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Årsplan for Fantoft Gård Barnehage 
 
F A R G E R I K  L E K ,  V I  M Ø T E S  I  F A N T O F T  G Å R D  B A R N E H A G E  

OM OSS 

 
Fantoft Gård barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet. 
 
Vi er 95-100 barn og 26-28 voksne, fordelt på to hus og 6 avdelinger. 
 
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. 
 
Alle studentbarnehagene tilbyr eksamensgaranti. Dersom barnet ditt blir syk eller det er 
planleggingsdag når du har eksamen passer vi barnet for deg, slik at du kan ta eksamen. 

 
Studentforeldre kan leie Eventyrhuset/Gamlahuset på ettermiddager og fridager gratis! Det er 

populært til bursdagsfeiringer Dette huset må oppleves! Kom inn og ta en titt da vel. 
 

 
 

 
Vi har ulike sammenkomster gjennom barnehageåret: internasjonal uke/ internasjonal fest, 
foreldrekaffe, påskekaffe/frokost, Lucia markering etc 
 
 
Her finner du mer om mål og verdier for SAMMEN barnehagene 

 
 

 

https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/sammen-barnehage-mal-og-verdier-2018.pdf
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Kontaktinformasjon 

Fantoft gård barnehage                                                         Storstua: 90816724 

Øvre Fantoftåsen 52/54                                                        Storeloftet: 97492619                                  

5072 Bergen                                                                         Lilleloftet: 41628987 

Styrer: Bente Brusdal                                                             Sauefjøset: 90819231 

Tlf 90 81 48 57                                                                  Grisebingen: 90916371 

                                                                                          Eplehagen: 90911826 

Mail: fantoftgard.barnehage@sammen.no         Nettside:  www.sammen.no        

                                                                    

 

HOVEDFOKUS  
Årets satsningsområde er: 

 Lek og lekemiljø  

 Relasjoner  

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 

 

LEK OG LEKEMILJØ 

 

I følge rammeplanen skal leken 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. 

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i felleskap i alle 

aktiviteter i barnehagen. 

 

Barnas lek har en sentral plass i Fantoft gård barnehage. 

Vi skal fremme et inkluderende lekemiljø der alle barna kan delta og 

erfare glede.  

Hos oss planlegger vi, og legger til rette for, at barna skal oppleve leken 

som meningsfylt og utfordrende i trygge omgivelser.  

Gjennom leken erfarer barn hvordan inngå i sosiale samspill med andre 

som bl.a. krever lytting, turtaking, dele og ta initiativ. Erfaringer med gode 

 

mailto:fantoftgard.barnehage@sammen.no
http://www.sammen.no/
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sosiale samspill er med på å motvirke uønsket atferd som mobbing og diskriminering. 

Barnas selvfølelse utvikles i positiv samhandling med andre, og i leken kan de bearbeide følelser og får 

erfaring med å være fleksibel og løse konflikter.  

Leken skaper også nysgjerrighet, og er en viktig faktor i barnas lærings- og danningsprosesser 

Det fysiske miljøet er avgjørende for at leken skal være inspirerende for barna.  

Ut ifra barnas interesseområder, alder og utviklingsnivå legger vi til rette for inspirerende og meningsfylte 

lekesoner som bidrar til økt lekelyst og styrker barnas lekekompetanse.  

Vi er inspirert av Trude Anette Brendeland, som leier et rom i Gamlahuset eller Eventyrhuset som vi også 

kaller det. Hun har skapt hele Gamlahuset om til et lekeeldorado for barn og voksne. Du kan leser mer om 

hennes arbeid på fantasifantasten.no  

Her har barn og voksne en unik mulighet til å leve seg inn i en magisk lekeverden. Vi har sykehus, trollskog, 

tumlerom for de minste, konstruksjonsrom, språkrom etc. Alle avdelingene skal minst en gang i uken ha 

lekegrupper der.   

I Fantoft gård barnehage møter barna engasjerte og deltagende voksne i lek. Vi er tilstede i leken 

sammen med barna, og deltar på barnas premisser. Barna vil møte voksne som støtter og inspirerer til 

utvikling av leken og gi barna nye lekeideer når det er behov for det. Den voksne vil også være et 

bindeledd mellom barna for å gi oversikt, kunne forstå andre og selv bli forstått. 

