Årsplan 2018-2019
Velkommen til Sammen Fantoft barnehage

Hvem er vi?

Fantoft barnehage ligger i første etasje i de nye studentboligene på Fantoft. Barnehagen åpnet i
august 2017.
Barnehagen ligger sentralt plassert rett ved bybanestoppet på Fantoft og har et stort og variert
uteområdet med sykkelvei, sandkasser, vannpumpe, vannrenner, lekeapparater, natur, kj økkenhage,
ulendt terreng og bålplass. Med sin sentrale beliggenhet på Fantoft vi også kort vei til flotte
turområder som Meiermarken og skogen ved Stavkirken.

Barnehagen er organisert i fire grupper som vi kaller hjemområder. Dette er barnas base og her vil
de ha plass til tingene sine og alltid starte og avslutte dagen. De fire hjemområdene har fått navn
etter ulike tresorter; Villple med barn i alderen 3-6 år, Sølvpoppel med barn i alderen 1-2 år,
Sommereik med barn i alderen 2-3 år og Musøre hvor de minste barn på 1 og 2 år har basen sin.
Kontakt informasjon
Fantoft Barnehage
Fantoftveien 14 S
5075 Bergen
Telefon: 90 18 18 65
Direktenummer til hjemområder
Villeple 909 41 46
Sølvpoppel 909 57 728
Sommereik 909 83 378
Musøre 948 19 436
Personalgruppen
I Fantoft Barnehage har vi en mangfoldig personalgruppe hvor halvparten av personalet utdannet
barnehagelærere og 20% barne- og ungdomsarbeidere. Hos oss er syv av 20 ansatte menn. Det er et
viktig satsingsområdet for oss fordi en større andel menn er med på å berike mangfoldet av
rollemodeller i barnehagen. Det åpner opp for mer bredde og variasjon i det pedagogiske
arbeidet. Vi har godt kvalifisert personalet med videreutdanning i barnevern, spesialpedagogikk,
uteliv og ledelse.

Våre kjerneverdier

Når starten er god
Tilknytning- båndet mellom barn og omsorgspersoner
For å oppdra trygge, selvstendige og passelig lykkelige mennesker som fungerer godt med de rundt
seg, må barnet ha et bånd mellom seg og omsorgspersonene sine. Det viktigste båndet er mellom
foresatte og barnet og når barnet starter hos oss er det viktig at de raskt får etablert nye
bånd til personalet hos oss (Montgomery, 2017). Trygg tilknytning er basen i vårt daglig arbeid.
Båndet mellom barna og personalet er første og viktigste investeringen vi gjør for ditt barn. Vi har et
felles ønske, og det er lykkelige barn som klarer seg godt. Grunnsteinen i livsmestring er en trygg
base. Barn trenger voksne som trøster dem, holder dem og tåler deres store og små problemer. Fra
barnets første steg inn i barnehageverden trenger de å oppleve tilliten og tryggheten som lærer dem
at "her har jeg det bra". Opplever barna en trygg base å utforske verden fra, vil de våge mer og lære
mer. Hvert barn får derfor en primærkontakt før oppstart. I vårt arbeid har vi fokus på at de voksne
skal ha en affektiv inntoning og anerkjennende holdning til barna. Vi er barnas utviklingsstøtte og vi
er derfor følelsesmessige engasjerte og sensitive i samspillet med barna og anerkjenner barnets
egne følelser.
I Sammen barnehager er tilknytning og livsmestring bærende prinsipp for virksomheten og vi jobber
derfor etter fire hovedmål. Identitet og selvfølelse, valg, følelser og sosial kompetanse. Du kan lese
mer om dette her: Mål og Verdier i Sammen barnehager1

1 https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/om-oss

Den første tiden i barnehagen- tilvenning
Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre om oppstarten og hvor lang tid
den tar. Vi anbefaler alle foreldre å sette av god tid til tilvenning. Dere er alltid velkommen til å
tilbringe tid med oss i barnehagen, både under tilvenning og etterpå. Vi skal også ta hensyn til
barnets bakgrunn og tidligere erfaringer, og hvilke følelser som står i fokus hos barnet. Samarbeid og
dialog med hjemmet blir i denne sammenheng viktig.
I Fantoft barnehage skal barna oppleve
•

