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FORORD

Velkommen til et nytt barnehageår!
Vi er godt i gang med et nytt og spennende barnehageår. Vi ønsker at Gøy på landet barnehage skal være et godt
sted å være og et godt sted å lære. For å få til dette må vi hele tiden jobbe for å være gode i alle ledd. Å være gode i
alle ledd krever et godt lederskap, gode og bevisste medarbeidere, gode arenaer for samarbeid med hjemmene og
ikke minst tid til den daglige samtalen.
Vi ønsker å være et sted der barna kan føle seg trygge, få utfolde seg og få erfaringer de kan ta med seg videre i livet.
Vi vil at barna skal få oppleve mestringsglede og oppleve seg selv som verdifulle også overfor andre. Å kunne være i
et miljø der du blir respektert for den du er er ikke en selvfølge i dagens samfunn. Vi må jobbe med holdninger og
kunne reflektere over verdiene vi ønsker å videreformidle. Denne jobben klarer ikke barnehagen alene, men må ha
hjelp av foresatte. Sammen skal vi gjøre barna sterke nok til å møte de utfordringene de vil møte i fremtiden.
Jeg gleder meg til en hverdag med alvor, glede, latter og gode opplevelser!

Hilsen
Heidi Andreassen
styrer
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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
«Gøy på landet» barnehage ligger idyllisk til på øvre tun på Fritzøe gård, mellom Stavern og Larvik. Barnehagen
holder til i den gamle røkterboligen til Fritzøe Gård og huset byr på mange spennende opplevelser. Her finner vi bl.a.
klatrevegg, bibliotek og atelier, noe for enhver smak! Barnehagens uteområde har et særeget preg med frukthage,
«åker» og kjøkkenhage. Dyreliv har vi også i form av høner og kaniner.
Fritzøeparken er et yndet sted for våre utflukter og vårt hovedfokus er å skape positive naturopplevelser sammen
med barna. Fritzøeparkens særegenhet appellerer til barnas fantasi og gir varierte motoriske utfordringer. Vi
oppdager og utforsker og er nysgjerrige sammen med barna. Vi pakker sekken full med oppslagsbøker, klatretau og
gjerne en matbit som blir tilberedt over bålet.
Barnehagen har dette barnehageåret 33 barn i aldersgruppen 1-6 år.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagens verdigrunnlag er bygd på barnehageloven§§1 og 2

ANSVAR OG ROLLER
Barnehageeier:
Gøy på landet barnehage eies og drives av Fritzøe Gård Aktiv AS.
Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regler.
Barnehageeier har det juridiske ansvaret for kvaliteten i barnehagetilbudet som gis og skal vektlegge de ansattes
faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring. Barnehageeier har rett til å tilpasse rammeplanen etter lokale
forhold.
Styrer:
Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styrer skal sørge
for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen og at personalet utvikler en felles
forståelse for oppdraget som er gitt. Styrer skal ha et godt samarbeid med eier, pedagogisk personale og øvrige
personale samt sikre rutiner for samarbeid med relevante institusjoner. Styrer leder og følger opp arbeidet med
planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter.
Pedagogisk leder:
Pedagogisk leder er gitt ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den
pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det
pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon,
vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.
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Assistenter:

Assistentene har medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen samt for daglig
samarbeid/ kontakt med foreldrene. Assistenten skal bidra i planleggingen av den daglige virksomheten og
har medansvar for gjennomføringen. Assistenten skal ha ansvar for at de praktiske arbeidsoppgaver blir
gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet i barnehagen.

ØVRIGE SAMARBEIDSPARTNERE
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. PPT bistår barnehagen og foresatte i saker der barnet ikke har
forsvarlig utbytte av det ordinære barnehagetilbudet. Målet med samarbeidet er å sikre at alle barn skal få gode
opplærings- og utviklingsmuligheter. Barnehagen kan ikke henvise til PPT uten foresattes samtykke. Foresatte kan
henvise direkte til PPT. Styrer kan søke bistand hos PPT ved behov for kompetanseutvikling eller
organisasjonsutvikling.

Familieråd
Familieråd er et tilbud til barn, ungdom og familier som har utfordringer i hverdagen og trenger bistand. Et
familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er at familien
sammen med sitt nettverk kommer fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et
familieråd kan brukes i ulike type saker og for barn i alle aldersgrupper også det ufødte barnet. I familierådet samles
familien med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Barnet er i sentrum i et familieråd. De fleste barn er
til stede og deltar i familierådet. I tillegg deltar en koordinator og initiativtaker. Initiativtaker er en ansatt som
familien har kontakt med. Det kan f.eks. være pedagogisk leder i barnehagen, kontaktlærer, helsesøster eller en
kontaktperson fra barnevernet, NAV eller Helse og omsorg.
Barnevernet
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.
Barnehagen har en lovfestet plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
Barnehagen kan drøfte saker anonymt når det er saker der barnehagens bekymringer ikke er så alvorlige at
opplysningsplikten er oppfylt.
Barnevernet kan også være en hjelpeinstans for foresatte som av ulike årsaker trenger veiledning eller hjelp i sin
rolle som foresatte. Barnevernet har alltid barnets beste som mål for sitt arbeid.
Helsesøster
De ansatte på Helsestasjon står til disposisjon for småbarnsforeldre fram til skolestart og kan gi råd/ veiledning både
til foreldre og barnehagen angående generelle helsespørsmål. Barnehagen gjennomfører 4 års-kontroll i samarbeid
med helsestasjonen dersom foresatte ønsker dette.
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Larvik bibliotek
Barnehagen benytter seg av Larvik bibliotek sine arrangementer når dette er av interesse for oss. Vi låner utstyr som
benyttes i temaarbeid. Larvik bibliotek kommer til barnehagen for lesestund ved henvendelse.
Larvik museum
Barnehagen benytter seg av arrangementer i regi av Larvik museum. Dette varierer ut i fra tema og årstid.
Organisasjonen av Private barnehager i Larvik
”Gøy på landet” barnehage er tilsluttet organisasjonen av private barnehager i Larvik. Organisasjonen jobber bl.a. for
å synliggjøre de private barnehagene gjennom felles markedsføringsprofil, og felles kommunikasjonsstrategi overfor
Larvik kommune og det politiske miljøet.
PBL (Private Barnehager Landsforbund)
PBL bistår arbeidsgiver i spørsmål som berører drift av barnehagen.
PBL- bedriftshelsetjeneste
Barnehagen er knyttet opp til PBL sin bedriftshelsetjeneste.
Bedriftshelsetjenesten bistår barnehagen i arbeid som berører helse, miljø og sikkerhet.
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BARNEHAGENS VISJON
Barnehagen har utarbeidet en visjon: «Et godt sted å være, et godt sted å lære».
Denne visjonen skaper et bilde av fremtiden som er ønsket. Vi har utarbeidet 4 grunnverdier som skal speile
visjonen:
•
•
•
•

Trygghet
Kommunikasjon
Utfordringer
Fysisk miljø

Barnehagen har utarbeidet mål og metode for visjonen. Disse kan fås ved
henvendelse til styrer.
Visjonen er forankret i personalgruppa og skal ligge til grunn i alt arbeidet som gjøres i barnehagen.
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
Gøy på landets satsingsområder er Barn og natur, barn og dyr og skapende virksomhet. ”Gøy på landet” barnehage
har som sådan en unik beliggenhet.
Vi har kort avstand både til kulturmiljøer (golfbanen, åkeren), landskapsvernområde (Fritzøeparken), havstrand
(Rødbergstranda), fjell og ferskvann (Ulfsbakk og Farris). Med vår frodige frukt- og grønnsakhage erfarer vi årets
gang gjennom såing, luking, vanning, innhøsting, og matlaging.