I fjor startet vi et prosjekt om oppgradering av lekemiljøet vårt ute, dette arbeidet skal vi fortsette med 

dette barnehageåret. Vi ønsker et bedre og mer inspirerende lekemiljø med varierte aktivitetsmuligheter 

ute på lekeplassen vår. 

 

RELASJONER  

Vennskap og barnefelleskap 

I Fantoft Gård Barnehage arbeider vi med at alle barn skal erfare å være betydningsfulle for 

fellesskapet. Vi tilrettelegger for at barna skal finne balansen for egne og andres behov, gjennom å være 

i et positivt samspill med andre barn 

og voksne.  

Vi legger vekt på å gi barn felles 

opplevelser og erfaringer som gir 

impulser til bedre samspill mellom 

barn og voksne som styrker 

deltagelsen i barnefellesskapet.  

I vår barnehage møter barnet voksne 

som er tilgjengelig og 

tilstedeværende i hverdagen ved å 

være lydhør, anerkjennende og viser 

hvert enkelt barn omsorg.  

http://fantasifantasten.no/
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Når barn opplever å være en del av et felleskap vil dette være forebyggende mot ekskludering og 

uheldig samspillmønstre. Gode vennskap og barnefelleskap er noe vi arbeider aktivt med gjennom hele 

året. Dette er kontinuerlig og noe som vi må reflektere og drøfter sammen med barna. I tett samarbeid 

med HVL har vi medarbeidere hatt gode og viktige refleksjoner sammen med barn og foreldre gjennom 

LEP-prosjektet.  

 Hvordan jobber vi/sikrer vi 

dette? Sikrer felles erfaringer 

og opplevelser for barna.  

Dette gjør vi gjennom 

temaarbeid/prosjektarbeid, 

språkstimulering, turer, 

samlingsstunder, boklesing, 

visualisering og rekvisitter. 

 Fremheve enkeltbarns 

interesser i barnefelleskapet.  

 Tilrettelegger rom og 

aktiviteter som kan gi barn 

gode opplevelser av og 

hvordan å være i godt samspill med hverandre.  

 Kontinuerlig drøfting og kompetanseheving for personalet  via kurs, Marte Meo veiledning og 

dialog-cafe etc.  

 

 

Omsorg og relasjoner 

Trygghet er en forutsetning for at et barn skal ha det godt i barnehagen. Vi jobber aktivt for at barna 

gjennom omsorg og relasjonsarbeid, 

skal oppleve trygghet og trivsel i 

våre barnehager. Hos oss vil barna 

møte voksne som anerkjenner hvert 

enkelt barn, voksne som har et ønske 

om å forstå og lytte til barnet, 

voksne som følger og støtter barnet 

i lek og andre aktiviteter gjennom 

dagen, voksne som viser glede 

sammen med barnet når det 

opplever mestring. Når barn 

opplever slike relasjoner vil barnet 

oppleve omsorg, trygghet og trivsel. 

Fantoft gård bruker Marte Meo som 

metode for å sikre at barna 

opplever gode relasjoner både i 

møte med voksne i barnehagen og i 

møte med andre barn. Vi fokuserer 

på de ulike prinsippene fra Marte Meo om hva som skaper gode relasjoner mellom mennesker når vi 

https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/marte-meo.pdf
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arbeider med barn. Vi bruker også Marte Meo som metode for relasjonsveiledning av de ansatte i 

barnehagen. 

Ønsker du mer informasjon om Marte Meo metoden kan du finne dette her. 

 

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK  

Vi er en barnehage med barn og foreldre fra mange land og nasjonaliteter. Dette medfører også at vi 

har mange ulike språk og uttrykksformer 

som beriker vår hverdag. 

I rammeplanen står det: «Personalet 

skal synliggjøre språklig og kulturelt 

mangfold, støtte barnas ulike kulturelle 

uttrykk og identiteter og fremme 

mangfold i kommunikasjon, språk og 

andre uttrykksformer.» 

Vårt mål med prosjektarbeidet i år er 

at alle barn i Fantoft gård skal oppleve 

at de blir verdsatt og anerkjent 

uavhengig av hvilke språklige uttrykk de 

bruker. Barna skal få støtte til å utvikle 

sitt morsmål, samt stimulere utviklingen av det norske språket (temaplan finner du på mykid). 

