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Fantoft Gård barnehage eies og drives av 

Studentsamskipnaden i Bergen. 

 

Vi er 94-100 barn og 25 voksne, fordelt på to hus.  

 

Vi er en barnehage med fokus på lek og mangfold, med barn 

fra mange land er vi stolt av å være en del av et spennende 

fellesskap hvor vi møter ulike språk, kulturer og tradisjoner. 

Lek og samspill står i sentrum for vårt arbeid. 

Vi er stolt av å kunne tilby et fargerikt og lekende miljø for 

barn og voksne. 

 

Satsningsområder i år: 

Fagområdet fra Rammeplanen:  

Natur, miljø og teknikk 

 

Hovedmål for studentbarnehagene: 

Barns medvirkning og valg 



Rammene for å drive barnehage 

Barnehagen drives på tilskudd fra stat og kommune, 
samt foreldrebetaling. 

 

Barnehagens formål og innhold er fastsatt gjennom 
Barnehageloven (2010) og gjennom Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver.   

Gjennom disse vedtektene er alle barnehager forpliktet til 
å lage en Årsplan for sin barnehage 

 

Årsplanen forteller hvordan vår barnehage skal jobbe 
dette året. 

 

Vi er en av Studentsamskipnaden i Bergens barnehager, 
og barnehagens hovedmålsetning framgår av felles 
“Verdier og Mål for studentbarnehagene”. 

 

Barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 
13. Taushetsplikten gjelder også etter at den ansatte har 
avsluttet arbeidet. 

  

SU godkjenner hvert år den årsplan som blir utarbeidet i 
barnehagen. 
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Arbeid med barn 

De fire hovedmålene 

Medvirkning/Valg 
Vi bidrar til at barna blir selvstendige, initiativrike 
og i stand til å foreta egne valg og aktivt 
medvirke til egen hverdag. 

 

Sosial kompetanse 
Vi bidrar til at barn blir trygge nok til å hevde sin 
mening og gir plass til andres initiativ og 
reaksjoner i et samspill. 
 
 
Forvalte følelser 
Vi bidrar til at barnet skal kunne kjenne, forstå og 
gi uttrykk for sine følelser 
 
 
Identitet og selvbilde 
Vi bidrar til at barn utvikler sin identitet basert på 
en god selvfølelse 
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Arbeid med barn 

Omsorg 

Rammeplanen sier:  

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, 

nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. 

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og 

komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, 

måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. 

6 

• Ser og bekrefter barnet. 
• Lytter til barnet. 
• Gir barnet omsorg og nærhet. 
• Oppmuntrer og utfordrer. 
• Gir barnet oversikt. 
• Ha oversikt over barnets generelle 

utvikling 
• Har et nært samarbeid med 

foresatte. 
• Deltar på foreldresamtaler. 

 
 
 

Omsorg og nærhet gir trygghet og skaper tillit hos 

barnet. 

 

Barnet skal ha god tilknytning og trygghet til minst en 

voksen. For å sikre dette får hvert barn en 

primærkontakt blant de voksne på avdelingen. 

 

Primærkontakten har et spesielt ansvar for å se og 

forstå barnet og støtte det i møtet med omverdenen. 

Dette er en del av det daglige arbeidet og skjer i nært 

samarbeid med foreldre og de andre voksne. Spesielt 

er primærkontaktens arbeid viktig den første tiden i 

barnehagen. 

 



Arbeid med barn 

 
Sirkelen 

For personalet er Sirkelen et  redskap for å kunne forstå ulike faser i barns utvikling. 

Den inneholder fire sirkler som er viktige for et barns utvikling: 

tilknytning/varme, oversikt, identitet/gruppesosialisering og verktøy/fag. 

 

De ulike sirklene kan hjelpe personalet med å finne det enkelte barns fokus og hvordan han/hun kan støtte barnet i utviklingen. 

Rekkefølgen er vesentlig.  

Noen basale behov må dekkes før barnet kan bruke sin energi på barnehagens aktiviteter. 

