
     

 

 

 

Når starten er god 
Årsplan 2017/2018 



Fantoft barnehage 

Litt om oss 

 
Fantoft barnehage ligger i første etasje i de nye studentboligene på Fantoft. 

Barnehagen er nybygget, og åpnet august 2017. 

Vi har et stort uteområde med sykkelvei, sandkasser, vannpumpe og 

vannrenner, lekeapparater, natur, ulendt terreng, akebakke og bålplass.  

 

Fantoft barnehage er delt inn fire grupper.  Villeple (3-6åringer), Sølvpoppel (1-

2åringer), Sommereik (1-3åringer) og Musøre (0-2åringer). 

Vi begynner og avslutter dagen i fellesskap, og er fordelt i gruppene i 

kjernetiden. 

 

Satsingsområder  
 

Barnehagen har fokus på bærekraftig utvikling, som innebærer å utvikle 

samfunnet slik at vi tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 

generasjonens muligheter for å tilfredsstille sine behov. 

 

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal bidra til at barna forstår at 

dagens handlinger får konsekvenser i fremtiden. I denne sammenheng skal vi 

som barnehage legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet. Da ser vi at bærekraftig utvikling blir mer enn 

kildesortering, strømsparing og kortreise varer. Det handler om å vise barna at 

vennskap betyr noe, anerkjenne hverandres ulikheter, erfare demokratiske 

prosesser, og bli hørt, sett og ivareta det og dem rundt oss,. 

 

I barnehagen vil vi også ha fokus på undring. Vi er opptatt av å møte barnas på̊ 

en utfordrende og utforskende måte, slik at det danner grunnlaget for et aktivt 

og utviklende læringsmiljø. Barns egne interesser og spørsmål bør danne 

grunnlaget for læringsprosesser og tema. Når barna undrer seg er det de 

voksnes oppgave å være tilstede og å oppmuntre og dra denne undringen 

videre ved å for eksempel stille barna gode spørsmål. De trenger gode 

spørsmål som ikke stilles som en unnskyldning for selv å kunne gi svar. Her er 

det ikke ”fasiten” som er målet, men en diskusjon rundt observasjonene der 

barnas beskrivelser og begrunnelser er det viktige. Barnas tanker og undringer 

har også en egenverdi. Denne er det viktig å ta vare på.  
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Kontor 
 

Siri Dueland Sivertsen – styrer  

Tlf: 988 25 551 

Mail: siri.sivertsen@sib.no 

 

Anette Texe Maalen – assisterende styrer 

Tlf: 957 59 953 

Mail: anette.maalen@sib.no 

 

Villeple 
 

Lillian N – pedagogisk leder 

Michael – barnehagelærer 

Vidar – fagarbeider 

Dipika – assistent 

 

Sølvpoppel 
 

Elin – pedagogisk leder 

Cecilie – barnehagelærer  

Halvard – fagarbeider 

Clara – assistent 

Xiaoping – assistent  

 

Sommereik 
 

Martin – pedagogisk leder 

Anne Marie – barnehagelærer 

Carl – barnehagelærer 

Lillian S – fagarbeider 

Ester – assistent 

 

Musøre 
 

Meriam – pedagogisk leder 

Håvard – barnehagelærer 

Katrine – assistent 

Sondre – assistent  

Vi som jobber her 

3 

mailto:siri.sivertsen@sib.no
mailto:anette.maalen@sib.no
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Fin_121004_04.gif
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Malus_sylvestris_(villeple)_tre.jpg
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Duby_nad_Pozorkou_I.jpg
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Populus_alba.jpg
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Salix_herbacea_a3.jpg


4 

Fantoft barnehage 

Dagsrytme,  Musøre, Sommereik og Sølvpoppel  

(Nb: ca. tider) 
 

• 7:00  – Barnehagen åpner 

• 8:00-9:00  – Felles fleksifrokost 

• 9:00-10:30  – Utetid/organiserte aktiviteter (se månedsplan) 

• 10:45   – Samlingsstund 

• 11:00   – Lunsj 

• 11:30-14:00  – Sovetid 

• 14:00   – Frukt 

• 14:30   – Frilek inne eller ute 

• 17:00   – Barnehagen stenger 

Dagsrytme, Villeple (Nb: ca. tider) 
 