BARN OG NATUR
Det er viktig å gi barna gode muligheter for fysiske aktiviteter. Naturen er en ypperlig arena for aktivitet og en flott
arena for lek og læring. I naturen har barna et bredt utvalg av bevegelsesmuligheter og mange kilder til inspirasjon til
lek. I naturen kan barna få utfolde seg, undre seg og fabulere sammen med andre om skaffe seg nye erfaringer for ny
læring. Naturen er en god arena for barna til å oppleve mestring på mange områder. Når vi ferdes i naturen er et av
målene at barna skal få kunnskap om dyr, insekter og fuglers levesett og forstå sammenhengen i næringspyramiden.
At barna ferdes i naturen tror vi er med på å skape en generasjon som ser verdien i naturen og som kan videreføre
gode holdninger til andre.

Konkrete mål som vi ønsker å jobbe med:
Mål:
•
•
•

Barn skal være med å skape positive naturopplevelser
Barna skal se sammenhenger, ta ansvar og ivareta naturen
Barna skal få fysiske utfordringer

Metode:
•
•
•
•
•

Barna skal oppleve fellesskap ved å være sammen på tur.
Støtte hverandre, hjelpe hverandre og samarbeide.
Barna skal få utfordringer som samsvarer med alder og utviklingsnivå.
Vi skal vektlegge godt humør og «kos» på tur. Kos kan være god mat, bøker eller andre aktiviteter som gjør
at det å ferdes i naturen oppleves positivt.
Voksne skal vise gode holdninger, tilrettelegge for fysisk aktivitet og gi variasjon i det pedagogiske arbeidet.
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BARN OG DYR
I ”Gøy på landet” er vi opptatt av dyr, og vi ønsker å bruke dyra aktivt i det pedagogiske arbeidet. For tiden har vi 1
kanin og 4 høner. Dyra er med på å bringe frem empati og omsorgsevne hos barna. Barn får kunnskap om dyrene og
lærer å ta ansvar gjennom daglig mating og stell av dyrene. Gjennom å ha egne dyr, får barna et innblikk i hva
dyrehold krever. Foresatte forplikter seg til å mate dyrene på omgang i helgene og på helligdager.
Vi blir også kjent med dyr i de ulike naturmiljøene: i parken, på bondegården, i sjø og ferskvann, etc. I tillegg har vi
rikelig tilgang på insekter og småkryp i barnehagen. Når barna kommer løpende med et nytt insekt og vil vite hva det
er, henter vi oppslagsboka, studerer og sammenligner. Etter hvert finner barna selv fram oppslagsboka og blar opp.
Slik tar barna selv ansvar for sin egen læring. Ved å bruke dyr som samtaletema kan det også være lettere å snakke
om liv og død og slike vanskelige, men viktige ting som barn er opptatt av.
Vi mener at dyrene styrker barnas evne til omsorg og empati og bidrar til økt forståelse for naturens gang.
Konkrete mål vi ønsker å jobbe med:
Mål:
•
•
•

Barna skal lære å respektere dyr
Barna skal få kjennskap til ulike dyr og forholdet mellom mennesker og dyr
Barna skal lære om dyrenes samfunn

Metode:
•
•
•
•

Barn og voksne skal være nysgjerrige sammen
Barn skal få faktakunnskap om ulike dyr
Vi skal «ut på tur» og møte dyr som vi ikke ser i vårt eget nærmiljø
Voksne skal være gode rollemodeller

11

ÅRSPLAN FOR GØY PÅ LANDET BARNEHAGE 2020-2021

SKAPENDE VIRKSOMHET
Med skapende virksomhet mener vi estetiske uttrykksformer som dans/bevegelse, sang, musikk, drama,
tekstskaping og formingsaktiviteter. I Gøy på landet har vi et mangfoldig personale med kompetanse og interesser
på ulike områder. Vi har gode muligheter til å utfolde oss, både inne og ute.
På våre turer i naturen vil vi samle skatter som vi tar med til barnehagen for å studere nærmere, bruke i ulike
kreative kunstverk eller lage utstilling av. Naturen vil også i seg selv være scene for ulike former for skapende
virksomhet. Vi vil også tilrettelegge for at barn skal bli kjent med ulike profesjonelle kunstformer ved å besøke
kunstutstillinger, bibliotek, se teater og oppleve ulike musikalske uttrykk.
Skapende aktiviteter hjelper barn til å bearbeide inntrykk og finne ulike måter å gi uttrykk for følelser på. Det å lære
ulike kunstneriske uttrykksformer styrker teknikk og motorikk, og bidrar til en formidling og videreføring av
kulturarven.
Konkrete mål vi ønsker å jobbe med:
Mål:
•
•
•

Barna skal få oppleve et miljø der det er rom for variert kreativ utfoldelse.
Barna skal få bruke naturen som inspirasjon til kreativ utfoldelse og lek.
Barn og voksne skal sammen skape et miljø der kreativiteten får utvikle seg

Metode:
•
•
•

Vi skal bruke naturen aktivt og bevisstgjøre barna de muligheter naturen gir
Vi skal besøke bibliotek, museum eller innhente ressurser som skaper/ gir inspirasjon
Voksne skal aktivt bruke teknikker som er med på å gi barna et variert inntrykk og uttrykksmulighet.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Vi ønsker å gi et allsidig, variert og tilpasset innhold til hvert enkelt barn og barnegruppe i vår barnehage. Barna skal
få en allsidig utvikling gjennom å få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang samt at de skal få være
medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Å jobbe med omsorg, danning, lek, læring,
sosial kompetanse og kommunikasjon og språk er viktig for å skape en kultur der enkeltindivider og grupper kan
utvikle seg og skaffe seg de grunnleggende erfaringene som er viktig for å lykkes videre i livet.

OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Vi skal jobbe
for å gi barna mulighet til å utvikle tillit både til seg selv og til andre. Alle barn har krav på å bli sett, forstått og
respektert og få den hjelpen de har behov for. Gode relasjoner er en forutsetning for barnas trivsel, glede, mestring
og utvikling. Personalet må møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og være lydhøre overfor barnas uttrykk.
Personalet må være bevisste og kunne reflektere over hvilken relasjon de har til hvert enkelt barn slik for å sikre at
alle barn blir sett. Personalet skal også tilrettelegge for et godt miljø mellom barna slik at gode vennskapsrelasjoner
kan vokse. Det er viktig å lytte, ha struktur og sette av tid og verdsette barnas egne omsorgshandlinger slik at gode
relasjoner kan vokse.

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for
barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. I leken foregår det mye sosial læring og å inneha
lekekompetanse har stor betydning for hvordan barna opplever seg selv i møte med andre. En god lekekompetanse
kan fremme barnets selvfølelse og selvtillit. Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale som inspirerer til
lek samtidig som de skal observere, analysere, støtte og delta i og berike leken på barnas premisser. Aktive,
tilstedeværende voksne i lek kan gi alle barn mulighet til å delta og være en attraktiv lekekamerat for andre.
Personalet må inneha kompetanse på området og kunne veilede barna hvis leken medfører uheldige
samspillmønstre.