 

Barnet er i sentrum, og vår forståelse/tolkning av barnet går inn i sirkelen. Hvor er barnet nå, hvilken støtte trenger det? 
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Arbeid med barn 

Lek, danning og læring 

Barnehagen skal gi barn muligheter til lek, livsutfoldelse 

og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og 

samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven 

paragraf 2).  

 

Den barnestyrte leken har en sentral plass i Fantoft Gård 

barnehage. Vi tilrettelegger for at barna har frilek store 

deler av dagen. Den barnestyrte leken ser vi på som 

viktig i danning og læringsprosessen som barna skal 

igjennom. Vi voksne blir gjerne med i leken hvis barna 

inviterer oss inn, trenger støtte eller for å gi inspirasjon 

og lekeideer.  

 

Danning handler om å kunne reflektere, ta egne valg, 

tenke selvstendig, vise toleranse og medvirke i sin egen 

hverdag. Danning er en utviklingsprosess som formes 

kontinuerlig i samspill med omgivelsene, i barnehagen og 

videre i livet. 

 

 

Vi vil at barna skal lære å tenke selv og få lov å medvirke til 

egen læring. Dette vil styrke barnas identitet og interesse for 

hverandre. Vi vil lytte til barna, ta de på alvor og undre oss 

sammen med dem.  

Dette vil vi gjøre ved å stille spørsmål som gjør barna mer 

nysgjerrige og øker utforskerlysten. Det er viktig for oss at 

barna føler at de er en del av et fellesskap. Gjennom felles 

opplevelser styrkes barnets følelse av tilhørighet og utvider 

barnas fantasi. Barnehagen gir barna felles opplevelser 

gjennom turer i naturen, gymsalen, felles fester og tradisjoner, 

felles sangstunder, lek i mindre grupper og mye mer. 

 

Lekemiljø 

Vi har et ekstra fokus på lek og lekemiljø,  

og vi er så heldig å ha en inspirator og  

ekspert på området som leietaker i Gamlahuset.  

Hun heter Trude Brendeland og jobber fullt 

med kulturformidling og barnekulturelle uttrykk  

les mer på: Fantasifantasten.no 

  

Vi har knyttet ekstra kontakt med henne og latt oss inspirere til 

å bli mer bevisst lekemiljøets betydning og hvordan vi kan 

støtte og legge til rette for barnas lekelyst. 

  

Det fysiske miljøet, både inne og ute i barnehagen, er en viktig 

faktor for leken. Det fysiske miljøet skal være inspirerende for 

barna. Hver avdeling har laget ulike lekesoner ut i fra barnas 

interesser. 
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I følge rammeplanen er lek en typisk væremåte for 

barn og kan defineres som en lystbetont aktivitet. 

Leken har mange uttrykksformer og kan føre til 

forståelse og vennskap på tvers av alder, språklige og 

kulturelle likheter/ulikheter. I barnehagen skjer  læring 

for det meste gjennom leken. 

http://www.fantasifantasten.no/index.php?news&nid=132
http://www.fantasifantasten.no/index.php?news&nid=132


Arbeid med barn 

Barns medvirkning 

Rammeplanen sier: 

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn 

på barnehagens daglige virksomhet.  Barn skal jevnlig 

få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Barnas 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 

modenhet og alder.» 

 

Barns medvirkning handler ikke om å få sin vilje. Det er noe 

mer enn å være med å bestemme, ta avgjørelser og egne 

valg. Det handler om å uttrykke seg, lytte til, samhandle og 

respektere hverandre i et fellesskap som inkluderer alle. 

Medvirkning handler om å være del av fellesskapet og 

påvirke det som skjer. 

 

Det er den som eier opplevelsen som best vet hvordan den 

føles, også når man er under 3 år og ikke kan artikulere 

den. Derfor er det avgjørende at de voksne er nysgjerrige 

og lydhøre og har respekt for barnets opplevelse og 

følelsesuttrykk. Oppmerksomheten må rettes mot barnets 

uttrykk; verbale og kroppslige. Hva er det han forteller 

meg? Hva er han interessert i? Hvordan kan dette tolkes? 