Tilgjengelige voksne

•

Å være en del av felleskapet

•

Å føle seg forstått

•

Å få være seg selv

Bærekraftig utvikling
Barnehagen har fokus på bærekraftig utvikling, som innebærer å utvikle samfunnet slik at vi
tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille
sine behov. Rammeplanen for barnehager sier at vi skal bidra til at barna forstår at dagens
handlinger får konsekvenser for fremtiden. I denne sammenheng skal vi som barnehage legge
grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. I dette perspektivet vil
bærekraftig utvikling handle om mer enn kildesortering og gjenbruk. Bærekraftighet skal være en del

av vårt grunnsyn og fundamentet vi bygger vår virksomhet på og er derfor alltid et av våre
satsingsområder. FNs bærekraftmål forteller oss at en del av arbeidet for å bygge et bærekraftig
samfunn handler om likestilling, fred og rettferdighet.
FNs bærekraftmål

Medvirkende barn i lek og læring

Livsmestring
"Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. Barnas psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel,

livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing" (Rammeplan for
barnehager, 2017).
Det er vel ingen som er uenig i at det ikke er noe som er viktigere enn å mestre sitt eget liv, og
barnehagen har klare føringer for det å være en helsefremmende institusjon. Sammen med foreldre
spiller vi en viktig rolle i å støtte barnas karakterdannelse, autonomi og robusthet, slik at de kan
være seg selv og ha tro på egne muligheter.
Psykisk helse starter i barnehagen. Rundt 90% av våre barn går i barnehage, og det er derfor viktig at
vi i barnehagen er bevisst hvordan samspillet mellom barn-barn og barn-voksen påvirker barnas
psykiske helse i fremtiden. Derfor er lek og vennskap viktig i arbeidet vårt med psykisk helse og
livsmestring.

"Veien til å bære sin egen bagasje starter i leken" (Line Melvold, 2018).

Lek
"Man kan kanskje lære uten å leke, men man kan ikke leke uten å lære"
I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen bidra til at barna f år en
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Lek står i denne sammenheng høyt da leken naturlig
bringer med seg både trivsel og etablering av vennskap. Men samtidig er leken så mye mer enn
dette. Leken er en naturlig del av barns atferd og uttrykksform, og derfor en naturlig innfallsvinkel
for utvikling og læring. I leken tilegner ikke barna seg bare sosial kompetanse, men også kompetanse
om egen mestring og grensesetting. I leken finner barna sin plass samtidig som de kan prøve ut ulike
roller i sin utvikling av selvet. Med andre ord finner de sin retning i å utvikle sin egen identitet
gjennom leken.
Barn oppsøker også i stor grad risikofylt lek. Dette er hovedsakelig en kroppslig og motorisk lek hvor
barna tester egne grenser. Den leken som er litt skummel og litt artig på samme tid, en lek preget av
fart pog spenning. I denne leken utvikler barna seg motorisk og får kjenne på mestringsglede. I

risikofylt lek presser barnet egne grenser innenfor deres flytsone. Altså i skjæringspunktet mellom
hva barnet alt mestrer og hva barnet kan mestre.
I Fantoft barnehage er vi opptatt av at barnas lek skal få stor plass til å vokse, og vi lar barna legge
føringene for hvor leken går. Barna møter lekne voksne, og leken er i fokus i formelle og uformelle
læringsstunder hos oss.

Vennskap
"Alle barn har et ønske og et behov for å ha en venn. En som de kan dele alt med. En som de kan
tøyse og tulle og ha fortrolige samtaler med. En som de kan krangle med, og fortelle at de aldri mer
vil leke med, for så å "dele en lefse" og være venner igjen!" (Pape, 2000)
Å ha en venn i barnehagen er en viktig trivselsfaktor. Vennskap etableres tidlig i barndommen,
baserer seg på frivillighet og et gjensidig ønske om å være med hverandre. I Fantoft barnehage har vi
fokus på vennskap ikke bare grunnet trivsel, men også blant annet fordi vennskap er viktig for barns
utvikling, sosial kompetanse, selvtillit, selvfølelse, evne til å se den andre, forhandle, problemløsning,
samarbeide og være empatisk for andre. Vennskap kan i tillegg forebygge mobbing og styrke de n
psykiske helsen.
Å bygge opp et vennskap tar tid og forutsetter at barn får anledning til å være sammen. Sosial
kompetanse og vennskap dannes gjennom interaksjon mellom barna. En av våre oppgaver som
voksne rollemodeller vil være å tilrettelegge for forholdene slik at barna får mulighet til å etablere
relasjoner og kontakt med de andre barna i trygge omgivelser i tillegg til veiledning og støtte.