DANNING
Danning skjer i en veksling mellom kunnskap og kultur med voksne og barn, til ulike tider og ulike
steder. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som den skal verdsette enkeltindividets uttrykk og
handlinger. Personalet skal støtte barnas uttrykk og handlinger samtidig som barna skal lære seg å forstå og forholde
seg til grunnleggende verdier og normer som er viktig for fellesskapet. Vi skal sammen forholde oss prøvende og
nysgjerrige til omverdenen og søke erfaringer opplevelser som bidrar til at barna ser seg selv som et viktig medlem
av et større fellesskap.
«Danning er 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 (…)
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling» (udir.no).
Ellen Key: Dannelse er det som er igjen etter at vi har glemt alt vi har lært (Ellen Key i Steinsholt (2011, s. 7).
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LÆRING
Barnehagen skal tilrettelegge for et stimulerende miljø som gir barna lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vi skal
gi barna nye erfaringer og opplevelser og være nysgjerrige og undrende sammen. Vi skal tilrettelegge for gode
læringsmiljøer gjennom små barnegrupper og skape rom for at barna kan få utvide sitt perspektiv og få ny innsikt
gjennom å bruke kroppen og sansene sine i ulike settinger. Barnehagen skal tilrettelegge for at barna skal få bidra i
egen og andres læring ved å introdusere nye temaer, vise nysgjerrighet, ta initiativ, lytte og være imøtekomne
overfor barnas innspill, interesser og kunnskap. Barnehagen skal bidra til at barna forstår sammenhenger og får ny
innsikt samtidig som de får mestringsopplevelser.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver og er avgjørende for å kunne kommunisere med andre,
delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Barn lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med
andre i meningsfulle sammenhenger. Språkarbeid foregår gjennom hele barnehagehverdagen gjennom møter
mellom små og store mennesker i rutinesituasjoner, spontane hendelser og planlagte aktiviteter. Gjennom språket
gjør barna seg forstått og det medvirker på hvordan barnet sosialiserer seg. Barna lærer best når de deltar aktivt og
får bruke språket sammen med andre i meningsfulle sammenhenger. Personalet skal la barna få uttrykke seg på sin
måte og tilrettelegge for gode språkmiljøer. Språket skal brukes som et kommunikasjonsmiddel og de voksne skal
være gode forbilder ved å bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner, anerkjenne og respondere på verbale og
non- verbale uttrykk, lytte, benevne og stille åpne spørsmål som inviterer til samtale og dialog. Personalet skal
observere og erverve seg kunnskap slik at barn som av ulike årsaker har kommunikasjonsvansker fanges opp og
riktige tiltak kan igangsettes.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
I barnehagen skal alle barna kunne erfare betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og
voksne. Barna skal oppleve å få gode vennskapsrelasjoner og personalet skal tilrettelegge for situasjoner der slike
relasjoner kan oppstå. Personalet skal støtte og hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta
hensyn til andres behov. Barna skal få erfare å mestre og å kunne ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler
og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp
diskriminering, utestengning, mobbing og krenkelser og uheldige samspillmønstre. Dette krever at personalet er
tilstede, observerende og bevisst sin rolle.
Barnehagen har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Denne kan fås ved henvendelse til styrer.
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TEMAARBEID BARNEHAGEÅRET 2020/2021
Naturen i nærmiljøet
Nærmiljøet rundt barnehagen er rikt og varierende. Gjennom å bruke naturen aktivt skal vi stimulere, undre oss
sammen og vekke nysgjerrighet for naturens mangfold. Vi skal oppøve barnas ferdigheter i å væres i naturen og
ønske om å ta vare på naturens mangfold. Sammen skal vi skape felles opplevelser for lek, språkutvikling og sosiale
relasjoner.
Hakkebakkeskogen
Hakkebakkeskogen er en del av norsk kulturarv. Sammen skal vi bli kjent med historien gjennom ulike
formidlingsmetoder tilpasset barnas alder. Vi skal stimulerer barnas nysgjerrighet gjennom undring,
eksperimentering, kreative prosesser og ulike uttrykksformer. Gjennom tema skal barna få kjennskap og forståelse
for dyreliv og naturen. Sammen skal vi skape opplevelser som gir barna muligheter til å bruke sin kreativitet og
fantasi som utgangspunkt for gode vennskapsrelasjoner og lekearenaer.
Tusser og troll
Tusser og troll er kjente sagnfigurer fra norske folkeeventyr. Finnes det egentlig tusser og troll? Sammen skal vi
undre oss over disse skumle, snille, stygge, pene og magiske vesenene. Vi skal la fantasien løpe løpsk og skape
arenaer for undring og fortellerglede. Gjennom kreative prosesser skal vi stimulere barnas fantasi og skaperglede.
Livet i havet
Gjennom temaet ønsker vi at barna skal få kjennskap til hvilke dyr og planter som lever i havet. Sammen skal vi
studere, undersøke og undre oss sammen og erverve ny kunnskap om ulike arter og deres levesett. Barna skal få
kjennskap til hvordan våre handlinger får konsekvenser for fremtiden og legge til rette for kritisk tenkning, etiske
handlinger og solidaritet med omgivelsene. Vi skal bruke sansene og nærmiljøet til minnerike opplevelser og gi barna
muligheter for å uttrykke sine opplevelser gjennom ulike uttrykksmåter.

Uke 36-41
Uke 42-48
Uke 49-52
Uke 2-5
Uke 6-9
Uke 11-12
Uke 15-20
Uke21-24

Naturen i nærmiljøet
Hakkebakkeskogen
Jul
Norges urbefolkning
Tusser og troll
Påske
Våronn
Livet i havet
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BARNAS DRØMMEDAG
Dette er en dag som foresatte har fått mulighet til å planlegge innholdet i for sine barn. Her ble det gitt frie tøyler og
bare fantasien som skaper begrensninger. Drømmedagen skal ta utgangspunkt i et av barnehagens tema for dette
barnehageåret. Gruppene vil ha hver sin drømmedag. Drømmedagen ble planlagt på høstens foreldremøte. Store og
små gleder seg til å se hva vi kan få til sammen.

RELASJONER MELLOM BARN OG VOKSNE
Barn skaper et indre bilde av hvem de er og hva de får til ut fra de tilbakemeldingene
de får fra sine omsorgspersoner. At voksne tør å vise hvem de er, tørr å være åpne og
ærlige om sine tanker og følelser er viktige forutsetninger for å bygge relasjoner.
Barn behøver ikke perfekte forbilder men de trenger voksne som tenker og handler
empatisk. Voksne er rollemodeller for barna og barn speiler ofte voksnes handlinger.
Alt du sier, gjør og viser barnet er med på å forme barnet. Måten du møter barnet på
blir avgjørende for om barnet føler seg sett eller om det føler seg oversett. Gjennom
likeverdighet, personlig språk og gjensidig læring får barnet gjort seg egne erfaringer
som blir avgjørende for hvordan de som voksne møter seg selv og andre. Alle barn har krav på å bli møtt som den de
er!
I Gøy på landet barnehage har vi mange fine diskusjoner rundt vår egen væremåte og samspill med barna. Dette
mener vi er et viktig fokus for å opprettholde kvalitet i det tilbudet vi gir. Gjennom diskusjoner/ samtaler/
vurderinger skal vi evaluere vår egen praksis og videreutvikle oss som mennesker.
Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen!

BARNS MEDVIRKNING
Vi ønsker at barna skal delta aktivt i planleggingen av sin egen hverdag. Vi skal legge til rette for et miljø der barnas
innspill blir ivaretatt og der det er rom for barna til å påvirke innholdet i sin egen hverdag. Dette vil kreve
observante, lydhøre voksne som engasjerer seg og agerer positivt her og nå på barnas uttrykk og behov samtidig
som de tar dette med seg inn i den videre planleggingen av det pedagogiske innholdet for gruppa/ gruppene.
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LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD
Barn møter verden med nysgjerrighet og tørst etter kunnskap. For dem er verden en storartet oppdagelsesreise.
Barna eksperimenterer med handlinger, bevegelse og språk. Dermed utvikler de
ferdigheter, interesser og sin individuelle personlighet.
For at barna skal få utvikle sin individuelle personlighet krever det et personale som
støtter barnets søken etter kunnskap og iver etter å lære. Det er viktig å være seg
bevisst at holdninger den voksne viser kan støtte eller få barnet til å gi opp på veien
til visse typer oppdagelser, handlinger eller eksperimenter.
For å få til dette må vi reflektere rundt egen fortid og egne kjønns-oppfatninger. Vi
må stille spørsmål som krever refleksjon og gjerne diskusjon. Spørsmål som hvilke
forventninger vi har til gutter og jenter, tilrettelegger vi hverdagen slik at gutter og
jenter kan delta på en likeverdig måte i alle aktivitetsformer, gir vi gutter og jenter like mye oppmerksomhet og
hvordan vi møter barna som kjønn er med på å skape en bevisstgjøring hos hver enkelt ansatt.
Gjennom å være gode rollemodeller kan vi vise at det er mange måter å være jente på og mange måter å være gutt
på. Likestilling handler ikke om at alle skal bli like eller at gutter skal bli jenter eller omvendt.
Målet er at alle skal utvikle sin kjønnsidentitet i et mangfold og bli trygg på sin egen identitet.
Likeverd og likestilling handler også om mangfoldet i barnehagen. Vi ønsker å ha et mangfold av kvinner og menn i
vår barnehage som kan tilby ulike kvaliteter i samspill med barna.
Barn er 20% av befolkningen og 100% av framtida!