 

Barns medvirkning i dagliglivet i barnehagen utvikles ved at 

de voksne er observante og lydhøre og kan leve seg inn i 

barnets situasjon. Det innebærer at planer noen ganger 

forandres etter hva barna er interessert i.   

 

•  Det er «åpen» dag i barnehagen; ingen 

planlagte aktiviteter og barna samles i 

et morgenmøte for å planlegge hva de 

vil gjøre i dag. Runder med barna med 

ønsker; den voksne noterer og det blir 

4-5 ulike aktiviteter som fordeles på 

ulike rom og voksne tilstede. 

 

 

• På tur er de voksne åpen for at turen 

ikke alltid blir som planlagt. Selve turen 

er målet. Når barna viser interesse for 

noe de oppdager på veien, stopper vi 

opp og tar oss tid til å undre oss over 

det vi ser. Barna får medvirke til det 

som skjer på turen.

 

• Lille Ole er opptatt av tog, hver morgen 

plukker han opp toget og snakker 

masse om tog. Dette fenger også de 

andre barnas interesse. Personalet 

bestemmer seg for å ta en tur med 

toget, til stor glede for både barn og 

voksne. 
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Arbeid med barn 

Inkluderende fellesskap 

Hvordan jobber vi? 
Kultur og tradisjon 

• Språk – Språkgrupper, flerspråklige ansatte, 
sanger, lære å telle på ulike språk, eventyr fra alle 
verdensdeler, musikk til språk, tegn til tale, bruk av 
konkreter, dagtavle og eget språkrom.  

• Religion – Markerer ulike høytider og har filosofiske 
samtaler med barna i hverdagen.   

• Mat – Tilbyr varierte retter; vegetar, halal, 
internasjonale og norske matretter.  
 

Internasjonal uke 

• Hvert år arrangerer vi internasjonal uke hvor vi 
velger ut noen land som vi fordyper oss i. Barna 
«reiser» til og opplever disse landa på tvers av 
avdelingene. Uken avsluttes med en internasjonal-
fest sammen med dere foreldre. 
 

Foreldresamarbeid 

• Informasjon og kommunikasjon i hovedsak på 
norsk og engelsk.  

• Bruk av tolk og eget engelsk foreldremøte ved 
behov 

• Gjennom hele året synliggjør vi mangfoldet vårt, og 
lærer om de landene som er representert i 
barnehagen, samt verden generelt. Dere foreldre 
blir en viktig ressurskilde i kulturformidling i denne 
sammenheng.  

 

 

 

Vi i Fantoft Gård barnehage ønsker at barna skal være 

en del av et inkluderende fellesskap. Det er viktig å vise 

toleranse og respekt ovenfor andre mennesker som 

nødvendigvis ikke er lik som en selv. 

  

Vi er forskjellige på mange måter for eksempel når det 

kommer til religion/livssyn, tilhørighet, familiemønster, 

kultur, funksjonsevne og kjønn. 

  

Mangfoldet i vår barnehage ser vi på som en stor 

ressurs, og vi er heldige som har mange nasjoner 

representert. Dette er en fantastisk kilde til kunnskap og 

forståelse som igjen vil bidra til åpenhet og 

anerkjennelse av ulikheter og likheter. 
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Den nye rammeplan for barnehagen sier at barnehagen 

skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, 

omsorg og medansvar og representere et miljø som 

bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å 

være forskjellige. Menneskelige likeverd, åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale 

samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, 

danning, lek og læring i barnehagen. (2011, kap. 1.1) 



Arbeid med barn 

Marte Meo 
Ved hjelp av Marte Meo (veiledningsmetode) arbeider vi med 
å sikre kvalitet i relasjonen barn – voksen og støtte barnas 
utvikling. 

