmen i overgangen mellom vår og sommer, som
avslutning for førskolegruppen. Vi bor på en hytte som er eid
av Bergen Ungdomslag BUL Ervingen. Hytten ligger fint til ved
sjøkanten, og det blir tilrettelagt for lek og utforskning i fjæra.
Vi har blant annet med oss krabbefangere, håv og faktabøker.
Vi tilrettelegger for ulike aktiviteter for barna i og rundt hytten
som for eksempel rebusløp, spikkesertifikat, lage bål,
oppgaver i fjæra og en hemmelig overraskelse med skattejakt
på slutten av turen.
I forkant av turen har barna vært med på å bestemme hva de
vil ha å spise, og de er med å lage pakkeliste. Vi oppfordrer
barna til å være med å pakke slik at de faktisk vet hva de har
med seg, noe som igjen vil være viktig for selvstendigheten for
oppholdet på turen, og videre på skolen. Barna og personalet
fra barnehagen overnatter to netter. Dette opplever vi som
positivt. Da får barna mer ro og tid til å utforske og oppleve
mestring som kan utvikle selvstendighet. For noen barn kan
dette kanskje første gang man overnatter uten sine foreldre.
Vi legger stor vekt på vennskap og sosialt samspill. Barna skal
føle seg trygge under hele oppholdet.
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Siste frist for å registrere 3 uker
sammenhengende sommerferie
er 25.april.

Grunnlovsdagen 17. mai.
Ett av høydepunktene i mai måned er grunnlovsdagen. I forkant har vi jobbet med
tema der vi har hatt samlingsstunder hvor vi snakker om hvorfor vi markerer
denne dagen. Vi har tradisjon for å lage norske flagg, og på den siste
barnehagedagen før 17. mai øver vi på å gå i tog og vi synger nasjonalsangen. På
17.mai går Fanatunet barnehage sine barn og foreldre under egen fane i
17.maitoget som går fra Lagunen til Nesttun.

Demokrati og danning

Vi jobber med demokrati og danning ved å la barna få medvirke i hverdagen. Vi arbeider med å gi barna
holdninger om det å leve i et demokratisk felleskap. Dette handler om å lytte til hverandre, og å øve på å se og
respektere andres synspunkt. Det viktig at barna lærer å ta hensyn til hverandre. Dette kan være en krevende
øvelse. De ansatte må være tydelige når de setter grenser, samtidig som de viser barna respekt.
Barn i barnehagen erfarer mye om det å være en del av et felleskap. Vi som voksne må veilede og støtte barna i
denne prosessen slik de finner verktøy de kan bruke for å fungere i dette felleskapet.
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Ny i Barnehagen.
I Fanatunet barnehage skal alle nye barn føle seg velkommen fra første dag. Vi er opptatt av at
det er i det første møtet med barnehagen grunnlaget for barnets trivsel dannes. Samarbeid
mellom barnehagen og foreldre er vesentlig for å danne en trygg og god start i barnehagen.
De første seks ukene om høsten kaller vi tilvenningsperiode. I barns tilvenningsperiode i
barnehagen er det spesielt viktig å legge til rette for god tilknytning både til personalet og til
barnegruppen. I løpet av de første dagene i barnehagen vil pedagogisk leder invitere til en
førstesamtale hvor temaet vil være rutiner barnet er vant med hjemmefra, forventninger
foreldre har til barnehagen og hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene.
Barnehagen vil også i denne samtalen kort orientere om opplysningsplikten barnehagen har
til barnevernstjenesten og sosialtjenesten i kommunen.
I den første tiden i Fanatunet barnehage må rutinene tilpasses barna.
I denne perioden legger vi vekt på samvær og lek i mindre grupper.
De første dagene er det trygghet i å ha med mamma eller pappa. Det kan også være trygt for
barnet å ha et overgangsobjekt som de er kjent
med hjemmefra, f.eks en bamse eller kos.
De fleste barn får en reaksjon i forbindelse med tilvenning, og det er normalt at barnet gråter
litt når foreldrene går om morgenen. Dette er barnets måte å fortelle at de synes det er
vanskelig når de nærmeste omsorgspersonene deres går fra dem.
Vi gleder oss til å ta fatt på et år med nye muligheter og opplevelser
sammen med flotte barn og engasjerte foreldre. Om det er noe dere er opptatt av eller har
spørsmål om, er det fint om dere tar kontakt med pedagogisk leder.