LEK OG SOSIAL KOMPETANSE
I barnehagen er det lagt opp til mye frilek. Frilek er lek på barnas egne
premisser- det er barna selv som bestemmer. Jo større barna blir desto
viktigere blir det sosiale aspektet i leken. Gjennom sosial lek trenes ferdigheter
som: å vente på tur, vite når ting er på lek og virkelig, identifisere hva
leketemaet handler om, hvordan bidra til at leken blir av positiv art osv. Barn
som leker mye rollelek vil være godt rustet til å delta i samspill med andre.
Gjennom leken skaper barna sin egen identitet og leken er med på å gi barna
nyttige erfaringer som de trenger i videre samspill med andre.
Frileken med den sosiale treningen som det gir er derfor viktig i det pedagogiske arbeidet vårt. Voksne skal
tilrettelegge for slik type lek og veilede og støtte barn som av ulike grunner trenger trening på dette feltet.
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet skal alltid har barnets beste som mål. Foreldrene og ansatte har et
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling og de må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og
verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.
Foresatte kan påvirke barnehagens innhold enten på individnivå eller gruppenivå gjennom foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.
Barnehagen tilbyr foresatte minimum to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret der observasjoner og vurderinger
knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring utveksles. Høstens foreldresamtale er
obligatorisk. Disse samtalene gir foresatte en mulighet til å medvirke på den individuelle tilretteleggingen av
tilbudet.
Foresatte har også mulighet til å evaluere barnehagen gjennom en anonym brukerundersøkelse som Su
representanten oppsummerer og videreformidler til eier og personalet. Resultatene på brukerundersøkelsen vil bli
tatt med inn i det videre pedagogiske arbeidet.
Det er viktig at foresatte og personalet tar seg tid til å utveksle observasjoner og erfaringer løpende gjennom dialog
ved henting eller levering av barnet til barnehage. Foresatte får gjennom skriv/ ukeskriv og bildearkiv på
barnehagens nettside muligheten til å få et innblikk i det pedagogiske arbeidet barnehagen gjør sammen med barna.
Vi oppfordrer foresatte til å sette av litt tid ved henting på å være nysgjerrige på hva barna har opplevd i løpet av
dagen!

Foreldrerådet
Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna med plass i barnehagen. Intensjonen med foreldreråd er å gi
mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes
fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget(SU) består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre
gruppene.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ i saker som berører
barnehagen. Su fastsetter barnehagens årsplan og skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Leder og vara i Foreldrerådet velges på høstens foreldremøte. Leder for
foreldrerådet er også foreldrerepresentant i Samarbeidsutvalget. SU velges for ett år av gangen.
Rolle

Navn

Eier representant
Ansattes representant
Foreldrenes representant
Vara
Sekretær

Kjetil Vik
Annette Rohde- Evensen
Kristoffer Risa
Jane Wendel Arnesen
Heidi Andreassen
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OVERGANGER
Det er viktig at vi skaper gode overgangssituasjoner for barna når de begynner i barnehagen, flytter over til ny
gruppe eller skal begynne på skolen/ Sfo. At vi sammen skaper et godt miljø for barna bidrar til trivsel og trygghet til
en ny hverdag. Larvik kommune har laget en rutine for overganger som kan finnes på kommunens hjemmeside.

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Sammen med foresatte skal vi legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Foresatte blir
invitert inn til et felles foreldremøte før barnet starter i barnehagen. Her snakker vi sammen om hva som venter dem
når oppstarten kommer, barnehagens faglige innhold, gruppesammensetninger og om hvordan vi tenker
tilvenningsperioden. Foresatte får en oppstartsamtale der vi snakker om hvordan foresatte ser for seg tilvenningen,
forventninger til barnehagen, barnets helse og evt. hensyn som må tas i forhold til allergier ol. Foresatte får tilbud
om en oppfølgingssamtale etter oppstart der vi utveksler erfaringer rundt oppstarten og sier noe om hvordan barnet
fungerer i barnehagen. Ved oppstart får barnet en kontaktperson som møter barn og foreldre. Denne personen skal
være kontakten mellom foreldre og barnehage de første dagene. Barnehagen arrangerer en besøksdag for nye
foreldre/ barn i juni.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Ved hvert nytt barnehageår vil det være store eller små endringer i gruppesammensetningene. Foresatte får utdelt
denne informasjonen før sommerstenging av barnehagen. Det kan forekomme endringer gjennom barnehageåret og
det gis beskjed om dette i forkant av endring. Barn som endrer gruppe deltar i aktiviteter sammen med ny gruppe
der det er naturlig i en periode før endringen trer i kraft. Personalet som mottar «nye» barn søker å oppnå dialog/
kontakt med barna i god tid før endringen. Dersom foresatte har behov for avklaringer i forhold til bytte av grupper
ol avtales det møte med styrer.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Det er viktig å tilrettelegge for en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. SFO. De eldste barna skal få
glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal
legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og
motivasjon til å begynne på skolen. Målet er at barna skal møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne ferdigheter.
Barnehagen vil i samarbeid med skolen få til møtearenaer gjennom året der målet er å bli kjent med skolen, andre
skolestartere og lærere. Skolen inviterer foresatte og skolestartere til «møt skole dag» når skolestart nærmer seg.
besøker nærmiljøskolen før skolestart. Før skolestart kan barnehagen dele relevante opplysninger med skolen
dersom foreldrene godkjenner dette.
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SKOLEGRUPPE
Gjennom barnehageåret samles skolestarterne til felles aktiviteter der målet er å bygge relasjoner, skape felles
opplevelser og gi en liten smak på hva som venter og forventes av dem i skolehverdagen. Vi har høytlesning, hører
på lydbøker, leser rim og regler, «leker» med språket og løser oppgaver som omhandler sortering, mønster, tall,
mengder, størrelser, geometriske former mm. Vi jobber med å gjenkjenne bokstaver og hvordan bokstavlydene
høres ut. Barna samler arbeidet sitt i perm som de får med seg hjem når tiden i barnehagen er over. Skolegruppa
drar på egne turer og har gjennom året tradisjoner som skolestarterne er med på. Bjørnecafè, sykkeltur i parken og
overnatting er det barna ser mest fram til. Året avsluttes med høytidelig overrekkelse av permer på
sommeravslutningen. Skolegruppa samles på onsdager i oddetallsuker dersom ikke annen informasjon er gitt.

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes og tilbudet som gis skal være i tråd
med barnehageloven og rammeplanen.

