Jekteviken barnehage 2019-2020

Denne årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og Verdi- og måldokument for studentbarnehagene. Planen skal være et
arbeidsdokument for de ansatte i Jekteviken barnehage, og en kilde til informasjon om det pedagogiske arbeidet til foreldre, eier, politikere, kommunen og andre
samarbeidspartnere. Årsplanen gir grunnlag for kommunens barnehagetilsyn og de ansattes utarbeiding av plandokumenter.
Hjertelig velkommen til alle våre nye foreldre og barn, og gledelig gjensyn med våre «gode gamle» - vi ser fram til å tilbringe enda et flott år sammen med dere!
Mvh Jekteviken barnehage v/Øystein Grønlund Bekken, Styrer – Sammen Barnehager, Bergen

Jekteviken barnehage
Trehuset
Dragefjellet (0-2 år)

Sjiraffen (2-5 år)

Anette – pedagogisk leder

Mads – pedagogisk leder

Frøya – barnehagelærer

Elisabeth S - barnehagelærer

Emily– fagarbeider

Marthe – fagarbeider

Linda– assistent og
kontormedarbeider

Elisabeth W – fagarbeider

Direktenummer: 94 88 20 99

Direktenummer: 94 87 29 79

Engen (0-2 år)

Jussen (2-5 år)

Ellen Marie – pedagogisk leder

Sara Amanda – pedagogisk leder

Simen/Sara Elisabeth –
barnehagelærer

Marthe – barnehagelærer

Kjetil – assistent

Ingejerd - fagarbeider

Mona – assistent

Gitte – fagarbeider

Direktenummer: 94 87 22 13

Direktenummer: 94 86 56 75

Høyhuset

Robert – pedagogisk leder

Vågen (2-5 år)

Kjersti - fagarbeider
Kathrine – fagarbeider

Direktenummer: 91 10 01 88

Åpningstider
Barnehagens åpningstid er 7.30-17.
Vi er feriestengt i romjulen og hele påskeuken. På sommeren er vi stengt i fellesferien
(uke 28, 29 og 30) og i ukene før (27) og etter (31) sommerferien er åpningstiden 8-16
(også potensielt på inneklemte dager ifm ferieperioder). NB: i uke 27, 31 og siste uken
før julaften praktiserer vi bindende påmelding for å kunne benytte barnehageplassen.
Personalet skal avvikle ferie og det er viktig for oss å sikre at vi har god bemanning,
hele året. Frist for innmelding av at plassen skal benyttes i sommerukene er alltid
innen himmelfartsuken er over.

Planleggingsdager
Barnehagens personale har 5-6 dager til planlegging pr år der barnehagen er stengt.
Planleggingsdagene i år er: man 9/9, 11/10 og fre 8/11.
Etter nyttår: fre 31/1 og fre 22/5.

Laila – pedagogisk leder
Kamilla - barnehagelærer

Asle – assistent

Adresser
Magnus Lagabøtesplass 5, 5010 Bergen (Murhuset)
Magnus Lagabøtesplass 7, 5010 Bergen (Trehuset)
Jekteviksbakken 25, 5006 Bergen (Høyhuset)
https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/jekteviken
Telefon ledelse
Sentralbord barnehage – 90 40 33 53
Styrer Øystein - 91 57 90 87
Styrerassistent Siv Kristine - 97 70 09 00

Murhuset

Dokken (4-6 år)

Jekteviken er en sentrumsbarnehage i Bergen, beliggende like ved Juridisk
fakultet på Dragefjellet. Vi har seks avdelinger med til sammen ca 100 barn i
alderen 0-6 år. Vi har en flunkende ny lekeplass ute og benytter oss av de
mange turmulighetene og kulturtilbudene vi har tilgang på som
sentrumsbarnehage. Vi er først og fremst opptatt av relasjonene mellom barna
og at barna har en god tilknytning til de voksne som jobber her. I tillegg mener
vi bestemt at leken er barnas fremste utviklingsarena og vil verne om denne og
støtte alle barn i lek.