Gjennom ulike tema og prosjekt skal barna få erfare og utforske verden med et språklig perspektiv. For 

at barna skal få oppleve et eierskap til prosjektet, lager hver avdeling egne planer ut fra barnas 

forutsetninger og interesser. Barna skal gjennom arbeidet få en opplevelse av fellesskap, både på 

avdelingen og på tvers av avdelingene.  

Barnehagen skal legge til rette for lek som utvikler og støtter barnas utvikling for sosial og språklig 

samhandling. 

Vi ønsker et nært foreldresamarbeid og en god dialog slik at vi sammen kan dele erfaringer og lære 

om det språklige og kulturelle mangfoldet.  

Mer om de ulike fagområdene i Rammeplanen for barnehage finner du her    

 

 

 

 

 

 

https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/marte-meo.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGEN 

 

TILKNYTNING OG OVERGANGER 

Vi i Fantoft gård barnehage ser verdien i å ha 

primærkontakt for hvert enkelt barn. Det betyr 

at når barnet begynner i barnehagen vil 

primærkontakten ta imot barna og foreldrene, 

og være dem nær i den første tiden. For 

foreldrene vil det være en trygghet å kunne 

henvende seg til en fast person i begynnelsen 

når alt er ukjent, og for barnet vil det bety en 

forutsigbar tid som kan skape trygghet og 

trivsel hos barnet. 

 

 

” Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

(Rammeplanen 2017, s. 29) 

 
Personalet vil så snart som mulig etter barnehagestart ha en oppstarts samtale. Målet med samtalen er å 

bli bedre kjent med barnet og dets behov og dere foreldre, og å styrke samarbeidet mellom hjem og 

barnehage. 

Den daglige kontakten i hente – og bringe – situasjoner er viktig for utveksling av gjensidig informasjon 

som gir mulighet til å gi barnet en god barnehagedag. Den er også viktig for å skape en god og åpen 

dialog og for et godt samarbeid med dere foreldre. 

Målet vårt er at alle foreldre skal oppleve Fantoft gård barnehagen som et trygt sted å være og et godt 

pedagogisk tilbud til barna. 

 

Barnehagen arrangerer besøksdager for barn som skal overflyttes til en annen avdeling. Da følger en /to 

voksne barna til den nye avdelingen, og støtter og hjelper de til å bli kjent med barna og personalet på 

den «nye» avdelingen. Det er fullt mulig for foreldrene å være med på besøksdagene hvis dere ønsker 

det. 

I god tid før barnet skal begynne på skole, har vi tett samarbeid og oppfølging med den enkelte skole. 

Slik at det blir en trygg og god overgang for barnet. Vi drar på besøk til de ulike skolene barna skal 

begynne på, og noen skoler kommer på besøk til oss før skolestart! 
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FORELDREMØTER 

Foreldremøter blir arrangert hver høst og ved behov om våren. Alle foreldremøter har engelsk tolk etter 

behov, dette for at alle skal få samme utbytte av møtene. Møtene har ulike innhold, det kan være 

informasjon, tema, dialogspill, uteaktiviteter etc. 

Vi tilbyr også et eget foreldremøte på engelsk som handler om norsk barnehagedrift, barnehagekultur og 

praktisk informasjon. 

Dette møtet er spesielt rettet mot de som kommer til Norge og skal ha barna sine i en norsk barnehage. 

 

FORELDRESAMTALE 

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

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

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen er svært viktig for oss. Vi ønsker å 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. Tilbakemeldingene vi får blir tatt på alvor og jobbet videre 

med.  

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

Personalet har taushetsplikt om alt vedrørende barn og foreldre 

 

 

 

SAMARBEIDSUTVALGET 

” Samarbeidsutvalget skal være et råd givende, kontaktskapende og et samordnende 

organ”. (Rammeplan 2017, s. 30) 

 
Samarbeidsutvalget er et organ som er viktig å bruke for foreldrene med tanke på innflytelse og 

medvirkning. Utvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. 

Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte slik at hver gruppe er representert. Barnehagens eier 

kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Informasjon om årets representanter kommer etter valget høsten 2018. 
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MYKID 

Mykid er en kommunikasjonsportal som 

barnehagen bruker til samarbeid med foreldre. 