PLANLEGGING
Planleggingen av den pedagogiske virksomheten skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og
barnegruppa. Planleggingen baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler
med barn og foreldre. Vi benytter ulike arenaer for planlegging sånn som planleggingsdager, personalmøter,
pedagogisk ledermøte og gruppemøter. Alle ansatte i barnehagen har et ansvar for at barnehagen drives etter de
lover og regler som er gitt. De ansatte skal holde seg faglig oppdatert slik at vi alltid kan vurdere egen praksis opp
mot nyere forskning.
Gjennom et barnehageår legges det planer for kortere og lengre perioder. Disse periodene planlegges i felleskap og
vi benytter ofte IGP metoden (individ, gruppe, plenum) for å sikre at alle ansatte medvirker i prosesser der det er
naturlig. Vi skal ha en delingskultur i vår barnehage som kommer alle barna til gode. Periodene vurderes fortløpende
gjennom samtaler ansatte imellom, veiledning av ansatte ved behov, gruppemøter og på personalmøte i etterkant
av periode. Rammeplanen skal være et dokument som benyttes i planleggingsprosessen for å sikre det faglige
innholdet.
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Foresatte informeres gjennom skriv hva perioden skal inneholde. Gjennom ukeskriv fra gruppene og bildearkiv på
barnehagens nettside får foreldre et innblikk i barnas hverdag gjennom periodene.
Barnehagen har utarbeidet en kompetanseplan som kan fås ved henvendelse til styrer.

VURDERING
Vurdering av det pedagogiske arbeidet vurderes jevnlig gjennom samtaler mellom personalet, veiledning av ansatte
og på møter. Vurdering er viktig for å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Å
vurdere egen praksis er nødvendig for et kvalitativt tilbud og vi vurderer jevnlig innholdet i rutiner og aktiviteter vi
tilbyr.
Barnegruppas trivsel og allsidige utvikling vurderes gjennom daglige samtaler og observasjon og på gruppemøte for å
sikre at alle barn får et tilbud tilpasset deres behov. Pedagogisk leder bistår ansatte der det er behov for å drøfte
enkeltbarn og dette kan også tas opp i plenum ved behov. Før hver foreldresamtale gjennomføres det observasjon
av barnets trivsel og utvikling som grunnlag for samtale. Dersom det er behov søkes det veiledning hos andre
instanser som f.eks PPT.
Før nytt barnehageår planlegges tas brukerundersøkelsen gjennomført av foreldre og personalets vurdering av
barnehagen med inn i den videre planleggingen.

REFLEKSJON
Refleksjon betyr ettertanke og er en viktig del av det pedagogiske arbeidet som skjer i barnehagen. Refleksjon skjer
spontant i daglige situasjoner som vi opplever og ulike refleksjonsmetoder kan brukes systematisk for å sikre at
verdigrunnlaget etterleves i praksis. Gjennom systematisk refleksjon blir egne og andres holdninger utgangspunkt for
diskusjon og utvikling og endring av praksis. Det handler om å finne gode verktøy og arenaer for refleksjon slik at vi
sammen kan utvikle oss og utarbeide gode standarder for det arbeidet som gjøres i det daglige.
I barnehage bruker vi både strukturerte og ustrukturerte metoder for å reflektere over egen praksis. Den
ustrukturerte finner sted mellom ansattes spontane deling av opplevelser og observasjoner. Den strukturerte
refleksjonen foregår på personalmøtene og planleggingsdagene. Vi benytter oss av praksisfortellinger, artikler og
caser samt egne skjema for refleksjon over egen praksis.
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DOKUMENTASJON
Dokumentasjon er en viktig del av arbeidet som gjøres og kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som
barnehagemyndighet informasjon om hva barnet opplever, erfarer, lærer og gjør i barnehagen. Foreldre får utdelt
periodeplaner og ukesbrev som en del av dokumentasjonen på hva barnet opplever i barnehagen. Dokumentasjon
fra hverdagen og prosesser henges også opp på grupperommene og i fellesrommene.
Det skrives referater fra møter/ planleggingsdager.
Når et barn starter i barnehagen innhentes det kontaktinformasjon på barnet, foresatte, fastlege, helseopplysninger,
nærmeste kontaktperson og på hvem av foresatte foreldreinnbetalingen skal rapporteres på hos skattedirektoratet
når barnehagen innrapporterer pass og stell av barn.
Barnehagen oppbevarer opplysninger og vurderinger som er gjort som kan knyttes til enkeltperson i et låsbart arkiv.
Foreldrene kan til enhver tid få tilgang til disse dokumentene. Dokumentene kan bare utleveres til andre instanser
dersom foreldrene samtykker i dette. Opplysningsplikten i barnehageloven § 22 opphever samtykke. Barnets mappe
makuleres etter at barnet har sluttet i barnehagen.

TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNE PEDAGOGISKE TILBUDET TIL BARN SOM
TRENGER EKSTRA STØTTE
Noen barn kan trenge ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at alle barn får et
likeverdig tilbud og tilrettelegge for dette. Tilretteleggingen vurderes og justeres i tråd med barnets behov og
utvikling.
Hvis barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet opplyses foreldrene om retten til å
kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen bistår foreldrene i
søknadsprosessen.

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER
Hovedfokuset er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barna muligheter for
medvirkning. Ansatte må hele tiden ta i bruk varierte arbeidsmåter tilpasset enkeltbarn og barnegruppen. Valget av
arbeidsmåte kan gjøre innholdet i hverdagen spennende og variert. Her er det innstilling, engasjement, kunnskap og
formidlingsevne som gir resultatet. At personalet kan benytte sine sterke sider fremmer et positivt miljø og et variert
mangfold for barna. Vi ønsker å skape et miljø der det gis rom for spontane og planlagte aktiviteter gjennomført på
ulikt vis og der barnas innspill og undring legger føringer for videre arbeidsmåter. Ansatte må til enhver tid reflektere
over valg av arbeidsmåte og være åpne for nye veier å gå.

PROGRESJON
Det er viktig at alle barna utvikler seg, lærer og opplever framgang. Ingen barn er like og det krever at vi legger til
rette for varierte leke-, aktivitets og læringsmuligheter. Barnehagen består av barn i ulik alder og mestringsnivå og
dette skal hensyntas når det pedagogiske innholdet planlegges. Barnehagens rom skal speile barnas alder i forhold til
valg av leker og materiell. Vi skal tilrettelegge slik at alle barn får oppleve en utvikling og mestringsfølelse ut ifra der
de er til enhver tid. For å sikre at barna har en tilfredsstillende utvikling er det viktig å observere dem i ulike settinger
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som i lek, samspill med andre, motorisk utvikling og språklig utvikling. Observasjoner gjennomføres systematisk før
hver foreldresamtale eller når foreldre ønsker at vi ser nærmere på enkelte utviklingsområder. Hvis vi mener det er
bekymring på utviklingsområder benytter vi kartleggingsverktøy som Tras og Alle med for å få et større innblikk i
omfanget av bekymringen.