Tina - assistent

Direktenummer: 94 87 17 44

Samarbeidsinstanser
Vi samarbeider ofte med instanser som PPT, Lavterskelteamet, BUP, HiB,
Fagopplæringen i Fylkeskommunen, Barnevernet og Ergo- fysioterapitjenesten for å
nevne noen. Vi har et særskilt tett samarbeid med barnevernet som tilbyr
konsultasjon for oss i barnehagen og foreldreveiledning, samt lavterskelteamet som
tilbyr observasjon på enkeltbarn og barnegrupper. Etter observasjon får våre ansatte
og foreldre veiledning. Lavterskelteamet kan også hjelpe oss og dere i videre 2
VL2
henvisninger til PPT. Vi samarbeider også med HVL og tar imot studenter i praksis.
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Pedagogiske verdier
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for
diskriminering. (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)
Å se omsorg, danning, lek og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon.
Det er i møte med andre danning skjer, og gjennom kjennskap til hvert enkelt barn og barnets
familie dannes grunnlaget for felleskap og vennskap i barnehagen. Vi i Jekteviken jobber for å
skape en trygg tilknytning, og mener at den viktigste enkeltfaktoren i det pedagogiske tilbudet er
den unike relasjonen mellom barn og voksne. Relasjoner handler om å dele noe følelsesmessig
sammen med andre. Når barna begynner i barnehagen vil de aktivt forsøke å knytte seg til en eller
flere av de ansatte og trygg tilknytning etableres når barnet opplever seg forstått, verdsatt og
godt ivaretatt. Trygge tilknytningsrelasjoner preget av gjensidighet og stimulering bidrar til at barn
blir mer robuste i møtet med senere utfordringer, blant annet fordi de har god erfaring med å
søke hjelp og støtte når noe blir vanskelig slik at det blir lettere å tåle livets opp- og nedturer.
Gode relasjoner fremmer barns psykiske helse og livsmestring. Rammeplanen beskriver
livsmestring som barnas psykiske og fysiske helse, samt forebygging av krenkelser og mobbing.
Den positive dimensjonen av psykisk helse handler om trivsel, velvære, å kunne håndtere vanlige
utfordringer i livet og delta i sosiale fellesskap. Gode relasjoner mellom barna er også viktig for
utvikling av vennskap. Vennskap tar mange former og viser seg på forskjellige måter. Som
barnehage ønsker vi å støtte opp om vennskap mellom alle barna og forebygge krenkelser og
mobbing. Barn mobber ikke med vonde hensikter, men for å posisjonere seg og beholde sine
viktigste relasjoner. Det er derfor viktig at vi veileder barna i hva som er akseptable og ikkeakseptable handlinger når de er med hverandre. Skulle vi oppleve påbegynnende mobbeatferd i
barnehagen er det viktig for oss å ta tak i det og få foreldre med på samarbeidet, uten et
moraliserende perspektiv.
Vår pedagogiske plattform bygger på Sammen Barnehagers hovedmål og Rammeplan for
barnehagen. I vårt arbeid for å nå våre mål bruker vi bl.a. verktøy som holdningsarbeid,
refleksjonsskjema og Marte Meo-metoden. For å illustrere hvordan vi jobber har vi delt inn
hovedmålene i ulike fokus med tilhørende eksempler fra holdninger og leveregler som vi
kontinuerlig jobber med i personalgruppa.
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Hovedmål
Identitet og selvfølelse

Valg

Vi bidrar til at barn utvikler sin identitet basert på en god
selvfølelse.

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

Vi har fokus på at barna:
- opplever mestring
- føler trygghet til å uttrykke seg (tilknytning)

Vi har fokus på at barna:
- har kjennskap til egne muligheter, og at de får rom til å uttrykke
egne behov og preferanser

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg skaffer meg kunnskap om det enkelte barnet gjennom
observasjon, refleksjonsskjema, avdelingsmøter,
foreldresamtaler og daglig kontakt med barn og foreldre.
• Jeg gir barnet oppmerksomhet uten at det krever det.
• Når jeg snakker med et barn lar jeg ingen abryte oss.

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Når jeg først har spurt et barn om noe, tar jeg svaret på alvor.
• Jeg gjør kjent for barnet hvilke regler og rutiner vi har, og støtter
de i å se valgmuligheter.
• Ser jeg at en oppgave er vanskelig for et barn, gir jeg dem et
delmål.
• Jeg tar meg tid og oppfordrer barnet til å prøve selv før jeg hjelper.

Følelser

Sosial kompetanse

Vi bidrar til at barnet skal kunne kjenne, forstå og gi uttrykk for
sine følelser.

Vi bidrar til at barn blir trygge nok til å hevde sin mening og gir plass
til andres initiativ og reaksjoner i et samspill.

Vi har fokus på at barna:
- får aksept og anerkjennelse for alle følelser
- opplever voksne som toner seg inn på barna ved å følge deres
initiativ («Inntoning» – se mer under Marte Meo)
- opplever voksne som benevner/setter ord på følelser
- får handlingsalternativ av de voksne

Vi har fokus på at barna:
- opplever vennskap og gruppetilhørighet
- utvikler lekekompetanse

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg gir barnet rom for å være lei seg, sint og glad.
• Jeg viser tydelig omsorg for barnet, også når vi står i en
konfliktsituasjon.
• Jeg støtter barna i frustrasjon, og gir det tid og mulighet til å
ordne opp selv.

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg lytter og lar barnet snakke ferdig.
• Jeg oppfordrer barnet til å vise omsorg.
• Jeg holder blikkontakt når jeg snakker med barnet.
• Jeg viser og sier at jeg er tilgjengelig når barnet trenger meg.
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L K
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike
typer lek både inne og ute» (Rammeplanen, side 20)

Vi er lekende voksne!
Vi i personalet er en vesentlig bidragsyter og støtte for barna i lek. Vi skal
være lekens beskytter, hjelpe å løfte frem barnas initiativ i lek, være en
lekekamerat, arbeide med inkludering, relasjoner og gode
samspillmønstre, samt inspirere og videreutvikle leken.
Vi går inn i leken på barnets premisser. Det er gunstig å være litt
avventende, og vurdere situasjonen slik at velment støtte ikke avbryter
eller styrer leken, vi er opptatt av å ta vare på barnas egen lekekultur.

Vi leker SAMMEN!
Vi gir barna tid til å observere andre i lek for å høste erfaringer, gjerne
sammen med voksne støttespillere. Barna kan trenge hjelp til å tolke
signaler fra andre deltakere i leken, forstå hva som skjer, og få oversikt
i leken. Vi bistår barnet med å kommunisere dets tanker, meninger,
ønsker og intensjoner slik at det blir en aktiv deltaker i leken.
Gjennom at barn får delta i leken på sine premisser utvikler de seg
sosialt, konstruktivt og kreativt. Etter tilvenningsperioden vil vi også ha
noen dager vi kaller for «Leke Sammen – dager». Da leker vi sammen
på tvers av avdelingene med andre barn i samme årskull.