• 7:00  – Barnehagen åpner 

• 8:00-9:00  – Felles fleksifrokost 

• 9:00-10:00  – Frilek 

• 10:00   – Organiserte aktiviteter (se månedsplan) 

• 10:45   – Samling 

• 11:00   – Lunsj 

• 12:00-14:00  – Utetid 

• 14:00   – Frukt  

• 14:30   – Frilek inne eller ute 

• 17:00   – Barnehagen stenger 
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Kalender 

Måned Viktige datoer 

August Mandag 07.08  Barnehagens første åpningsdag 

September Mandag 18.09  Planleggingsdag 

Fredag 22.09 Planleggingsdag  

Oktober 

November Fredag 10.11  Planleggingsdag  

Desember Fredag 22.12  Siste åpningsdag før juleferie 

Januar Tirsdag  02.01  Første åpningsdag etter juleferie 

Februar Fredag 02.02 Planleggingsdag 

Mars Fredag 23.03 Siste åpningsdag før påskeferie 

April Tirsdag 03.04 Første åpningsdag etter påskeferie 

Mai Tirsdag 01.05 Offentlig høytidsdag 

Torsdag 10.05 Kristi himmelfartsdag 

Torsdag 17.05 Grunnlovsdag 

Fredag 18.05 Planleggingsdag 

Mandag 21.05 2.pinsedag 

Juni 

Juli  Fredag 06.07 Siste åpningsdag før sommerferie 

Mandag 30.07 Første åpningsdag etter sommerferie 



6 

Temaarbeid 

 

Frem til jul kommer fokuset i barnehagen til å være på tilvenning, tilknytning og 

tilhørighet i barnehagen. Vi kommer til å jobbe med det på følgende måter 

 

Mål: Gi barna oversikt og trygghet 

Metode Område 
Metode for 

kvalitetssikring 
Holdningsarbeid 

  

 Vi gir alle barna 

hver sin 

primærkontakt 

 

 Vi innarbeider 

gode og tydelige 

rutiner og rammer 

 

 Vi har 

samlingsstunder 

 

 Vi synger 

navnesanger 

 

 Vi gir barna faste 

plasser rundt 

lunsjbordet 

 

 Vi markerer 

begynnelse og 

slutt i 

hverdagssituasjon

er 

 

 Foreldre lager 

familiebok som 

barnet kan ha i 

barnehagen 

  

 Vi starter på eget 

hjemområde, og blir 

gradvis kjent med 

fellesrommene og de 

andre hjemområdene 

etter hvert 

 

 Vi blir kjent med 

lekeplassen, og i løpet 

av halvåret vil vi gå turer 

i nærområde og bli kjent 

med skogen, 

Fantofthallen, 

lekeplassen på Fantoft 

Gård, Gamlahuset m.m. 

 

 Vi bruker 

samlingsstunder, måltid, 

fellessamlinger og rolige 

stunder til å synge og 

spille sammen 

 

 Vi er tilstede og 

støttende i barnas lek 

 

 Vi legger til rette for et 

lekemiljø som kan 

inspirere barns lek, samt 

gi dem en forutsigbarhet 

og trygghet 

 

  

 Samtaler med 

foreldre om deres 

opplevelse av 

barnas trygghet og 

tilknytning til 

barnehagen 

 

 Observasjon av 

enkeltbarn og 

barnegruppe 

 

 Evaluering av 

aktiviteter og 

lekemiljø 

 

 Ukentlige 

turdager/ utedager 

fra september/ 

oktober 

 

 Marte Meo 

veiledning 

 

 Bilder og annen 

dokumentasjon 

 

 Sikrer at alle barn 

har sin egen 

familiebok 

  

 Jeg følger barnets 

initiativ. 

 

 Jeg bekrefter barnet 

ved å gjenta det barnet 

sier. 

 

 Jeg lager både planer 

som er fastlåste og 

planer som gir mulighet 

for innspill. 

  

 Jeg er der for barna 

når de trenger det. 

  

 Jeg viser med 

kroppsspråk og 

inntoning at jeg er der 

for barnet. 

  

 Jeg lar barnet få prøve 

selv for å få egne 

erfaringer 

  

 Jeg investerer 

interesse i barnet for å 

bli kjent med det og 

forstå barnets behov 

  



Barns medvirkning 

Medvirkning 
  

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt 

i samsvar med dets alder og modenhet. 