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
Bruk av digitale verktøy skal være en del av barnas muligheter for ulike læringsmiljøer. Å ta i bruk digitale verktøy i
barns læring skal reguleres og brukes med omhu. I barnehagen benytter vi oss av Ipad og smarttelefoner sammen
med barna både inne, ute og på tur. Vi bruker Ipad og smarttelefonene som et oppslagsverk som kan gi kunnskap
der voksne ikke har nok kunnskap. Foresatte vil få tilsendt bilder fra barnas hverdag på mail eller via melding på
telefonen.
Digitale verktøy brukes også i arbeid med barn som har ulike utfordringer knyttet til språk eller sosiale relasjoner.
Mål for fremtiden er å implementere bruk av Ipad i flere dagligdagse læringssituasjoner sammen med barna.
Barnehagen jobber med prosjekt «papirløs barnehage». Ukeskriv, månedsplaner, gruppeskriv og bilder skal sendes
via nett. Dette for å spare miljøet og for å ha en tettere og hyppigere dialog med foresatte rundt barnas hverdag og
det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagen.
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER OG PROGRESJONSPLAN
Gjennom et barnehageår er det viktig å gi barna et bredt erfaringsgrunnlag. Vi skal gi barna muligheten til å
oppleve mestring på det nivået de selv er uavhengig av alder og funksjonsnivå. Gjennom å ha fokus på
fagområdene i en planlegging og evalueringsprosess sikrer vi at barna får varierte opplevelser og erfaringer
for læring. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, men vil være representer i arbeid med
satsningsområder, tema, sosialt samspill og i hverdagsaktiviteter.
Vi velger å ikke dele fagområdene inn i progresjonsmål for de ulike aldersgruppene i barnehagen men
heller beskrive hovedtrekkene ved arbeid innen fagområdene som gjelder for alle aldersgruppene. Vi
mener at det er i planlegging/ evalueringsprosessene det pedagogiske arbeidet tilpasses hver aldersgruppe
og enkeltbarn og at det er de ansatte som rollemodeller som påvirker kvaliteten i det arbeidet som gjøres.
Ved å dele erfaringer, reflektere, vise interesse, være nysgjerrig og undrende, tilrettelegge, språklig
bevisste og hele tiden være seg bevisst sin rolle som voksen i en relasjon oppnår vi en god kvalitet for alle
barn uavhengig av alder og funksjonsnivå.
De syv fagområdene er:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
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Slik jobber vi med fagområdene
Kommunikasjon, språk og tekst:
• Bøker, tekst og lytte til musikk
• Samlingsstund
• Bruke konkreter
• Leke med språket gjennom sang, rim og regler
• Høytlesning, fortelling og dramatisering
• Kvalitetskriterier i rutinesituasjoner: måltid, stell, påkledning
• Synliggjøre skriftspråket
• Bruke et bevisst, tilpasset, variert og konkret ordforråd
• Legge til rette for opplevelser, undring og filosofering
• Være sensitive i forhold til barnas uttrykksmåter og respondere på barnas språk
• Ha tilgjengelig materiell som inspirerer og motiverer til kommunikasjon
Kropp, bevegelse, mat og helse:
• Gi varierte turopplevelser i ulendt terreng
• Tilpasse det fysiske rom for allsidig og varierte muligheter for lek og
bevegelse inne og på barnehagens uteområde
• Tilby materiell som skaper nye erfaringer i nye miljøer
• Ha med klatretau, spikkekniver, oppslagsbøker i sekken
• Tilberede mat på tur
• Benytte klatreveggen i barnehagen
• Introdusere bevegelsesleker og samarbeidsleker for barna
• Gi barna muligheter til å bli bevisst sin egen og andres kropp
• Ha fokus på hygiene, helse, kosthold og påkledning
• Dyrke egne grønnsaker
• Sanke bær fra egen hage
• Tilby et godt og variert kosthold
Kunst, kultur og kreativitet:
• Variert bruk av metoder og teknikker
• Materiell er synlig og tilgjengelig for barna i skapende virksomhet
• Samle og gjenbruke materiell som vi finner ute i naturen eller på
barnehagens uteområde
• Oppmuntre til å iaktta, se og undre seg over fenomener i naturen
• Bruke naturområdene i nærmiljøet
• Benytte oss av kulturelle innslag fra Larvik bibliotek og Larvik museum
• Lese bøker, gjenfortelle og dramatisere eventyr for og sammen med barna
• Bruke instrumenter, sang og musikk i hverdagen vår.
• Legge til rette for formingsaktiviteter ute, inne og på tur
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Natur, miljø og teknikk:
• Turdager/ turuker
• Studere, eksperimentere og utforske ulike fenomener i naturen
• Ha med materiell i sekken som gir barna mulighet til å studere
og erverve seg kunnskap
• Studere dyr, insekter og fuglers levesett og spor og sportegn
• Så og plante blomster, urter og grønnsaker
• Plukke og smake på bær og frukter fra egen hage
• Safte og sylte
• Formidle dyrenes næringspyramide
• Ta med barna på oppdagelsesturer i nærmiljøet
• Kildesortere etter måltider
• «dyrevenner» som bidrar inn i pass og stell av dyrene på gården
Etikk, religion og filosofi:
• Møte barns tro og undring med alvor og respekt
• Godta ulikheter hos barn og voksne
• Samtale og reflektere rundt mangfoldet i barnegruppa og samfunnet
• Skape rom for samtale, være åpen og filosofere sammen
• Samtale om tema nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, solidaritet og identitet
• Formidle verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon
• Markere høytider og tradisjoner
• Støtte barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger
• Undrer seg og filosoferer sammen med barna på spørsmål som de stiller.
• Samtale rundt rett og galt.
Nærmiljø og samfunn:
• Turer i nærmiljøet
• Utflukter/ bussturer til andre steder i lokalmiljøet
• Delta på kulturtilbud og andre aktiviteter i kommunen
• Gi barna erfaring med likestilling, demokratiske prinsipper og opplevelse av å ha medvirkning
• Gi barna erfaringer med å oppleve seg selv som verdifulle
• Gode rutiner for overgangssituasjoner: hjem/ barnehage og
barnehage/ skole
• Vise interesse for barnet og deres bakgrunn
• Legge til rette for et inkluderende miljø som motvirker mobbing
og rasisme
• Arrangere tradisjoner som Lucia, nissefest, julemoro,
bjørnecafè, sommeravslutning etc
• Dele barnegruppa for lek og aktiviteter i små og større
barnegrupper
• Hjelpe barna til å oppleve gode vennskapsrelasjoner
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Antall, rom og form:
• Gjøre barna kjent med matematiske begreper og la dem erfare gjennom ulike aktiviteter og lek
• Språksette matematiske begreper i samspill med barn
• Synliggjøre antall-rom- form i hverdagen
• Synliggjøre tall og mengde for barna
• Bruke bøker, spill, sang, eventyr, rim og regler
• Tilby variert materiell og ulike rekvisitter
• Tilrettelegge for aktiviteter med fokus på matematikk
• Tilrettelegge for bruk av matematiske begreper i lek/samspill inne/ute og på tur
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TRADISJONER OG HØYTIDER
Tradisjoner er med på å skape bevissthet om årets gang, og knytter barn og voksne sammen i et kulturelt fellesskap.
August/September måned
Bær og grønnsaker har fått vokse seg modne gjennom sommeren og er klare for innhøsting. Bærene forvandles til
deilig hjemmelaget saft, smoothie, syltetøy og poteter og urtene brukes bla. i matlaging.
I september måned har vi også gjensynfest for de barna som sluttet denne sommeren.
Desember måned
Vi ønsker at desember måned skal være preget av ro, forventning og stemning. Vi synger julesanger, åpner
julekalender, baker ”julegodt” og gjennomfører juleaktiviteter. Vi skal få et innblikk i juletradisjoner nå og i «gamle
dager».
Julens budskap
Julebudskapet er en del av vår kristne kulturarv og som vi formidler videre til barna gjennom sang, fortellinger og
dramatisering. Barna får også formidlet at det er mange måter å feire jul på og at det også er noen som ikke
markerer høytiden.
Hente juletre
Juletrehogst i parken er en godt innarbeidet tradisjon i løpet av adventstiden. Dette er det bjørnene som gjør.
Luciamarkering
Luciatoget vil gå utendørs. Vi går en runde rundt huset og ender opp i bakhagen eller foran huset. Foreldrene får
servert varm gløgg og lussekatter. Luciatoget er forbeholdt de eldste gruppene. Småbarnsgruppa kan overvære
Luciatoget sammen med sine foresatte eller sammen med personalet dersom foresatte ikke har mulighet.
Nissefest
Vi kler oss i rødt, spiser grøt og er vi heldige får vi et lite glimt av nissen som bor på verkstedet. Vi setter også ut grøt
til nissen. En liten julegave til alle i barnehagen har han også med seg.
Julemoro i barnehagen
Denne ettermiddagen/kvelden blir foresatte invitert til barnehagen. Det vil være et underholdningsinnslag fra
voksne eller barna. Vi går rundt juletreet, spiser grøt og avslutter kvelden med juleverksted for store og små.
Besteforeldre, tanter og onkler er hjertelig velkomne til å delta.
Julekalender
Vi i Gøy på landet synes det er viktig at barna også i denne perioden skal ha et fokus som rettes mot andre barn og
deres livssituasjon. Dette ønsker vi at barna skal få gjennom å donere en gave/ leker som de tar med seg hjemmefra.
Gaven pakkes inn og leveres til personalet. Gavene overrekkes til en utvalgt organisasjon som kan gi dette videre til
barn som kan ha stor glede av vårt bidrag.
Ski/ake dag etter jul
Vi ser fram til mye snø slik at ski/ake dagen kan bli en tradisjon. Ski/ake dagen vil bli arrangert på områdene utenfor
barnehagens uteområde i barnehagens åpningstid. Dato er ikke satt- her må vi se når været tillater det!
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Fastelavencafè
Vi spiser fastelavnsboller og lager et kjempestort felles fastelavnsris i barnehagen. Foresatte inviteres.
Karneval
Karneval markerer vi her i barnehagen ved å pynte til fest. Vi koser oss med noe godt å spise, slår ”katta ut av
sekken” og kårer ”kattekonge” eller ”kattedronning”. Det blir samling med karnevalsanger og dans til sambarytmer.
Kostymer til karnevalet lages i barnehagen og har utgangspunkt i temaer som barnegruppa har jobbet med.
Bjørnecafè
Barna inviterer sin familie til hjemmebakte kaker, saft og kaffe. Bjørnene (de eldste) står for forberedelser og ”salg”
av forfriskningene.
Påsken
Som julen er også påskens høytid preget av vår kristne kulturarv. Barna bør kjenne til bakgrunnen for hvorfor vi
feirer påske, og vi tar oss tid til undring og spørsmål.
Påskeharen kommer på besøk. Hvert år gjemmer den et egg med overraskelse i barnehagen/skogen.
Vårfest
På denne dagen vil det bli tale for dagen, sang ute i Bjørkelunden og «17. maitog». Etter toget koser vi oss med
pølser, brus og is før det blir leker for barna. Foreldre og andre er hjertelig velkomne til å overvære talen og toggang.
Bjørneovernatting
Denne dagen er en markering på at Bjørnene nå snart skal begynne på skolen. Denne dagen overnatter vi utenfor
barnehagens område og barna får være med på å bestemme innholdet og aktivitetene for dagen. Overnattingen
finner sted i juni måned.
Sommeravslutning
Vi markerer avslutningen på barnehageåret med en fest. Her vil vi vise litt av det barna har jobbet med gjennom året
som har gått. Hvor og hvordan dette skal markeres, forblir en godt bevart hemmelighet inntil videre.