Den som er med på leken…
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Barn er kompetente lekere!
Barnet kan gjennom lek medvirke i samspill ut
fra sine spontane, lekende innspill. Slik vil de
oppleve egen vilje og evne til både å
bestemme og til å uttrykke tanker, fantasi og
følelser. Barn som leker viser evne til å slappe
av, la seg rive med og ha det morsomt alene
og sammen med andre. Lek er en kilde til
humor og glede, og gjennom ulike former for
lek får barna mulighet til å uttrykke seg og
kjenne at egen opplevelsesverden gjelder.
Om barnet ditt forteller deg etter en endt
barnehagehverdag at det «bare har lekt», så
kan du være godt fornøyd!
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Risikofylt lek
Barnehagen skal bidra til at barna «opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige
utfordringer» (Rammeplanen s.49).
Risikofylt lek er lek 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. Tilgang på/gradering av risikofylt lek vurderes etter alder og
modning.
Det er flere gode grunner til å la barna utføre risikofylt lek, her er noen av de:

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 - følelsesregisteret 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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Kommunikasjon, språk og musikk
«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og
påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill
skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape
mening.» (Rammeplanen s. 23)

Instrumentbruk for å lytte ut lyder og oppleve samspill
Sangleker, klappe rytmer og stavelser i ord.

Sang

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med
andre, delta i lek og ha innflytelse i hverdagen. Vi ser på arbeidet
med å støtte barnas språktilegnelse som en sentral del av
hverdagen. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke
språket sammen med andre, derfor tilrettelegger vi for språkbruk i
meningsfulle sammenhenger. Vi arbeider for å gi alle barna varierte
og positive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne
tanker, følelser og meninger. På bakgrunn av dette legger vi til
rette for at innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om
barnas språkutvikling og språkstimulering slik at det inngår som en
del av det daglige samværet.
Språk og musikk henger sammen, noen kaller det til og med for
Sprusikk! Rytme, dynamikk og tempo er elementer som danner
grunnlag for musikk, men som også er viktig i språket vårt. Musikk
og språkutvikling sees derfor i sammenheng.
I tillegg er musikk et verdensspråk som gir mulighet for unike
samspill og fellesskap på tvers av alder, språk og kultur.

I samlingsstunder, garderoben, ved stell, måltid og utelek.

Lytte til lydbøker for å stimulere evnen til å skape mentale bilder.

Felles spillelister i barnehagen som taler individets musiske språk.

Gode språklige rollemodeller

Vi bruker ulike kommunikasjonsverktøy og har vårt eget lille bibliotek i
Murhuskjelleren hvor vi fordyper oss i bøker og spill.

Munnmotoriske øvelser som å blåse fjær, i sugerør og gurgle. Vi lager
også ulike dyrelyder.

Gjennom Marte Meo benevner vi for at barna skal registrere hva de gjør.
Vi beskriver for å øke selvforståelse og speiler for å øke selvbildet.
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Mangfold
Slik jobber vi med mangfold:
«Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen
kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i
sosiale og kulturelle fellesskap»
-Rammeplan for barnehagen, side 9
I ordet mangfold ligger det mye. Det kan handle om språk, kulturelle trekk,
levesett, samfunnsstrender, religion og toleranse for ulikhet. Det som skal
reflektere barnehagehverdagen i Jekteviken barnehage er at det skal være
en plass for alle og at de voksne er gode rollemodeller for å vise aksept og
anerkjennelse av alle mennesker og deres iboende likheter og forskjeller.
Hos oss er det rom for alles identitet – individuell identitet og kulturell
identitet. Barn er nysgjerrige av natur og dette gir en naturlig innfallsvinkel
for å jobbe med mangfold der vi kan bruke barnas kreative utfoldelse.
Vi er bevisste på hvilke valg vi tar når vi kjøper inn lekemateriell/bøker –
det skal være gjenkjennelig for alle og vi skal se mangfoldet i det vi leker
med/leser i hverdagen. At dukkene har forskjellig hudfarge og at
karakterer i bøker f eks sitter i rullestol eller lever i forskjellige
familiekonstellasjoner er viktig for å signalisere for barna en naturlig
respekt for alle.

Musikk, dans og rytme er et universalt språk som fremmer en
følelse av fellesskap og delt glede.
*Hver avdeling lager en spilleliste med sanger barna på
avdelingen liker, hører på hjemme og på sitt eget språk.

Med jevne mellomrom ønsker vi å introdusere smaker og
influenser fra andre kulturer.
*En gang i måneden lager vi mat med inspirasjon fra andre land.
Vi markerer dette visuelt for barna ved å ha flagg fra
inspirasjonslandet på bordet.

Alle barn skal få mulighet å utvikle sin egen identitet, få presentert
likheter og forskjeller og leke med språk.

*På hver avdeling øver vi på å telle til tre på alle språk som er
representert i barnehagen.

Barn er nysgjerrige på hverandres likheter og forskjeller, og skal få
mulighet å bli kjent med ulike familiekonstellasjoner og kulturer.
*Ved oppstart får alle nye barn en mal som de kan bruke sammen
med foresatte til å legge inn bilder av viktige personer i barnets
liv.

Barna skal få kjennskap til ulike kulturelle tradisjoner.