Her kan informasjonsflyten mellom foreldre og 

barnehagen foregå på en god og oversiktlig 

måte. Mykid er en arena å informere på, 

istedenfor forskjellige (oppslagstavle, hyllepost, døra, 

vegger, e-post osv.). Foresatte får informasjon raskt 

og kan se den når det passer på sin mobil! Alle 

foreldre får tilgang til hver sin side hvor de kun har 

tilgang til sitt barn. 

Du kan lese mer om mykid her. 

 

PEDAGOGISK ARBEID 

PLANLEGGING OG PROSESSER 

I følge rammeplanen skal alle barnehager planlegge det pedagogiske arbeidet som grunnlag for å tenke 

og handle langsiktig og 

systematisk. Også vi i Fantoft 

gård barnehage bruker 

pedagogisk planlegging som 

redskap for å kunne 

tilrettelegge arbeidet vårt 

både for barnegruppen og 

det enkelte barn. 

Ut i fra en vurdering av hva vi 

tenker barnehagen har behov 

for å jobbe ekstra med, lager 

vi overordnede temaplaner, 

retningslinjer og holdningsett 

som er felles for hele 

barnehagen.  

Innenfor disse rammene planlegger hver enkelt avdeling ut i fra barnegruppen og enkeltbarnas behov hva 

de skal jobbe videre med.  

Vi jobber mye med å inkludere og ta utgangspunkt i barnas interesse og utviklingsområde når vi 

planlegger. Dette gjøres gjennom observasjoner, samtaler med foreldre og barn, og gjennom faglige 

vurderinger personalet gjør. Gjennom medvirkning på denne måten kan barnehagen legge til rette for at 

alle barn skal oppleve progresjon og fremgang i sin læring og utvikling.  

Vi bruker Marte Meo som metode for å sikre denne progresjonen gjennom bl.a. å gi barn 

mestringsfølelser, dele gleder over mestring, følge barns initiativ og støtte opp under barns neste 

utviklingspotensial, benevne barnet og andre barns intensjon og følelser. Gjennom variasjon i aktiviteter 

mener vi at barna stimuleres til opplevelse av progresjon. 

https://mykid.no/
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Digital praksis 

” Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen 

skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse 

knyttet til digitale medier.» (Rammeplanen 2017, s44) 

Vi ønsker å gi barna lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy. Alle avdelinger har 

fått Ipad og alle har pc på avdelingen. Vi vil utforske og benytte mulighetene som finnes i å både leke, 

lære og forske digitalt. Vi vil benytte digitale hjelpemidler for å finne nye muligheter til å arbeide med 

temaer innenfor rammeplanen på en måte som både engasjerer barna, de ansatte og foreldre. 

I tillegg er våre digitale verktøy viktig i planleggingsprosesser og oppstarten av temaperioder eller favne 

om barnas ulike interesseområder. Her ønsker vi enda mer å ta med barna i å søke og utforske de digitale 

mulighetene. For å dokumentere progresjon og utvikling av både prosjekter og temaer vil vi bruke bilder, 

film og musikk. 

Ønsker du mer informasjon om barn og media er Barnevakten en god nettside med informasjon 

 

EVALUERING/VURDERING 

For at vi stadig skal være i utvikling, og for å sikre at alle barn får et så godt tilbud som mulig i samsvar 

med lover og retningslinjer for barnehage, driver vi kontinuerlig evaluering og vurdering av vårt arbeid. 

Dette skjer gjennom observasjoner, kritisk tenking, refleksjon mellom de ansatte, samtaler og dialog med 

barna og tilbakemeldinger fra foreldre. 

Hos oss evalueres og vurderes de daglig aktivitetene, temaarbeid, enkeltbarn og barnegruppen som 

felleskap, samarbeid med foreldre, barnehagens pedagogiske innhold opp mot lover og retningslinjer, 

gjennomføringen av fastsatte planer og mål osv. Vi har også laget oss evalueringsrutiner for 

prosjektarbeid, som gjøres underveis og ved prosjektets slutt. 

Dette gjør seg synlig bl.a. gjennom månedlige tilbakeblikk fra hver enkelt avdeling (finnes inne på mykid), 

bilder både på mykid og på veggene i tillegg til informasjon om dagen i dag (også inne på mykid).  

  

 

 

https://www.barnevakten.no/