 

Vi bruker korte videoopptak som grunnlag for veiledning av de 
voksne. På filmen ser vi hva som fremmer en ønsket utvikling 
hos barnet og gir trygghet og trivsel. 

 

Styrerassistent Ina er utdannet Marte Meo-terapeut. 

Hun veileder personalet på avdelingene, både enkeltvis og i 
gruppe. 

Kari (tidligere ansatt) vil også være innom barnehagen å 
veilede personalet.  

 

 

Hva ser vi etter? 
Marte-meo prinsippene for støttende 

kommunikasjon: 

 

● Inntoningen– stemmeleie, atmosfære etc. 

 

● Fokus på barnet, følge initiativ 

 

● Positiv bekreftelse med ord og kroppsspråk 

 

● Dele glede og opplevelser 

 

● Verbalisering – sette ord på handling 

 

● Dialog – gi og ta tur, avpasse reaksjon og tempo 

 

● Styring – positiv ledelse. Være tydelig 

 

● Markere begynnelse og slutt, tydeliggjøre 

overganger 

 

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet 
vårt er: 
 
● Økt kunnskap om samspill / samhandling mellom barn 
og voksne 
 

● Felles kunnskap om prinsippene for støttende 
kommunikasjon 
 

● Større forståelse for enkeltbarn 
 

● Utvikle evnen til observasjon hos personalet 
 

● Bevisstgjøre egen atferd / samhandling med barn.    
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Kunst, kultur og kreativitet 

«Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og 

kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen 

om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe 

felles, bidrar til samhørighet.»(Rammeplanen 2011 kap 

3.3) 

Alle avdelingene har et felles utgangspunkt for valgt 

tema/prosjekt, men hvordan de blir utført varierer fra 

avdeling til avdeling. Barna får medvirke i prosessen 

med temaene og hvordan de skal utføres. 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal 

barnehagen i følge rammeplanen bidra til at barna: 

• Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 

• Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine 

inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende 

virksomhet. 

De syv fagområder 
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Vi arbeider med: 

• Formingsfag som maling med ulike teknikker: tegning, 

klipp og lim/collage, plastelina, perler o.l 

• Lytter og danser til variert musikk 

• Drama 

• Leser og kikker i bøker 

• Barna får ett innblikk i de forskjellige kulturene vi har i 

barnegruppen. 

Natur, miljø og teknikk 

«Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får 

forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 

Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av 

betydningen av bærekraftig utvikling.» (Rammeplanen 

2011). 

Vi ønsker at barna skal oppleve nærhetet til naturen, få tid 

til å undre seg, og se sammenhengen mellom natur og 

menneske. Vi bruker nærmiljøet rundt oss for å gi barna 

gode opplevelser, erfaringer og kunnskap ved å ferdes i 

naturen. 

I 2014 ble Fantoft sertifisert til en miljøfyrtårnbarnehage.d  

 

Vi arbeider med: 

• Sorterer ulike sorter avfall til gjenvinning 

• Turer i nærmiljøet 

• Spikking, bål og tau 

• Følger barnas initiativ 

• Følger årstidene 

• Værmeldinger 

• Lage mat og spiser ute. 

• Gi barna innsikt i hvordan vi tar vare på alt i naturen. 



Etikk, religion og filosofi 

“Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte 

verden og mennesker på og preger verdier og holdninger” 

(Rammeplanen 2011) 

Vi ønsker gjennom dette tema å legge grunnlaget for at 

barna i vår barnehage skal bli gode samfunnsborgere.  

Gjennom markeringer av mange typer høytider og 

merkedager får barna i Fantoft gård kjennskap til og 

respekt for et stort mangfold. Vi vil fokusere på 

verdenssamfunnet med rikdom av språk, kultur og 

tradisjon. 

Vi vil skape tid og rom for undring, ettertanke og gode 

samtaler i hverdagen sammen med barna.  

Vi vil bidra til at barn utvikler en identitet basert på en god 

selvfølelse. 