29

ÅRSPLAN FOR GØY PÅ LANDET BARNEHAGE 2020-2021

ÅRET RUNDT I «GØY PÅ LANDET»
August

Oppstart nytt barnehageår. Planleggingsdag 14. Foreldremøte 26.

September

Dugnad 9. Fotografering 10. Gjensynsfest 10 *

Oktober

Foreldremøte * Planleggingsdager 22 og 23.

November
Desember

Julemoro 2 og 3 * Luciamarkering 11. Nissefest 15.

Januar
Februar

Fastelavncafè 11 *.

Mars

Karneval 3. Påskeharen kommer 26

April

Planleggingsdag 23. Bjørnecafè 29 *

Mai

Dugnad 6. Vårfest 14. Brukerundersøkelse.

Juni

Bjørneovernatting. Planleggingsdag 11. Sommeravslutning 23 *

Juli

Sommerstengt uke 28,29 og 30.

Arrangementer markert med * gjennomføres, organiseres eller avlyses etter vurdering av smittevernsnivå.

KOMPETANSEPLAN
Barnehagen har utarbeidet en kompetanseplan for kompetanseheving av personalet og organisasjonen.
Kompetanseplanen inneholder en oversikt over møtevirksomhet og kursvirksomhet. Kompetanseplanen er
utarbeidet i samsvar med personalets individuelle ønsker og målsetninger og organisasjonens behov.
Kompetanseplanen i sin helhet finnes i styrers dokumenter.

GRUPPER
I gøy på landet barnehage mener vi at små faste grupper gir best kvalitet overfor barna.
Covid 19 pandemien har medført at vi dette barnehageåret kan oppleve at gruppene og organiseringen vil endre seg
noe pga. smittevernhensyn. Foresatte vil bli løpende orientert om endringer.
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DAGSRYTME
07.00 Barnehagen åpner ( ved normal drift)
Det er viktig at foreldre og personalet tar seg god tid til å snakke sammen og utveksle informasjon, beskjeder osv.
Barn og foreldre blir møtt i garderoben av tidligvakta.
08.00- 09.00 Frokost
De barna som ikke har spist frokost hjemme, gjør det nå.
09.00
Barnegruppa deles.
10.00 Turgruppa drar på tur/Samling
Under samlingen synger, leser, danser eller undrer vi oss sammen.
Temajobbing kan også foregå i samling.
11.00 Formiddagsmat
Vi ønsker at måltidet skal være en koselig stund, hvor vi snakker sammen og finner ro til å spise maten vår. Vi
vektlegger normal bordskikk.
tirsdager serveres det varm lunsj til de som er på huset.
12.00 Utelek
Det legges vekt på at barna skal mestre påkledningen ut fra egne forutsetninger. Vi er ute hver dag.
14.00 Ettermiddagsmat
Et sted mellom 13.30 og 14.00 serveres det ettermiddagsmat. Frukt eller grønt serveres til «dessert».
17.00 Barnehagen stenger (ved normal drift)
Barn og personale møter foreldrene og utveksler informasjon, beskjeder osv. Vi understreker at de oppsatte
tidspunkter (foruten åpning og stenging) gir rom for fleksibilitet og endringer. Det vil hele tiden være en balansegang
mellom behovet for trygghet og forutsigbarhet i hverdagen og behovet for å fullføre pågående og viktige prosjekter.

Foreldre må alltid si ifra til personalet når et barn blir hentet.
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PERSONALGRUPPA
Barnehagen har 705 % bemanning, herunder 300% pedagogiske bemanning.
Navn

Stilling

Prosent

Heidi Andreassen
Utdannet førskolelærer i 1998.
Ansatt høsten 2002.

Styrer

100%
Fast stilling

Anja Hvaara
Utdannet førskolelærer i 1998.
Tilleggsutdanning: Årsenhet forming. Fordypning
drama/ forming
Ansatt høsten 2005.

Pedagogisk leder

100%
Fast stilling

Ellen Saga
Utdannet førskolelærer i 2000.
Ansatt september 2017

Pedagogisk leder

50%
Fast stilling

Malin Marie H. Tveit
Ansatt august 2019

Pedagogisk leder

100%
Fast stilling.

Anne Øydis Holslien
Ansatt oktober 2008.

Assistent

100%
Fast stilling

Øystein Kyste Grønlund
Ansatt august 2010.

Assistent

100%
Fast stilling

Annette Rohde- Evensen
Ansatt oktober 2008.

Assistent

100%
Fast stilling

Wenche Synnøve Jacobsen
Ansatt januar 1991.