«Barnet trenger å ta verden inn i små doser»

Overgang til stor avdeling
I Fanatunet barnehage er vi opptatt av å gi barna en god overgang innad
i barnehagen. Målet skal være at alle barn skal ha kjennskap til det
fysiske miljøet og noen av de ansatte de skal møte på den nye avdelingen
før oppstart. I Fanatunet barnehage ønsker vi å legge til rette for at
gamle og nye relasjoner skal bli tatt hensyn til i overgangen. Vi ønsker å
legge til rette så godt det lar seg gjøre at barnet går godt sammen med
barn av samme kjønn og jevnaldrende.
Vi har et ønske om et nært samarbeid med avdelingen barna skal starte
på igjennom hele det siste året på småbarnsavdelingen.
Det er god dialog mellom småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene
i forbindelse med denne overgangen.
Vi alle skal være oppmerksomme og sensitive på barna i overgangsfasen.
Det er veldig ulikt hvor mye barnet reagerer på slike overganger. Det er
derfor viktig for oss å ha en god dialog med foresatte i tiden før, under
og etter overgangen. Det å forberede barnet, er alltid lurt for at barnet
skal danne en forståelse av det som skal skje. Her vil vi ha en dialog med
foreldrene om når det er lurt å begynne forberedelsesfasen.
De eldste barna på småbarnsavdelingen (2 og 3 åringene) har som
tradisjon å reise på gårdsbesøk på våren. Vi markerer at tiden på
småbarnsavdelingen er over og at barna nå skal få ny utfordringer på
storbarnsavdeling. Vi blir hentet av «Svein Kaptein».
Framnes gård ligger idyllisk til ved Kalandsvannet. Der får barna se og
hilse på små og store dyr. Noen innendørs og noen utendørs. Det finnes
marsvin, kaniner, høner, geiter og kuer. Solveig som er bonden på gården
sørger for at både barn og voksne får en super dag sammen med alle
dyrene.
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i
bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve
motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med
kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres
grenser.

Kommunikasjon, språk og tekst

Antall form og rom
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og
legge til rette for at barna kan utforske og
oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi,
natur, kunst og kultur og ved selv å være
kreative og skapende. Arbeid med fagområdet
skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og
motivasjon for problemløsing.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare
ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger,
som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap,
refleksjon og møter med språk og kultur.
Personalet skal invitere til utforsking av både
muntlige språk og skriftspråk.

Natur, miljø og teknologi

Kunst, kultur og kreativitet
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter
som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal
legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra
til at barna får være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Barnehagens fagområder
Barnehagen skal se fagområdene i
sammenheng, og alle fagområdene skal
være en gjennomgående del av
barnehagens innhold.

Etikk, religion og filosofi

Kilde: Rammeplan for
barnehagen, innhold og
oppgaver 01.08.17

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har
egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og
forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og
undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsm ål,skal barn få
anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik
skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring.
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige
fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og
gjøre erfaringer med bruk av teknologi og
redskaper.

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale
tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve
tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike
familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte
aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og
få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet skal
omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til
nasjonale minoriteter.
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Ebarnehage
Fanatunet barnehage bruker E-barnehage for å skape god og trygg
kommunikasjon mellom barnehagen og hjem. Ebarnehage er en
webapp, hvor foreldrene får tilgang til en nettside hvor de får et
innblikk i barnas hverdag, og den fungerer på mobil, pc og nettbrett.
I E-barnehage får foreldrene tilgang til dokumenter, planer, logg og
bilder. Foreldrene kan også sende meldinger direkte til hverandre eller
til barnehagen.
Løsningen vi har valgt, ivaretar også strenge krav til behandling av
bilder og personopplysninger.

Ved oppstart i barnehagen vil dere motta en mail med brukernavn og
passord. Passord endrer dere selv etter første innlogging.
Når dere har logget inn på www.ebarnehage.no , må dere inn på
brukerinnstilling. Her kan man endre passord, brukernavn og epostadresse. Dere kan selv bestemme hvordan dere vil motta varsler
og om andre foreldre i barnehagen kan se bilder av ditt barn på
fellesbilder.
Personvern
I barnehagen skal vi ivareta informasjonssikkerheten på alle nivå. Vi har
derfor retningslinjer, tiltak og rutiner for å sørge for at sikkerheten blir
ivaretatt. Alle ansatte i barnehagen har skrevet under på at de har lest
og forstått felles retningslinjer for informasjonssikkerhet, taushetsplikt og
opplysningsplikt i forbindelse med at de begynner i jobb i Fanatunet
barnehage.
For økt sikkerhet har barnehagen inngått skriftlig avtale med ekstern
databehandler for deler av personopplysningshåndtering. Det vil si
hvordan og hvor vi lagrer og jobber med sensitiv informasjon.
Ingen barn blir tatt bilde av uten at foresatte har gitt samtykke til det.
Det finnes en egen samtykkeerklæring som foresatte fyller ut når
barnet begynner i barnehagen. Det skal gjøres skriftlig og i
ebarnehage. Det er frivillig å samtykke, og samtykket kan trekkes
tilbake når som helst.