 

Vi arbeider med: 

• Markerer ulike religiøse og kulturelle høytider 

• Samtaler, undring og refleksjoner sammen med barna  

• Vennskap og relasjonsbygging. Rom for barns 

medvirkning. 

• Forebygge mobbing gjennom å lære barn om toleranse, 

respekt for hverandre og konflikthåndtering 

 

De syv fagområder 

14 

Nærmiljø og samfunn 

Rammeplanen for barnehager skriver: «Barnehagen skal bidra 

til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet.» (2011) 

Barna erfarer at alle mennesker, uansett alder og 

forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.  

Vi ønsker et felleskap som er basert på likeverd mellom gutter 

og jente med varierte utfordringer og like mye 

oppmerksomhet. 

 

Vi ønsker at barna skal få varierte opplevelser og erfaringer fra 

nærmiljøet. Vi bruker nærmiljøets ressurser til gode 

opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas 

forutsetninger og interesser.  

Vi arbeider med: 

• Turer i nærmiljøet Storetveitmarken, Storetveitåsen, Fantoft 

stavkirke og andre nærliggende områder 

• Vi besøker nærliggende bedrifter og institusjoner 

(omsorgssenteret ved siden av barnehagen). 

• Turer til byen vår Bergen;  Akvariet, sentrum, museer, 

Vilvite. 

• Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. 

• Felleskapet i barnehagen 

• Gi barna kjennskap til samiske tradisjoner. Vi markerer 

samefolkets dag 6. februar hvert år. 

 

 



Språk, kommunikasjon og tekst 

«Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er 

nødvendig for utvikling av et rikt språk.» (Rammeplanen 

2011, s.33) 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av 

barnehagens hverdag. Både den nonverbale og den 

verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt 

språk. 

 

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og 

lang sikt. Evnen til å bruke språket er en del av hvordan 

barn kommunisere med voksne og med andre barn, 

hvordan de kan sette ord på erfaringer, forteller, 

diskuterer og reflekterer sammen med andre.  

Språk er med på å utvikle barns læring, sosiale 

relasjoner og vennskap. 

Vi arbeider med: 

• Språkgrupper 

• Sette ord på handling 

• Bruke konkreter 

• Spill 

• Samlingsstund 

• Lese i bøker 

• Sanger, bevegelsessanger, rim og regler 

• Musikk til språk prosjektgruppe 

• Tegn til tale 

• Dagtavle 

 

De syv fagområder 

Kropp, bevegelse og helse 

«Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg 

selv å kjenne.» (Rammeplan 2011 s.34) 

Barn er aktive og det er gjennom kroppen de uttrykker 

seg. Kontakten med andre barn starter ofte med 

kroppslige signaler og aktiviteter, det har betydning for 

sosial kompetanse. 

Varierte aktiviteter og sunt kosthold har stor betydning for 

den motoriske utviklingen og for kroppsbeherskelse. 

 

Vi arbeider med: 

 

• Gym i Fantofthallen 

• Tur hver uke i nærmiljø 

• La barna bestemme over sin egen kropp 

• Bevisst, variert og sunt kosthold (fisk, mer økologisk, 

grønnsaker/frukt) 

• Tilpasset og utfordrende lek for/med barna 

• Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig 

mestring 

• Sanseopplevelser; lek med vann, jord, steiner, 

naturen. 
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Antall, rom og form 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og 

form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter 

utvikler barn sin matematiske kompetanse. (Rammeplan 

2011 s.29) 
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I følge rammeplanen skal barnehagen bidra med: 

• Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og 

former. 

• Tilegne seg gode og brukbare matematiske begrep. 

• Erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere 

og sammenligne. 

Voksnes forhold til dette er å være bevisst egen 

begrepsbruk om matematiske fenomener. Vi er 

oppmerksomme i forhold til den matematikken barna 

bruker i hverdagen. Vi undrer oss sammen med barna om 

likheter, ulikheter, størrelse og antall. Vi stimulerer barnas 

evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. 