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

 

Barns rett til medvirkning er lovfestet og forankret i FN`s barnekonvensjon. 

Barna har rett til å uttrykke seg og bli hørt, men de skal ikke overlates et 

ansvar de ikke er rustet til å ta. 

 

Dette jobber vi mot ved å:  

• Stimulere barna til å uttrykke tanker og meninger 

• Anerkjenne hva barnet er opptatt av her og nå, og bygge videre på det 

• Ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor 

• Ha god kommunikasjon med foresatte om hva barna er interessert i 
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Pedagogisk 

dokumentasjon 
 

Pedagogisk dokumentasjon er også 

med på å bidra til å synliggjøre både 

enkeltbarnet og barnegruppen, og er 

derfor et viktig redskap i arbeidet 

med barns medvirkning. En av de 

viktigste oppgavene i forbindelse 

med pedagogisk dokumentasjon er å 

gi den tilbake til barna.  

Ved å henge opp bilder med barnas 

egne beskrivelser, lese opp hva barn 

har fortalt i intervju m.m. blir barna 

synliggjort, og får bekreftelser på at 

det de sa og gjorde var interessant 

for andre.  



Tilknytning 

"Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 

personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring" 

(Kunnskapsdepartementet 2017). 

 

Vi skaper oss selv i relasjoner til andre. Alt fra barnet er nyfødt søker det kontakt 

og tilbakemelding fra menneskene det er i interaksjon med. Til å begynne med vil 

dette hovedsakelig være med mor og far, og det er her den første sosiale 

relasjonen dannes. Når barnet blir større og begynner i barnehagen vil det også 

inngå i nære relasjoner til personalet i barnehagen. For å legge til rette for at barn 

trives og utvikle seg best mulig er fokus på relasjoner preget av trygg tilknytning en 

forutsetning. Dette er noe vi i Fantoft barnehage legger stor vekt på alt fra barnets 

første dag i barnehagen. Den trygge tilknytningen blir avgjørende for hvordan 

barnet utvikler seg videre. Med en trygg tilknytning som grunnlag vil barnet ha en 

base å bevege seg ut i "verden" fra, for så å komme tilbake for å føle trygghet når 

barnet trenger trøst og nærhet. Hvert barn får derfor en primærkontak ved 

oppstart. I vårt arbeid har vi fokus på at de voksne skal ha en affektiv inntoning og 

en anerkjennende holdning til barna. De voksne skal altså være følelsesmessig 

engasjert i samspillet med barna og anerkjenne barnets egne følelser. Vi skal ta 

hensyn til barnets bakgrunn og tidligere erfaringer, og hvilke følelser som står i 

fokus hos barnet.  
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For at personalet skal bli 

godt kjent med barna er 

et godt foreldresamarbeid 

viktig. Vi ønsker derfor å 

være i tett dialog med 

foreldre for å bli godt 

kjent med barnet, og for å 

vite noe om hvordan vi 

på en best mulig måte 

kan tilrettelegge 

barnehagehverdagen for 

at barnet skal oppleve 

trygghet og glede hos 

oss. 
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Primærkontaktens oppgaver 
 

Primærkontakten 

• ser og bekrefter barnet 

• gir barnet omsorg og nærhet 

• introduserer barnet for de andre voksne 

• har et nært samarbeid med foresatte 

• gir barnet oversikt og trygghet 

• har oversikt over barnets generelle utvikling 

• avtaler og gjennomfører tilvenning sammen med foresatte 

SIRKELEN – ET VERKTØY FOR 

TILKNYTNINGSARBEID  

Barnet er i sentrum, og vår forståelse/tolkning av barnet går inn i sirkelen. Hvor er 

barnet nå, hvilken støtte trenger det? De ulike nivåene hjelper primærkontakten 

med å finne det enkelte barns fokus og hvordan han/hun kan støtte barnet i 

utviklingen. Innholdet i de innerste sirklene må være på plass i barnet, før det kan 

ha glede av de neste. 
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Samarbeid med hjemmet 