*I år markerer barnehagen FN-dagen, Lucia, jul, samefolkets dag,
karneval, holi, barnehagedagen, grunnlovsdagen, frigjøringsdagen
og påske.
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Barns medvirkning og progresjon
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» (Barnehageloven)

I Jekteviken barnehage er barns medvirkning et vesentlig
perspektiv når vi setter tema for aktiviteter og prosjekt. Vi
bruker også barneperspektivet ved planlegging og
evaluering av aktivitetene.
Barns rett til medvirkning er en viktig del av hverdagen
vår. For oss handler det om å gi barna rom til å uttrykke
seg, lytte til, samhandle og respektere hverandre i et
fellesskap som inkluderer alle. Hvert barn har rett til å
erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i
fellesskapet.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal
utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Det fysiske miljøet
skal være tilpasset barnegruppen gjennom hele året,
refleksjonsskjema vi bruker i forbindelse med
foreldresamtaler tydeliggjør progresjon mens årstema er
bygget med tanke på utvikling, mulighet for medvirkning
og progresjon.
Arbeid med evaluering er et viktig ledd, i personalet er vi
opptatt av å oppdage, følge opp og utvide det barna
allerede er opptatt av.
Vi ønsker å fremme spontanitet, muligheter og reelle valg
for barna i barnehagen vår. Dette gjelder både på
individuelt- og kollektivt nivå. Dette krever at vi som
ansvarlige voksne er observante og lydhøre, og i stand til å
kunne ta barnas perspektiv. Dette innebærer at planer
noen ganger endres etter hva barna viser interesse for.

Slik jobber vi med medvirkning og progresjon
Vi er nære, nysgjerrige, lydhøre voksne som har respekt for
barnets opplevelse og følelsesuttrykk.

Vi er tilstede i øyeblikket for å kunne lese kroppsspråk og
mimikk som er de aller yngste barnas nonverbale språk.

Vi er observante, lydhøre og i stand til å ta barnas perspektiv.
Dette innebærer å kunne endre opprinnelige planer etter
hva barna er interessert i.
Det fysiske miljøet på avdelingene er stadig i endring
ettersom barnegruppen trenger varierte leke-, aktivitets- og
læringsmuligheter.
Vi oppdager, følger opp og utvider det barna allerede er
opptatt av. Vi introduserer nye perspektiver og tilrettelegger
for nye opplevelser.

Vi arbeider jevnlig internt med evaluering som er
utgangspunkt for videre arbeid og utvikling.

Hvert barn blir tatt på alvor og har innvirkning i fellesskapet.

11

Jekteviken barnehage 50 år
August
Du og jeg og
vi to..
Juli

September

Vi avslutter
året og holder
sommerstengt

Du og jeg og
barnehagen
vår..

Juni

OktoberNovember

2019/2020

Vann i Bergen

Du og jeg og
byen vår

Mål
Mars- Mai

Desember

Jektevikens
fest- og
fargespill

O’ jul med din
glede

JanuarFebruar
Tidskapselen

Hovedmål
Gjennom prosjektet skal vi legge til rette for:
• At barna får opplevelser med kunst og kultur som legger grunnlag for
tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid
• At barna gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer blir kjent med
eget nærmiljø og samfunn
Delmål
• Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og
kulturelle uttrykk, på sine premisser skal de få engasjere seg og
bearbeide inntrykk
• Gjennom lek, sang, rim og regler blir vi kjent med Bergen’s barnekultur
• Vi tar i bruk digitale verktøy for inspirasjon, dokumentering og i søken
på ny kunnskap
• Gjennom små og store ekskursjoner får vi førstehåndserfaringer med
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byen vår

Kalenderen vår
Gjennom året arbeider vi med dokumentasjon av arbeidet vi gjør.
Dette vil sammen med barnas kreative arbeid danne grunnlaget for vår utstilling på sommerfesten
som i år har fått navnet Jektevikens farge- og festspill .
I år vektlegger vi fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og Nærmiljø og samfunn.

August

September

Oktober

November

«Du og jeg og vi to!»

«Du og jeg og barnehagen vår!»

«Du og jeg og byen vår»

«Du og jeg og byen vår»

• Tilvenning
• «Jekteviken 50 år» starter
• Velkomstsamtaler

• Tilvenning fortsetter
• Foreldremøte 18. september
• Vi feirer barnehagen 25. september – foreldre
inviteres
• Brannvernuke 38

• Foreldresamtaler starter opp
• FN- dagen

• Foreldresamtaler fortsetter

Desember

Januar

Februar

Mars

• Nissefest 6. desember
• Lucia 13.desember (Dokken står for toget)
• Solsnu 20.desember – foreldre inviteres
• Tid og rom for undring og sanselige opplevelser

«TIDSKAPSELEN»

«TIDSKAPSELEN»

«Jekteviken farge- og festspill»

• Karneval 21.februar – vi kler oss ut som …
• Oppstart foreldresamtaler
• Vi markerer Samefolkets dag avdelingsvis 6.
februar

• Markering av Holi 9.mars – foreldre inviteres
• Barnehagedagen 10. mars
• Foreldresamtaler fortsetter

April

Mai

Juni

Juli

«Jekteviken farge- og festspill!»

«Jekteviken farge- og festspill!»

«Vann i Bergen!»

• Vi avslutter året og forbereder ett nytt

• Foreldresamtaler fortsetter
• Påskefrokost 2. april – foreldre inviteres
• Brannøvelse

• Markere frigjøringsdagen 8.mai
• Vi markerer 17. mai avdelingsvis, går i tog og har
leker ute
• Kreativt arbeid mot sommerfest (Fokus:
Jekteviken 50 år/gamle dager/Bergen)
• Besøksdager på kryss av avdelinger mtp neste års
barnegrupper

• Sommerfest 5. juni – foreldre inviteres
• Vi avslutter jubileumsåret
• Foreldremøte for nye foreldre + foreldre til barn
som skal bytte avdeling 17. juni
• Besøksdager fortsetter
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Prosjektbeskrivelse

August- September
«Du og jeg og… »

Oktober- November
«Du og jeg og byen vår»

Januar- Februar
«Tidskapsel»

Jekteviken barnehage 50 år

Bergen by

Bergen i gamledager

Ingen barn, ingen familie, ingen tilvenning er
like. Vi tar alltid utgangspunkt i samme
tilvenningsmodell, men tilpasser ut i fra barnets
og familiens behov.