Vi arbeider med: 

• I samlingsstund synger vi sanger og forteller eventyr 

som inneholder tallbegrep/telling, preposisjoner og 

gjentagelse. 

• Barna bidrar i måltidene med å lage mat, dekke bord 

der de må telle antall kopper, fat og bestikk. 

• Brettspill og andre spill som inneholder matematiske 

begrep. 

De syv fagområder 



     

Vi har temauker hver 5. uke. Disse 

ukene legger vi til side de faste 

ukes-aktivitetene. Ukene blir brukt til 

arbeid med diverse  tema. 

Temaene er knyttet til fagområdene i 

Rammeplanen, årets fagområde vil 

være overordnet med mål og delmål. 

(se temaplan) 

Hver avdeling planlegger,  

gjennomfører og evaluerer temaene. 

 

Utgangspunktet og målene for 

perioden er lik for alle avdelinger, 

mens metodene er varierte. 

Førskolelærerne har et spesielt 

ansvar for dette arbeidet i tett 

samarbeid med personalet på 

avdelingen. 
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Tema Metode Metode for 

kvalitetssikring 

Holdningsarbeid 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur og miljø 
  

  

  

 

 

  

  

 

Høst 
(September - November) 

 

Alle skal finne et 

prosjekt innen temaet 

hvert halvår.  

 

Bevisstgjøring rundt 

resirkulering og 

naturvern. 

 

Bli kjent med de fire 

årstidene og advent/jul 

 

 Lek 

 Samlinger 

 Friluftsliv 

 Drama 

 Forming 

 Lesing 

 Aktivitetsgrupper 

 Hverdagen 

 Samtaler 

 Resirkulering 

 Plukke søppel i 

nærmiljøet 

 Bevisstgjøring rundt 

matforbruk 

 

 

 

 

- Samtaler 

- Bilder/video 

- Utstilling 

- Undring/filosofi 

- Samlingsstunder 

- Tema/ prosjektarb. 

- Turer og 

ekskursjoner 

- Aktiviteter på tvers 

av avd. 

- Biblioteket 

- Nærområdet 

- Lek ute 

- Bruke 

naturmateriale 

- Bruk tomgods 

 

 

 

• Jeg undrer meg 

sammen med barna 

 

• Barnet skal ha 

medvirkning i sin 

egen bhg. hverdag 

 

• Vi voksne er 

spontane sammen 

med barna 

 

• Jeg bruker sang, 

musikk, rim og regler 

med barna 

 

• Jeg leser bøker for 

barna. 

 

 

Advent/Jul 
(Desember) 

 

Vinter 
(Desember – Februar) 

 

 

 

Vår / Sommer 
(Mars - Juni) 

 

Temaplan: Natur og miljø 
Overordnet mål: Miljøvern 



 

MÅL OG BEGRUNNELSER: 
 

Tema: Natur og miljø (Årstidene) (September til juni) 

Mål:  

Oppleve glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen (Rammeplan s.45) 

 

Begrunnelse: 

Barna skal få kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengig av hverandre, og at mennesket 

er en del av den store sammenhengen. (Halvorsen og Tveit 99, s.11) 

 

Tema: Advent og jul (Desember)  

Mål:  

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon (bhg loven)  

 

Begrunnelse: 

Vi ønsker en god, trygg og rolig førjulstid for barna. Det er mye som skjer i desember og vi ønsker å ha fokus på tradisjonene, men 

uten det stresset julen kan medføre. (FGB) 
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Samarbeid med hjemmet 

Målet vårt er at alle foreldre skal oppleve Fantoft 

Gård barnehage som et trygt sted å være, og et godt 

pedagogisk tilbud til barna. 

 

Vi ønsker aktive, engasjerte og ærlige foreldre.  

Den daglige kontakten i hente- og bringe-situasjonen er 

viktig for dialog og godt samarbeid. 

