FANTOFT GÅRD BARNEHAGE
Periodeplan 2017/2018

Fargerik lek – Vi møtes i Fantoft gård barnehage!

Om oss:
Fantoft Gård barnehage eies og drives av
Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen
barnehager

Vi er 94-100 barn og 25 voksne
Vi er 6 avdelinger fordelt på to hus:
To Storbarnsavdelinger:
Storstua i Nyhuset: 4 voksne og 25 barn
Storeloftet i Låven: 3 voksne og 19 barn
To mellomavdelinger
Sauefjøset i Nyhuset: 4 voksne og 14 barn
Lilleoftet i Låven: 3 voksne og 12 barn
To småbarnsavdelinger:
Eplehagen i Nyhuset: 4 voksne og 13 barn

Grisebingen i Låven: 5 voksne og 16 barn

Eventyrhuset - Gamlahuset
I tillegg har vi et fantastisk Eventyrhus – Lekeverksted hvor vi i
samarbeid med Trude Brendeland – Fantasifantasten; utvikler, leker,
skaper og undrer oss i kreative, lekende og eventyrlige omgivelser!
Dette huset må oppleves! Kom innom og ta en titt da vel!
www.fantasifantasten.no

Fargerik lek – Vi møtes i Fantoft Gård barnehage!
Vi er en barnehage med stort mangfold og fokus på lek og samspill.
Vi er stolt av å være en del av et spennende fellesskap med barn, foreldre og personale fra ulike land, ulike
kulturer, religioner og språk. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å løfte blikket ut i verden og gir oss ulike
perspektiver, erfaringer, lærdom og respekt for andre mennesker.
Vi skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og
for sosial og språklig samhandling. Vi skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både inne og ute.
• Marte meo

Hos oss er alle unike og verdifulle og vi er opptatt av å skape gode og trygge relasjoner til både barn og foreldre.
Dette gjenspeiler seg også ved at vi gjennom Marte Meo (veiledningsmetode) arbeider med å sikre kvalitet i
relasjonen barn – voksen og støtte barnas utvikling. Les mer på www.martemeo.no

Fagområdet 2017 -2018

Dette året er det fagområdet (jfr Rammeplanen for barnehager 2017)
kunst kultur og kreativitet som står i fokus! Vi skal være kreative, leke,
utforske, skape og oppleve kunst og kultur og bidra til å øke barns
kreativitet og fantasi!

Kunst, kultur og kreativitet
• Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget
skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former
og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal
støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til
rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk.
• Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama,
språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og
kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med
fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til
undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og
videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet kal barnehagen bidra til at barna:
•

Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

•

Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

•

Bearbeider inntrykk av følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne

•

Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og utforsker og deltar i kunst- kulturopplevelser sammen med
andre

•

Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

•

Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal
•

Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk

•

Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

•

Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur

•

Være lyttende og oppmerksomme på batnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i
utforsking av de estetiske områdene

•

Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte
uttrykksformer

•

Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne og uterom

•

Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- kulturuttrykk fra fortid og samtid

•

Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Temaplan: Kunst
Overordnet mål: Kunst, kultur og kreativitet
Tema

Kunstner
(September –
November)

Konstruksjonslek
- Matematisk kunst
(Januar – Juni)

Å gjøre

Bli kjent med en
kunstner og 1-2 av
hans/hennes verk.
Bruke denne
kunstneren som
utgangspunkt for
kreativt arbeid med
barna. Henge opp
kunstverk i
barnehagen.

Bli kjent med og
studere en
bygning/konstruksjo
n. Lage en versjon
av denne
konstruksjonen som
skal stilles på
utstilling. Se på
ulike
former(rektangel,
trekant, sirkel osv.)
og bli kjent med
disse.

Metode

Perioden avsluttes med en
utstilling på sommerfesten

 Mangfoldet i bhg,/ på
avd.
 Kunstkalender
 Skaperglede
 Lek
 Samlinger
 Drama
 Forming
 Lesing
 Musikk
 Aktivitetsgrupper
 Hverdagen
 Samtaler
 Årstidene
 Kunstvandring
 Bilder til dokumentasjon

Metode for kvalitetssikring

-

Undring/filosofi
Turer og ekskursjoner
Skaperglede
Ulike materiale
Samtaler
Bilder/video
Utstilling
Samlingsstunder
Tema/ prosjektarb.
Aktiviteter på tvers av
avd.
Biblioteket
Nærområdet
Lek ute og inne
Bruke naturmateriale
Bruk tomgods
Bærekraftig utvikling
Ulik materiale
Landart

Holdningsarbeid

• Jeg undrer meg
sammen med barna
• Vi vil synliggjøre
mangfoldet av kulturer
for 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 bruker symboler,
bokstaver, tall og bilder.

MÅL OG BEGRUNNELSER:
Tema: Kunstner (September til juni)
Mål:
La barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. (Rammeplanen)

Begrunnelse:
Barna skal gjennom arbeid med kunstnere og ulike kunstverk få oppleve et mangfold av kunst, og erfare både kulturelle likheter og forskjeller.

Tema: Konstruksjonslek – Matematisk kunst (Januar til juni)
Mål:
La barna bli kjent med verdens kulturelle mangfold gjennom all verdens kunst/ konstruksjon/bygninger/kreativitet.

Begrunnelse:
Barna skal gjennom konstruksjonslek og kreativitet få oppleve og erfare verden og et mangfold av kulturer.

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)

Vi som jobber sammen her:
Storstua
Eplehagen

Trine Ringheim
Pedagogisk leder

Jan Tore Stadheim
Førskolelærer

Kumaran Morthy
Assistent

Ida Cathrin Eithreim
Assistent

Birgitte Strømse
Støttepedagog

Eli Beate Madsen
Ekstra assistent

Marie R. Strand
Pedagogisk leder
Emmy Igland
Barnepleier

Samantha Gamboa
Førskolelærer
Helga Laberg
Assistent

Vi som jobber Sammen her:
Sauefjøset

Jannike Våge
Pedagogisk leder

Hege Hoftun
Førskolelærer

Aimie Olsmo
Assistent

Charlotte Ulsmåg
Assistent

Grisebingen

Siv Hege Fredheim
Pedagogisk leder
Elisabeth Davanger
Assistent

Ingrid H. Evensen
Førskolelærer
Nuran Sagir
Assistent

Vi som jobber Sammen her:
Storeloftet

Lilleloftet

Claudia Araya
Pedagogisk leder

Maria Garen
Barnehagelærer

David Befring
Assistent

Kontoret
Severin Sandvik
Pedagogisk leder

Sheril-Mari Rokne
Barnehagelærer

Hanne Lindborg
Assistent
Bente Brusdal Ina Berg-Vonli
Styrer Styrerassistent 80%

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

Hjemmeside: www.sammen.no/barnehage
Eplehagen:
55545042/
90911826
Storstua:
55545043/
90816724

E-mail: fantoftgard.barnehage@sammen.no
eller: bente.brusdal@sammen.no

Trygge barn gir gode studenter

Kontoret:
55545074/75
90814857

Grisebingen:
55545044/
90916371
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