Her i Fantoft barnehage anser vi et tett og godt samarbeid med barnas hjem som 

vesentlig for at vi skal kunne ivareta barnas behov på en best mulig måte. Foreldre 

skal kjenne seg trygge på at barna har det godt her i barnehagen. For å sikre dette 

verdsetter vi en god dialog med hjemmet – både på individnivå, med foreldrene til 

hvert enkelt barn, og  på gruppenivå, gjennom  foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

 

For å sikre et godt samarbeid med hjemmet har vi: 

• En god oppstart med rolig tilvenning, oppstartsamtaler og primærkontaktordning  

• Dialog ved levering og henting 

• Foreldresamtaler to ganger i året, og ellers ved behov 

• Foreldremøter to ganger i året 

• Samarbeidsutvalg (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

• Brukerundersøkelse 

• My Kid kommunikasjonsplattform  
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Den viktigste formen for 

foreldresamarbeid skjer i de 

daglige møtene ved 

levering og henting.  Dette 

er en fin arena for å 

utveksle informasjon som 

er av betydning for barnet. I 

leveringssituasjonen kan 

dette handle om hvordan 

natten har vært, om 

morgenen har vært god 

eller dårlig, eller om det har 

hendt andre ting som kan 

påvirke barnet på den ene 

eller den andre måten. I 

hentesituasjon vil det gis en 

kort rapport om hvordan 

barnets dag har vært, og 

selvsagt om det ellers har 

hendt noe som hjemmet 

bør vite om.   
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Samarbeid med hjemmet 

Det fordrer en gjensidighet for å skape et godt samarbeid. Dere som foreldre kan 

bidra ved å: 

• Overholde barnehagens åpningstid fra 07.00-17.00 

• Gi beskjed dersom barnet kommer senere enn kl. 10.00 

• Hold dere oppdatert på planer og informasjon fra barnehagen 

• Ha med matpakke til frokost   

• Hold barnet hjemme ved sykdom/dårlig allmenntilstand 

• Gi beskjed dersom noen andre enn foreldre skal hente barnet 

• Ta kontakt med personalet både ved levering og henting 

• Vær tydelig overfor barnet når du går 

• Snakk positivt om barnehagen når barnet er tilstede  

 

Foreldremedvirkning 

Samarbeidsutvalget skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt 

saker som er viktige for 

barnehagens innhold og 

virksomhet, og for forholdet til 

foreldrene. Samarbeidsutvalget 

skal fastsette barnehagens årsplan. 

Øvrige saker av viktighet er for 

eksempel forslag til budsjett eller 

driftsendringer. 

  

Foreldrerådet skal fremme 

foreldrenes fellesinteresser og bidra 

til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. 

(Jf. Rammeplanen) 
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Marte Meo benyttes jevnlig i 

barnehagen til veiledning av 

personalet. Marte Meo er en metode 

der vi bruker video og visuelle bilder 

av samspill som utgangspunkt for 

veiledning.  

 

Metoden er en praktisk modell til 

utvikling av nye ferdigheter i det 

daglige samspille med barn. De 

visuelle bildene gir oss konkret 

informasjon «skritt for skritt» om hva 

som skjer i samspillet, samtidig som 

metoden gir oss mulighet til å binde 

sammen teori og praksis.  
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Hensikten med å bruke metoden i 

arbeidet vårt er: 

• Øke kunnskap om samspill 

• Bedre og styrke kvalitet på 

samspillet  

• Få en felles forståelse for 

prinsippene for støttende 

kommunikasjon 

• Få en større forståelse og 

innsikt om enkeltbarnet 

• Utvikle evnen til observasjon 

hos personalet 

• Reflektere over vår egen rolle i 

møte med enkeltbarnet 

Veiledning – Marte Meo 
«Av egen kraft» 
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Marte Meo – prinsipp og sentrale begrep 

• Fokus på barnet – Være oppmerksom på barnets initiativ, behov og fokus. 

• Positiv bekreftelse – Fange  opp barnets initiativ og signaler, og bekrefte med 

ord og kroppsspråk at barnet er sett og hørt. 

• Benevning – Sette ord på barnet og egne handlinger, intensjoner, fokus og 

følelsesuttrykk. 

• Markere begynnelse og slutt – Barnet får retning når det starter en handling 

og støtte til å fullføre før det går videre. 

• Positiv styring – Lede barnets oppmerksomhet og tilrettelegge slik at barnet 

gradvis får utvidet sin horisont og mestringsrepertoar. 