Vi ivaretar og bygger videre på de relasjonene
vi har dannet i august og september.
Nå som vi er blitt godt kjent med hverandre og
barnehagen vår vil vi bli bedre kjent med
Bergen by.

Vi reiser tilbake i tid og blir kjent med gode
historiske personer med tilknytning til Bergen.
- Engen og Dragefjellet: Edvard Grieg
- Jussen, Sjiraffen og Vågen: Ole Bull
- Dokken: Magnus Lagabøte

Vi starter opp vårt arbeid med Jekteviken 50
år i september. Avdelingene bygger
prosjektet ut i fra barnegruppenes behov,
alder og interesser. Vi bruker bilder som
utgangspunkt for samtale og undring.

Vi arbeider med typiske sanger, leker, ord og
uttrykk som er typisk for byen vår.
Kjente bergensere og steder i sentrum vil bli
vektlagt ulikt fra avdeling til avdeling.

De historiske personene blir grunnlaget i dette
prosjektet, vi vektlegger medvirkning, undring,
sanser og progresjon. Prosjektet avsluttes med
et karneval som har samme tema og innhold
som perioden.

Mars- Mai
«Jektevikens fest- og fargespill!»

Juni
«Vann i Bergen»

Våren er i anmarsj, det er tid for vår med farger og etter hvert
festspill i byen vår. Historisk sett tar vi et hopp mot nyere
tider og setter fokus på samtidens kunst og kultur.

Hva er vel Bergen uten vann? Vannet kommer jo fra alle
kanter i byen vår og dette skal vi omfavne i årets siste
prosjekt.

Holi er startskuddet for dette prosjektet, vi inviterer foreldre
til å bli med, kler oss i hvitt og lar Jekteviken eksplodere i
farger. Videre arbeider vi musisk, fargerikt og kreativt i takt
med våren og alt livet som springer ut i Bergen by.

Regnet øser ned på sin helt særegne måte her i byen vår, i
bybildet finner vi i tillegg rennende vann i mange ulike
fontener og kanaler. Støvler, sydvest eller paraplyer er en
selvfølge for de fleste.
Ingen elsker å hoppe i dammer som oss fra i Bergen!
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Studentrettede tiltak og begivenheter i Jekteviken
Studentrettede tiltak

Begivenheter

Eksamensgaranti
Hvis ditt barn blir syk når du skal avlegge eksamen; ta kontakt så
finner vi en løsning.

Bursdagsfeiringer og Jektevikens bursdag (25.sept)
Vi ønsker å gi barna en opplevelsesbasert bursdagsfeiring. Barnet får
invitere resten av barnegruppen med på en selvvalgt aktivitet. I år
feirer bursdagen 50 år og da inviteres også foreldre til å delta.

Utlån av barnehagen
Vi låner ut vår barnehage til foreldre som ønsker å benytte
lokalene til ulike formål f.eks. bursdagsfeiring, dåp og
konfirmasjon i helgene. Vi har god plass og masse leker, og
tilbudet er helt gratis. Når det gjelder bursdagsfeiringer
anbefaler vi at man inviterer hele avdelingen og at dette
gjennomføres på en helgedag.

Holi (9/3)
Alle foreldre er hjertelig velkommen til å bli med på fargefesten. Ta
på deg hvite klær og fest med oss ☺
Påskefrokost
Siste torsdag før påske inviterer vi dere til påskefrokost fra kl 8.30.
Sommerfest m/utstilling (5/6)
I juni inviterer vi foreldre, søsken m.fl. til sommerfest og fremvisning
av det barna har jobbet med ila barnehageåret. Her blir det moro
både for store og små. Festen starter alltid utendørs og varer fra kl
14.30 til 16.00, så kle dere etter været ☺

Solsnu (20/12)
Vi inviterer foreldre og barn til julestemning i tussmørket på
morgenen fra kl 8.30. Vi tenner bål, spiser en fiskekake eller to, lytter
på julemusikk og lar tankene vandre.
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Marte Meo - en veiledningsmetode
Marte Meo er en metode der vi bruker video og visuelle bilder av
samspill som utgangspunkt for veiledning av vårt personale.
Metoden er en praktisk modell til utvikling av nye ferdigheter i det
daglige samspillet med barn. De visuelle bildene er gull verdt da de
gir oss konkret informasjon ”skritt for skritt” om hva som skjer i
samspillet, samtidig som metoden gir oss mulighet til å forbinde
teori og praksis.
I Jekteviken barnehage har vi to ferdig utdannede Marte Meo terapeuter (Laila og Øystein). I skrivende stund går Øystein et
utdanningsløp for å bli "supervisor" som innebærer opplæring av
andre terapeuter og kollegaveiledere. I tillegg så går Siv Kristine,
Mads og Sara Amanda på utdanningsløpet for å bli Marte Meo –
terapeuter og kollegaveiledere. Sammen Barnehager satser stort på
Marte Meo, da vi har seksten ferdig utdannede terapeuter og
tjuetalls under utdanning nå.