Assistent

65%
Fast stilling

Camilla Strøm

Assistent

40% fast stilling

John Bruaas

Assistent
Vikar
Assistent
Vikar
Assistent
Vikar

David Sanchez
Guro Ramberg
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GENERELLE OPPLYSNINGER
Ferie stengt
Barnehagen er stengt i 3 uker om sommeren, uke 28, 29 og 30. stengt jul,nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
Betaling
Det betales for 11 mnd. pr. år (juli er betalingsfri).
Foreldrebetalingen betales forskuddsvis den 1. i hver måned.
Det sendes ikke ut faktura. Det er foreldrenes ansvar å innbetale til avtalt tid.
Manglende innbetaling kan føre til tap av barnehageplass.
*Søskenmoderasjon/reduserte satser følger de kommunale satsene
**Ingen søskenmoderasjon på kostpenger.

FAKTA
Eier
Adresse

Telefon

Fritzøe gård aktiv AS
”Gøy på landet” barnehage
Stavernsveien 222
Fritzøe Gård
3267 LARVIK
33 18 42 13 / 48 32 11 98

Nettside

www.fgaktiv.no

Epost

styrer@fgaktiv.no

Kontonummer

2510.14.13759

Organisasjonsnummer

973 482 963

Åpningstider

07:00 – 17:00

Pris full plass

Kr. 3135 *

Kostpenger

Kr. 300 ,- **
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Planleggingsdager
Barnehagen har gjennom barnehageåret 5 planleggingsdager – 14. august, 22 og 23. oktober, 23. april 2021 og 11.
juni 2021.

Sykdom/fravær
Syke barn skal være hjemme. Gi oss alltid beskjed når barna ikke kommer i barnehagen, enten det gjelder sykdom
eller annet fravær.

* i forbindelse med Covid 19 pandemien er det strengere krav til å holde syke barn hjemme.
Barnets allmenntilstand avgjør om barnet kan være i barnehagen.

Medisinering
Trenger barnet medisiner i barnehagen skal foreldre fylle ut et eget skjema som beskriver hvilke medisiner og doser
som skal gis. Foresatte skriver også under på at de samtykker i at personalet kan gi barnet medisin. Det er
foreldrenes plikt å veilede personalet dersom spesielle medisiner og utstyr skal brukes.

Kjernetid
Vi har kjernetid fra 10.00 – 14.00. Det betyr at vi oppholder oss på barnehagens område fram til 10.00 og etter 14.00
hvis ingen annen beskjed blir gitt. Det betyr også at foreldre må gi melding dersom barna kommer etter 10.00 eller
skal hentes før 14.00. Vi oppfordrer de barna som har turuke/ turdager om å komme senest kl 09:30.

Leker
Det er bestemt at barna ikke skal ha med seg egne leker eller sparkesykler til barnehagen.
Ski, akebrett og sykler er tillatt. Barna må ha egen sykkel og hjelm for å sykle. Det lånes ikke ut sykler eller hjelmer
fra andre barn.

Matordning
Barnehagen serverer 3 måltider pr dag: frokost, lunsj og ettermiddagsmat.
Måltidene er sammensatt i samsvar med retningslinjer som er gitt fra sosial- og helsedirektoratet.
Foresatte betaler kostpenger på 300 kr for barn med 100% plass.

Garderoben
I barnehagens grovgarderobe skal det henge dresser og regntøy. I fingarderobe har barna sin egen hylleplass hvor
det er plass til skiftetøy. Det er foreldrenes ansvar å ha oversikt over skiftetøy. Vått tøy skal tas med hjem. Husk å
merke klær og fottøy!
Jakker, sekker og lignende henges på knagg under barnets hylleplass i fingarderoben.

Tøfler eller lignende
Alle barna bør ha et par tøfler eller innesko til bruk på vinterstid. Gulvene er kalde om vinteren. Tøfler eller sko er
også godt å ha på glatte gulv.
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Mating av dyr i helgene
Ansvaret for å fore kaninene, hønene og grisene går på rundgang blant foreldrene. Det dreier seg om 2-3
helger/helligdager hvert år. Liste over datoer er levert ut til foresatte samt at det henger en liste på oppslagstavlen.
Kan dere ikke på oppsatt dato må dere selv bytte innbyrdes.

Bursdager
Det henges opp et bilde av barnet i grovgarderoben. Vi heiser flagget sammen med barnet når det kommer i
barnehagen på morgenen
Vi har bursdagssamling der barnet er i sentrum. Dagen markeres med sang, oppskyting av «raketter» og krone
overrekkelse. Bursdagsbarnet får en kos og et «gratulerer med dagen» fra alle de andre barna før samlingen
avsluttes. Barnehagen handler inn til bursdagsfeiringer. Barna får velge mellom smoothie eller fruktsalat.
De minste barna markerer sine bursdager på formiddagen. De større barna markerer bursdagen i gruppene, men
koser seg med smoothie eller fruktfat sammen til to-maten.
Barna står fritt til å invitere hvilke barn de måtte ønske til selskap hjemme- uavhengig av alder- men da må
innbydelser sendes privat.
Er det spørsmål, ta kontakt med personalet.

Leie av barnehagen til bursdagsfeiring
Barnehagen leier ut lokalene til bursdagsfeiring dersom det er ønskelig. Lokalet skal forlates som ved ankomst. Pris
200 kroner for 1 dag og 300 kroner for hele helgen.

Politiattest
Alle ansatte som er engasjert i Gøy på landet barnehage må fremvise politiattest.

Taushetsplikt
Personalet har taushetsplikt når det gjelder opplysninger angående arbeidet vårt her i barnehagen. Taushetsplikt iht.
barnehageloven § 20. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Forsikringer
Barna og ansatte er forsikret gjennom PBL og deres avtale med Storebrand. Barna er forsikret gjennom hele døgnet.
Infobrev kan fås hos styrer.

Barn i bil og taxi:
Foreldre underskriver på om barnet kan delta eller ikke. Gjeldende regelverk blir fulgt.

Bading
Vi reiser av og til på stranda. Bading skjer i kontrollerte former og en av personalet har godkjent livredningskurs.
Foreldre underskriver på om barnet kan delta eller ikke.

Fotografering/ video:
Dersom personalet, studenter og foreldre ønsker å fotografere eller gjøre videoopptak i barnehagen, må egne
retningslinjer følges. Foreldre skriver under på om barnet kan delta eller ikke.
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Hjemmeside
Barnehagen har egen hjemmeside, www.fgaktiv.no.
Foreldrene kan reservere seg i forhold bilder som legges ut på fotoalbumet.
Månedsplanen og fotoalbumet er passordbelagte sider. Foreldre får utdelt passord i starten av hvert barnehageår.

Helseerklæring
Barnehagen er pålagt å innhente opplysninger om barnas helse gjennom Lov om barnehager § 25 når barnet starter i
barnehagen. Dette gjøres ved at foresatte bekrefter eller ikke at barnet har fulgt oppsatt vaksinasjonsprogram ved
helsestasjonen.

Brukerundersøkelse
Dette er foreldrenes anledning til å evaluere ulike sider ved barnehagen anonymt. Vi vil gjennomføre en
brukerundersøkelse i regi av UDIR i november samt en egen i mai dersom behovet melder seg. Resultatet fra
undersøkelsen blir gjennomgått i personalgruppa og tema herfra kan bli drøftet på høstens foreldremøte.

Foreldresamtaler
Det gjennomføres to foreldresamtaler i året – høst/ vår. Høstens samtale er obligatorisk.
Ta kontakt dersom det er behov for en samtale utover dette.

Dugnad
Vi gjennomfører dugnad høst/ vår. Alt med utgangspunkt i å skape en triveligere hverdag for små og store i
barnehagen.

Info på epost
Det sendes ut informasjon fra gruppene via epost. Her vil vi sende ut ukeskriv, info om tema og generelle fellesskriv.
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Barn og dyr
Barn og natur
Skapende virksomhet
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