Dette jobber vi i Fantoft barnehage med blant annet gjennom tilretteleggelse av de fysiske rom som
stimulerer til lek. Det er blant annet slik vi kan sikre at gode relasjoner utvikler seg fra kameratskap
til vennskap. Dette er i tråd med rammeplanen for barnehagen som sier at "barnehagen skal aktivt
legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap"
Rammeplan for barnehager,20172

Barnehagens tema for året

Rommet og leken
"Det er først når vi lytter til barnas tanker og handlinger at vi kan skape et meningsfylt milj ø som
vekker barnas lyst og nysgjerrighet til å søke kunnskap i dialog med hverandre" (Ann Åberg, 2006)

Hvordan ønsker vi barna velkommen inn et rom?
Tidligere har vi ikke hatt for vane å endre miljøet i barnehagen selv om både barna og barnehagen
endrer seg over tid. Barna har alltid tilpasset seg miljøet og ikke omvendt. Barn leker for lekens del
og er de viktigste aktiviteten i barnehagen. Lek og læring går sammen som hånd i hanske og barna
trenger inspirasjon til leken i tillegg til en trygg og god atmosfære. Vi har som mål å skape miljø som
oppmuntrer til lærende møter mellom barna. Evaluering og vurdering blir viktig verktøy i prosessene
frem mot et levende lekemiljø.
2 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens -formal-og-innhold/vennskap-fellesskap/

Barnehagen skal delta på et utviklingsprosjekt, "inspirerende leke og læringsmiljø", sammen med
Trude Brendeland, Ann Åberg og Bergen kommune. Her skal vi systematisk jobbe med hvordan vi
"lader" rommene for barnas lek og hvordan vi ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan
tilrettelegge og utvikle barnas lek. På denne måten spiller barna en aktiv rolle i sin egen
læringsprosess hvor også barnas autonomi ivaretas. Da blir også barnas behov, interesser og
umiddelbare erfaring med på å definerere hva som er nyttig å lære.
Prosjekt- og progresjonsplan utarbeides som et eget dokument og vil bli lagt ut på MyKid.

Samarbeid og overganger

Innad i barnehagen
Innad i barnehagen skjer der overganger når barn flytter fra et hjemområde til et annet. Slike
overganger skal skje etter lang tids forberedelser, slik at overgangene blir så skånsomme og gode
som mulig. Vi bruker tid i forkant slik at barnet får besøke sitt nye hjemområde over tid og

arrangerer lek og aktiviteter på tvers av hjemområdene slik at barnet kan bygge relasjoner til barn og
voksne på sitt nye hjemområde. Informasjon skal komme ut god tid i forkant slik at også foreldrene
får tid til å forberede seg og sitt barn på overgangen. Vi har også god informasjonsflyt mellom
hjemområdene slik at de som tar imot barna på nytt hjemområde kan gjøre dette på en måte som
ivaretar det enkelte barnet. I tillegg har barnehagebygget en struktur slik at barna allerede i
utgangspunktet har store fellesarealer som de benytter seg av i det daglige. Dette gj ør at barna i
større eller mindre grad har kjennskap til barn og voksne på hele huset.
Barnehage – skole
Å gå fra barnehage til skole er en stor begivenhet i et barns liv. I tråd med Rammeplanen for
barnehager vil vi i Fantoft barnehage legge til rette for at denne overgangen blir så trygg og god som
mulig. Det er vårt ansvar å tilrettelegge for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og
ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for den videre skolegangen. Ikke minst skal vi motivere
dem, slik at de kan oppleve glede knyttet til denne overgangen. I barnas siste barnehage år vil vi ha
førskolegrupper hvor barna blant annet gjøres kjent med hva som skjer i skolen. Videre vil vi
gjennom ulike aktiviteter stimulere egenskaper vi vurderer som viktige for enkeltbarnet; evnen til å
undre seg, lysten til å lære og det å tro på egne evner. Vi tilstreber et samarbeid med skolene for
utveksling av kunnskap og informasjon, slik at barna får en opplevelse av sammenheng mellom
barnehage og skole. Dersom det er ønskelig har vi ved tillatelse fra foreldre overgangsmøter med
skolen hvor det deles informasjon vedrørende enkeltbarn. Barnehagen er den første delen av
barnets utdanningsløp, og vi vurderer det som viktig at både barn og foreldre opplever at det er et
godt samarbeid mellom barnehage og skole med mål om å skape sammenheng i læringsinnholdet.
Videre skal både barn og foreldre oppleve en planlagt overgang, hvor de kjenner seg trygge og
ivaretatt.
Med foreldre
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) - se fubhg.no 3for mer
informasjon