 

Vi ønsker å tydeliggjøre mangfoldet vårt og er derfor 

avhengig av et godt og nært samarbeid med alle 

foreldre. Med mange ulike nasjoner representert har vi 

en unik mulighet til å berike vår hverdag med innslag og 

kunnskap om blant annet kultur, land, tradisjoner og 

mennesker. 

 

 Eksamensgaranti  
Alle studentbarnehagene, tilbyr eksamensgaranti. Får 
du sykt barn eller det er planleggingsdag når du har 
eksamen passer vi barnet for deg, slik at du kan ta 
eksamen. 
 
Studentforeldre kan leie barnehagen på ettermiddager 
og fridager gratis. 
 
For sikkerheten har vi opptelling hvert 15.min når barna 
oppholder seg ute.  Vi har heller ikke anledning til å la 
barna bli hentet av andre enn foreldrene, dersom ikke 
annet er avtalt.   

 

Samarbeidsutvalget skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget 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 

 

Informasjon om årets 

representanter kommer… 
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Samarbeid med hjemmet 

Foreldresamtale 

Alle får tilbud om to samtaler i året, flere samtaler kan 
avtales ved behov. 

Målet for samtalene er utveksling av informasjon om 
barnets; trivsel, trygghet og utvikling.  

Vi arbeider for at samarbeidet mellom hjemmet og 
barnehagen har en åpen dialog som gir en reell 
medvirkning, på denne måten sikrer vi større forståelse 
for hvert enkelt barn, og hva barnets behov er. 

Vi ønsker tilbakemeldinger på godt og vondt.  

Det vil være to fra personalet tilstede på samtalen, dette 
for å sikre kvaliteten.  

Personalet har taushetsplikt om alt vedrørende barn og 
foreldre. 

 

Foreldremøte 

Vi har foreldremøte hver høst og ved behov om våren. 
Alle foreldremøtene har engelsk tolk tilstede. Dette for at 
alle skal kunne være tilstede og få samme utbyttet av 
møtene. Møtene har forskjellig innhold, det kan være 
informasjon, tema, dialogspill osv. 

Hver høst tilbyr vi ett eget foreldremøte på engelsk. 
Dette møtet handler om norsk barnehagedrift og 
barnehagekultur, praktisk informasjon om bruk av klær i 
barnehage osv. Dette møte er spesielt rettet mot de som 
kommer til Norge og for første gang skal ha barna sine i 
en norsk barnehage. 

 

Forventninger til deg som foreldre  

 

• Ta kontakt med personalet hvis du har spørsmål, 

innspill, beskjeder eller bekymring vedrørende 

barnet. 

• Les på white-board tavlen, oppslag og planer som 

deles og hold deg orientert om det som skjer i 

barnehagen. 

• Du gir oss ærlige tilbakemeldinger, og forteller om 

dine forventninger.  

• Du passer på at barnet har nok skiftetøy her, og 

merker barnets klær. 

• Du sørger for at barnet har de klærne det trenger for 

årstiden. 

• Du ringer oss og gir beskjed når barnet ikke kommer 

i barnehagen. 

• Du gir oss beskjed dersom det er noen andre enn 

dere foreldre som skal hente/levere barnet. 

• Du overholder barnehagens åpningstid 7.00 – 17.00 

• Du ringer oss når du har behov for å vite hvordan det 

går med barnet ditt. 
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Studenter 

Fantoft Gård barnehage har samarbeid med 
Høyskolen i Bergen.  

Dette innebærer at vi hvert år tar i mot studenter 
ved barnehagelærerutdanningen som skal 
gjennomføre praksis. Når studentene er hos oss 
har de oppgaver og aktiviteter de skal 
gjennomføre. Disse periodene med studenter i 
barnehagen vil i større eller mindre grad være 
preget av dette. 

 

Vi har også et samarbeid med det psykologiske 

fakultet om studenter i observasjonspraksis. 

Disse studentene kommer til oss for å øve seg 

på observasjon av barn. 