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet vårt:
Hvilke
kompetanse
barnet
innehar

Økt kunnskap om samspill

Styrke kvaliteten på samspillet
Felles forståelse for prinsippene for støttende
kommunikasjon

Hvordan
vi kan
støtte
barnet
videre

Større forståelse og mer innsikt i enkeltbarnet

Utvikle evnen il observasjon
Reflektere over vår egen rolle i møte med
enkeltbarnet

Hva, når
og hvorfor
det
fungerer
for barnet

I veiledning ser
vi på visuelle
bilder av
samspill som
viser oss

Hva
barnet
mestrer

Hva som
fremmer
utvikling
hos barnet
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Marte Meo – utviklingsstøttende kommunikasjon
Marte Meo betyr "av egen kraft" og viser til at alle mennesker har mulighet til å utvikle
ferdigheter i samspill og kommunikasjon. Med hjelp av visuelle bilder blir prinsipper for
utviklingsstøttende kommunikasjon løftet frem. Her er noen av de viktigste:

Presentere seg i et samspill

Være i rytme (aksjon/reaksjon)

Barnet presenterer sine initiativ, opplevelser, interesser, lyster
i samtale og lek med andre

Barnet opplever turtaking i samspillet. Den voksne
avventer nye initiativ slik at barnet får tid og rom
til å reagere og handle.

Å kunne presentere seg for andre gir barnet selvtillit,
samarbeidsevner, fremmer kompetanse i lek og i den sosiale
utviklingen.

Benevne

Turtaking kan være verbal, non verbal, inneholde
pauser, gjentakelser av ord, lyder og speiling av
ansiktsuttrykk og bevegelser. Å være i rytme i
samspillet gir barnet erfaring med å lese, tolke og
handle på andres signaler. Rytme i samspill
fremmer lekekompetanse, mestring og følelse av
felleskap.

Sette ord på barnets og egne handlinger, intensjoner, fokus og
følelsesuttrykk
Barnet får støtte til å holde fokus i øyeblikket, registrere egne
og andres handlinger og får sine egne intensjoner bekrefter.

Følge barnet før en kan lede
Å følge barnets initiativ og oppmerksomhet før en
kan lede barnet i en ny retning.

Utviklingsmessig vil et språkrikt miljø stimulere ordforrådet og
språkforståelsen. Vi bruker ofte å si at vi ønsker å "bade barnet
i språk".

Å følge barnets initiativ og oppmerksomhet gir
barnet oversikt, retning og følelsen av å være
betydningsfull og forstått.
Barnet får dermed støtte til å vite hva det kan eller
skal gjøre og velge alternative løsninger.

Bekreftelse
(Delt glede og opplevelse)
Dele barnets gleder og opplevelser ved å speile ved hjelp av
ord, stemmeleie, mimikk og kroppsspråk
Bekreftelse gjør barnet oppmerksom på glede og seg selv, og
muliggjør at andre kan ta del i gleden. Et barn som blir
bekreftet vil utvikle ferdigheter i å lese og bekrefte andre og ta
nye initiativ.

Markere begynnelse og slutt, tydeliggjøre overganger

Triangulering
Koble et barn på et annet barn eller en etablert
relasjon mellom to andre barn
Triangulering fremmer barnets kompetanse i lek
og i den sosiale utviklingen (empati). Triangulering
hjelper barnet til å se andre, bli oppmerksom på
omgivelsene sine og bli sett av andre.
Bruk benevning for å sette ord på barnets og
andres handlinger/intensjoner.

Barnet får retning når det starter en handling og får støtte til å
fullføre før det går videre. Dette gir barnet oversikt,
forutsigbarhet og kjennskap til handlingsmuligheter.
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Sirkelen – et verktøy for tilknytningsarbeid

Primærkontakt
Alle barn får en primærkontakt når de
starter i barnehagen.
Primærkontakten
har
Primærkontaktn
får en primærkontakt
når de
starter
barnehagen.
ansvari for
å ta i motPrimærkontakten
barn og foreldrehar
i
ansvar
for å taPå
i mot
og foreldre
oprten.og
oppstarten.
denbarn
måten
slipper ibarnet
På
den
måten
slipper
barnet
og
foreldrene
å
foreldrene å forholde seg til mange voksne
i
forholde
seg
til
mange
voksne
i
starten.
starten. Tilvenningstiden vil variere i lengde
Tilvenningstiden vil variere i lengde for hvert
for hvert enkelt barn og dette blir nøyere
enkelt barn og dette blir nøyere avtalt mellom
avtalt mellom
foresatte og
foresatte
og primærkontakten.
primærkontakten.
I løpet av barnets første to uker gjennomføres
I løpet
av barnets første
to uker
en
velkomstsamtale
der familien
deler
gjennomføres
velkomstsamtale
der
informasjon
meden
barnehagen
og barnehagen
deler
informasjon
om tilvenningsperioden.
familien
deler informasjon
med

barnehagen og barnehagen deler

Målet for denne sirkelen er å oppnå en nær tilknytning mellom barn og voksne i
barnehagen. Barnet som er i sentrum skal både få dekket sine grunnleggende behov og
lære å gi uttrykke for sine behov og følelser.
Innholdet i de innerste sirklene må være på plass hos barnet, før det kan ha glede av de
neste.