• Gi og ta tur – Være i rytme, aksjon/reaksjon. Turtakingen kan være verbal, 

nonverbal, inneholde pauser, gjentakelser av ord, ideer og speiling av 

ansiktsuttrykk og bevegelser. 

• Inntoning – Dele barnets gleder og opplevelser ved ord, stemmeleie, mimikk og 

kroppsspråk. 

• Triangulering – Koble et barn på et annet barn eller en etablert relasjon mellom  

to andre barn. 

• Følge barnet før en kan lede – Å følge barnets initiativ og oppmerksomhet før 

en kan lede barnet i en ny retning. 



Risikofylt lek 

Risikofylt lek er lek med en viss risiko for skade og hvor barnet utfordres på sine 

egne grenser. Barn både søker og foretrekker risikofylt lek, og det ligger i barns 

natur å være nysgjerrige på seg selv og sine omgivelser. I Fantoft barnehage 

jobber vi bevisst med risikofylt lek med spesielt fokus på mestringsopplevelser og 

gleden av å mestre nye utfordringer.  

 

Risikofylt lek er delt inn i 6 kategorier:  

1. Lek i store høyder   

2. Lek med høy fart  

3. Lek med farlige redskaper   

4. Lek nær farlige elementer 

5. Kamplek  

6. Lek hvor barna kan forsvinne/gå seg bort  

Det er flere gode grunner til å la barna utføre risikofylt lek. Her er noen: 

 

Sosialt:  

1. Det skaper sosiale ferdigheter ved samarbeid, sosial signalisering, å ta ulike 

sosiale roller, tilpasning/fleksibilitet.  

2. Problemløsning - utfordringer løses og mestres  

 

Psykologisk:  

1. Selvtillit og mot gjennom å mestre utfordrende og skumle ting, og å utvikle en 

realistisk selvfølelse av den faktiske risikoen  

2. Emosjonelle ferdigheter - følelsesregister tas i bruk 

3. Overbeskyttelse → engstelige barn → angst 

4. Anti - fobisk effekt på medfødte “skrekker” og fobier  

 

Fysisk/motorisk: 

1. Bedre motoriske og fysiske ferdigheter som muskelstyrke, koordinasjon, 

bevegelighet og reaksjonsevne, og bedre kroppsbevissthet, 

(muligheter/begrensninger).  

2. Persepsjon av objekter; dybde, høyde, fart - beregning i forhold til disse. 
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Åpningstid 

• Fantoft barnehage er åpen fra 
kl.07:00-17.00. 

 

Eksamensgaranti 

• I studentbarnehagene har vi 
eksamensgaranti. Det betyr at dersom 
det ikke finnes noen annen løsning 
passer vi barnet for deg slik at du får 
tatt eksamen. Avhengig av situasjon 
kommer en kjent  voksen hjem til deg, 
eller vi legger til rette for at barnet kan 
være i barnehagen. Dette gjelder ved 
barns sykdom eller barnehagens 
planleggingsdager. Kontakt styrer eller 
pedagogisk leder ved behov eller for 
mer informasjon. 

 

Utlån av barnehagen 

• Studentforeldre kan kostnadsfritt låne 
barnehagen til alkoholfrie arrangement 
i helger eller hverdager etter kl.17.15.  

• Kontakt personalet ved behov eller for 
mer informasjon. 

 

Mattilbud 

• Barnehagen tilbyr lunsjservering hver 
dag. I tilbudet inngår 2-3 varmmåltider 
i uken og 2-3 brødmåltider. Vi 
vektlegger et sunt og variert kosthold. 

• Foreldrene betaler kr. 300 i 
kostpenger hver måned. Kostpengene 
inkluderer frukt. Barna tar selv med 
egen matpakke til frokost. 

 

Feriestengt 

• Vi har feriestengt i romjulen og 

dagene mellom palmesøndag og 

skjærtorsdag. Om sommeren er 

barnehagen feriestengt i uke 28, 29 

og 30. 

 

Planleggingsdager 

• Våre planleggingsdager er:   

• 18.september 

• 22.september 

• 10.november 

• 2.februar 

• 18.mai 

 

 

 

 

Nyttig informasjon 
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Trygge barn gir gode studenter 