 
Vi har også samarbeid med Hero 

kompetansesenter, Nygård skole og 
Reaktorskolen om å ta i mot studenter på 
norskopplæring og yrkespraksis.  
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Aktivitetskalender 2016/2017 

August September Oktober November Desember Januar 

Tilvenning Planleggingsdag  Planleggingsdag Planleggingsdag  Planleggingsdag  

August September Oktober November Desember Januar 

Tilvenning 12/9  Planleggingsdag  
Barnehagen stengt 

14/10 
Planleggingsdag 

11/11 
Planleggingsdag  

27/11 
Første søndag i 
advent 

  

Uke 35: Temauke 24/10: FN-dagen Uke 45: Temauke Tirsdag 13/12 
Luciafeiring 

Uke 38: 
Brannvernuke 

Uke 42- 48: 
Foreldresamtaler 

30/10 – 03/11 
Divali (hinduistisk 
lysfest) 
 

Fredag 16/12 
Nissefest 

27/01 
kinesisk nyttår 

Uke 40: Temauke 
 

Februar Mars April Mai  Juni Juli 

Uke 5:Temauke 
03/02 
Planleggingsdag 

Uke 10: Temauke Uke 15: Temauke Uke 20: Temauke 
01/5 stengt 
Off høytidsdag 

  

 Karneval Påskeaktiviteter Tirsdag 16/5:  
17 mai markering 
17/5 –stengt 
Grunnlovsdagen 

05/6 - pinsedag 
1 pinsedag 

Barnehagen er 
stengt fra: 10/7- 
31/7 

6 februar: 
Samefolkets dag  

10/4 -18/4 
påskeferie 
 

Uke 13- 19: 
Foreldresamtaler 

25/5 - stengt 
Kristi 
himmelfartsdag 

27/5 – 25/6 
Ramadan 
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Vi som jobber her: 

Storstua 

Eplehagen 

Marie R. Strand  
Pedagogisk leder 

Åse Jeanette Greve 
Førskolelærer 

Emmy Igland 
Barnepleier 

Catalina Da Rosa 
Assistent 

Trine Ringheim 
Pedagogisk 

leder 

Cecilie Waagsbø 
Førskolelærer 60% 

Kumaran Morthy  
Assistent 

Matteo Zuddas  
Assistent 

Jorunn Fredriksen 
Assistent 50% 

Anne Reidun Sagen 
Støttepedagog 
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Vi som jobber her: 

Sauefjøset 

Grisebingen 

Severin Sandvik 
Pedagogisk 

leder 

Hege Hoftun 
Førskolelærer 

June F. Rausand 
Assistent  

Aimie Olsmo  
Assistent 

Jan Tore Stadheim  
Pedagogisk leder 

Ingrid H. Evensen 
Førskolelærer 

Helga S. Laberg  
Assistent 

Nuran Sagir 
Assistent 
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Vi som jobber her: 

Storeloftet 

Lilleloftet 

Eli Beate Madsen 
Pedagogisk leder 

David Befring 
Assistent 

Dipika B. Nadal  
Assistent 

Bente Brusdal 
Styrer  

Ina Berg-Vonli 
Styrerassistent 80% 

Kontoret 

Jannike Våge 
Pedagogisk 

leder 

Sheril-Mari Rokne 
Førskolelærer  

Hanne Lindborg  
Assistent 

Lena Malmo  
Støttepedagog 

Anne-Reidun Sagen 
Støttepedagog  



Trygge barn gir gode studenter 

Telefonnumre: 
 
Sauefjøset: 
55545041/ 
90819231 
 
Lilleloftet: 
55545045/ 
41628987 
 
Storeloftet: 
55545046/ 
97492619 
 
Grisebingen: 
55545044/ 
90916371 

Hjemmeside:   
www.sib.no/barnehage 
 
E-mail: fantoft.barnehage@sib.no 
 
eller:  bente.brusdal@sib.no 
 

Eplehagen: 
55545042/ 
90911826 
 
Storstua: 
55545043/ 
90816724 
 
Kontoret: 
55545074/75 
90814857 
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