Primærkontakten
et nært samarbeid med
informasjon om har
tilvenningsperioden.
foresatte og er den som har ansvar for å
introdusere barnet for de andre voksne.
Primærkontakten har et nært samarbeid
Avdelingen utnevner også «sekundærkontakt»
medogså
foresatte
erekstra
den som
hartilansvar
som
vil væreoglitt
knyttet
barnet.for

å introdusere barnet for de andre voksne.
Avdelingen utnevner også
«sekundærkontakt» som også vil være litt
ekstra knyttet til barnet.
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Foreldresamarbeid og tilvenning
Vårt mål for foreldresamarbeid:
• Foreldre skal være trygge på at barna har det godt i Jekteviken
barnehage
• Barnehagen legger til rette for gode relasjoner og god
kommunikasjon

Vårt verdigrunnlag i møte med nye barn og foreldre:
Vårt utgangspunkt når vi tar imot barn/foreldre er at alle er unike
og trenger tid og rom for å bli kjent i sitt tempo. Tilvenningen vil
nødvendigvis ikke spres over tre dager, men der en noe progressiv
tilvenning er mulig, er dette å anbefale. Foreldre inviteres til å være
tilstede så mye som mulig over de tre dagene; ved å gjøre dette
kan vi lære mer om foreldrenes tilnærming til barnet og få et bedre
utgangspunkt til å bli en «trygg base og sikker havn». Under
tilvenningsperioden organiserer vi oss slik at vi er godt bemannet
når dere og barna er tilstede.
Etterhvert som barnet blir tilvent er det viktig å være oppmerksom
på at barnas behov kan være annerledes enn foreldres behov. Vi er
veldig klar over at det er gode intensjoner som ligger bak dette,
men det er viktig at vi setter barnas behov først. Vi opplever bl.a.
svært ofte at foreldre blir usikre i levering og henting. Dette er helt
normalt, så bare spør oss om råd og delta i dialogen så vi finner
frem til det som er best for barna ☺

Foreldres ulike muligheter for medvirkning

Foreldresamtaler

Foreldremøter

MyKid; vår digitale kommunikasjonsplattform

For å sikre oversikt og tilhørighet tilbyr vi:
• Mulighet for besøk i barnehagen, foreldremøte for nye foreldre,
tilsendt velkomstbrev og informasjon om avdeling før oppstart.
• Omvisning ved oppstart og velkomstsamtale ila oppstartsmåneden.
• Informasjon om verdier, mål, metoder og opplevelser på MyKid
• Foreldresamtaler to ganger i året (ca okt/nov og mars/april) + v/
behov.
• Bilder av personalet på avdelingene

Brukerundersøkelse

Daglig dialog ved levering og henting

SamArbeidsUtvalget (SAU)
Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU)
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Forventninger til foreldre
Vær en aktiv bruker av MyKid. Husk å registrere på MyKid innen 9.30
dersom barnet har fri, er syk eller kommer senere. Er barnet sykt så send
oss gjerne informasjon om hva.

Respekter barnehagens åpningstid fra 7.30-17. Husk at barnet gjerne
trenger noe tid til å avslutte dagen sin i barnehagen så kom i god tid før
stenging.

Møt til oppsatt tid for foreldresamtale.

Ta med kjeledresser/regntøy hjem for vask og tørk hver fredag og ellers
ved behov.

Pass på at barnets klær er merket og at han/hun har et ekstra skift.

Snakk positivt om barnehagen når barnet lytter og støtt barnehagen i å
overholde de reglene som gjelder.

Ta kontakt med personalet når du leverer og henter, og hjelp barnet ditt å
rydde før dere går.

Gi beskjed om noen andre enn dere som foreldre skal hente barnet.

Vi ber dere være bevisste på å ikke dele sensitiv informasjon over hodet
på barna, be heller om en liten prat slik at vi kan trekke oss litt vekk om
det er behov for det.

Ved sykdom:
• Hold barnet hjemme ved dårlig almenntilstand og
smittsom sykdom (48 timers karantene ved oppkast,
feber og diare m.m.).
• Ta kontakt med personalet om du er usikker på om
barnet har en almenntilstand som er tilstrekkelig god nok
til å delta i fellesskapet eller ikke.
Del viktig informasjon med personalet som f.eks:
• Forandringer i familiesituasjon
• Viktige hendelser som kan påvirke dagsformen til barnet
(våkenatt, nye tenner, nytt husdyr, besøk av
besteforeldre etc)
• Hvis barnet deler noe kjekt eller trist fra barnehagen
• Endring ved basisbehov (søvn/hvile, toalett, mat etc)
• Sykdom som smitter
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Digital hverdag og MyKid – vår digitale informasjonsportal
MyKid er vår fremste infoportal og det er viktig for oss at minimum en av de foresatte pr barn er aktivt
inne i portalen og benytter denne.
MyKid finnes som en APP som er gratis og fri for reklame. Den kan du laste ned her:
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.intutor.mykid (Android)
https://itunes.apple.com/us/app/id1172849922 (iPhone)

For å få tilgang til MyKid laster du ned appen eller åpner en nettleser og skiver inn adressen
www.mykid.no. Her vil dere få beskjed om å oppgi brukernavn og passord. Brukernavn er ditt
telefonnummer. Trykk deretter på send meg passord hvis du ikke allerede har fått tilsendt ett. Inne på
siden er det fint om dere sjekker alt av personalia. Gi oss beskjed om noe er feil/må endres/legges til.
Spør oss gjerne om dere trenger hjelp, vi viser dere også gjerne i barnehagen om det er behov.
På MyKid vil dere finne månedsplaner, bilder, dagsreferater og andre nyhetsbrev og beskjeder. Disse er
felles for gruppen. Dere vil også kunne gi korte beskjeder til personalet (vi ønsker at dere bruker
"påminnelser" – funksjonen) og registrere ferier og sykdom hos barnet direkte inne i portalen. Portalen
er beskyttet av passord og brukernavn og er kun synlig for personalet og foresatte til barnet. Gi oss ros
for gode ting vi gjør (vi elsker positive tilbakemeldinger ;)) og kom med konstruktive forslag til
forbedringer.
NB! Det er veldig viktig for oss at dere etterlever personvernregler. Det er under ingen omstendigheter
tillat å lagre/skjermdumpe og publisere bilder utenfor plattformen uten et frivillig, uttrykkelig og
informert samtykke fra barn (foreldre) som er avbildet. Dette vil være å anse som et lovbrudd.
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