•

Brukerundersøkelse

•

My Kid kommunikasjonsplattform

3 http://www.fubhg.no/

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 leveri ngssituasjonen 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.
Andre instanser
•

Helsestasjon: Barnehagen kan anonymt drøfte problematikk rundt barns utvikling og helse,
med helsestasjonens personell. Ved tillatelse fra foreldre kan vi også, dersom det er til
barnets beste, utveksle informasjon knyttet til enkeltbarn.

•

PPS (Pedagogisk Psykologisk Senter) – PPS er en rådgivende tjeneste som samarbeider med
skoler, barnehager, foreldre og andre aktuelle instanser. Tjenesten kan bistå barnehagen i
arbeidet med kompetanseutvikling, med mål om å legge bedre til rette for barn med
særskilte behov. Dersom dette er aktuelt er det foreldrene som henviser barnet, i tett
samarbeid med barnehagen. Barnehagen har også mulighet til å rådføre seg anonymt.

•

Barnevern – Barnehagen har i henhold til Barnehagelovens §22 (link til barnehageloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 ) opplysningsplikt til barnevernet i
forhold rundt barn som vekker bekymring. Også her vil barnehagen ha mulighet til å rådføre
seg anonymt før en eventuell bekymringsmelding foreligger. I saker der bekymringen dreier
seg om vold eller seksuelle overgrep skal barnehagen melde bekymring uten at foreldrene
informeres på forhånd.

Barnehagen som lærende organisasjon

Marte Meo - pedagogisk relasjonskompetanse
Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av nederlandske Maria Aarts. I barnehagen blir
metoden brukt for å øke personalets relasjonskompetanse og støtte barnas utvikling. Gjennom

veiledning sikrer vi kvalitet i relasjonen mellom barn og nære voksne. Metoden fremhever barnets
kompetanser, vi ser etter hva som fungerer i samspillet og hvilken støtte barnet trenger mer av.
Foreldre godkjenner bruk av Marte Meo filming på et eget skjema ved oppstart. Filmene slettes
etter bruk.
I Fantoft barnehage har vi en pedagog som er videreutdannet Marte Meo terapeut, og fem som er
under utdanning.
Les mer på våre nettsider 4 eller martemeo.no5.
Vurdering og pedagogisk dokumentasjon
"Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles
refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging
og gjennomføring" (Rammeplan for barnehagen, 2017)
Vurdering og pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av organisasjonsl æring. Pedagogisk
dokumentasjon er dokumentering i form av bilder, praksisfortellinger, observasjoner, tegninger o.l.
kan brukes som et refleksjonsverktøy og danne grunnlag for videre planlegging av arbeidet i
barnehagen. Ved å dokumentere barnas læringsprosesser og prosjekter, og gjøre det tilgjengelig for
dem, får vi også med deres perspektiv på disse prosessene. Det gir et grunnlag for både barn og
voksne til å stille spørsmål og undre seg sammen, noe som gir grunnlag for medskaping og
demokratiske prosesser.
Vurdering handler også om å utvikle egen praksis. Vi vurderer derfor jevnlig gjennomførte planer i
henhold til mål, samt reflekterer rundt vår egen praksis gjennom veiledning.

4 https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/om-oss
5 http://www.martemeo.no/marte-meo-metoden/