I barnehagen har hver avdeling mobiltelefon og ipad. Disse brukes primært til alle MyKid-funksjoner, som
erstatter det vi brukte mye mer tid på før (krysselister på papir, beskjeder mellom barnehagen og
foreldre, telefoner som avbryter oss i barn-voksen relasjonen, tid for å skrive ut bilder og oppslag m.m.).
Her registrerer vi hvem som har blitt levert og hentet, sovetid for alle barn, beskjeder fra barnehagen,
alle planene våre, beskjeder fra foreldre om sykdom, hvem som henter, forsinkelser, viktige
livshendelser, morsomme anekdoter og mere til ☺
Vi har også projektorer inne på hver avdeling og bruker de digitale mulighetene når det passer til våre
tema. Det kan være å vise sanger, danser, kulturinnslag og bakgrunner for rollelek ++.
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FAU og SAU
FAU
Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) er et
forum for foreldre i barnehagen og
arrangerer også blant annet dugnader,
familiemiddager og temakvelder. FAU er
derfor like mye sosial pådriver for
foreldregruppa som foreldreforum. Det
er ingen kvantitativ grense på antall
foreldre i FAU, men i forkant av valg av
hvem som skal sitte i SAU, velges det en
foreldrerepresentant fra hver avdeling
som vil utgjøre kjernen i FAU. To av FAU
– representantene velges inn i SAU og de
to andre er vararepresentanter.

SAU
Barnehagens SamArbeidsUtvalg (SAU)
består av like deler (2) foreldre og (2)
ansatte fra barnehagen. Styrer deltar på
møter som eiers representant og
referent. Minst én av de to
stemmeberettigede
foreldrerepresentantene som skal sitte i
SAU må være student.

SAU har som oppgave å være et
rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Utvalget skal særlig
være med å drøfte barnehagens ideelle
grunnlag og arbeide for å fremme
kontakt mellom barnehagen og
foreldrene. Utvalgenes medlemmer
velges tidlig på høsten og velges for ett
år om gangen. På møtene som vi har ca
3 ganger i semesteret (etter behov) kan
også «varaforeldrene» delta for å sikre
at alle avdelinger er representert.
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Måltid som en pedagogisk arena
Måltid som en pedagogisk arena

Måltidet er en vesentlig del av barns hverdag i
barnehagen. For oss handler ikke et måltid om bare
å mette sultne mager.
Måltidet skal også være en arena som fremmer
fellesskap, gode opplevelser og samtaler, matglede,
hygge og ro. For oss er det viktig å kunne bidra til at
barna utvikler et avslappet og godt forhold til mat.
Vi ønsker at barna skal oppleve måltidene som noe
lystbetont og innbydende. Ikke sjelden opplever vi
at matglede smitter fra et barn til et annet når
rammene rundt et måltid er gode.
Vi følger helsedirektoratets retningslinjer for
matservering i barnehagen. Vi lærer god
mathygiene; alle vasker hender før tilberedelse av
mat og før vi spiser, og vi tørker bort matrester fra
ansikt og hender etter måltidet. Vi har et utvalg av
økologiske matvarer da vi er en
miljøfyrtårnsertifisert barnehage og har fokus på et
næringsrikt kosthold. Vi skal tilrettelegge for at
barna skal få mulighet og lyst til å utforske nye
smaker og samtidig ha aksept for at vi er litt
forskjellige i matveien.

Delta i et trygt fellesskap og
utvikle
sosial kompetanse
Ta hensyn til andre; dele,
sende pålegg, vente på tur,
hjelpe hverandre, prate
sammen, lytte
Faste plasser rundt bordet gir
oversikt

Bli bedre kjent med seg selv
og egne behov
Hva liker jeg/liker jeg ikke?
Er jeg tørst, mer sulten eller
mett?
Hva våger jeg å smake på?
Hvordan kjennes det ut i
kroppen når jeg spiser
fort/sakte?

Matematisk forståelse
Telling: antall kopper,
bananer m.m.
Volum: hvor mye melk tar
koppen min?
Mengde: vi må ha 3 egg
Sortere: farge, størrelse m.m.

Selvstendighetstrening
Ta egne valg: hvilket pålegg vil
jeg ha?
Smøre på egen skive
Rydde etter seg
Vaske fingre og munn ved
endt måltid

Den voksne som rollemodell
Oppfordres til å spise
sammen med barna
Reiser seg ikke unødvendig
fra bordet.
Snakker oppbyggelig om
maten vi serverer

Motorisk utvikling - mestring
Tilberede sin egen skive;
smøre med kniv, dele egg
Skrelle poteter/gulrøtter
Håndtere bestikk
Løfte sin egen kopp

Språkstimulering
Lære navn på matvarene
Si takk for maten/vær så god
Synge bordvers
Benevne og prate sammen
under måltidet

Mattilbudet i Jekteviken
barnehage
I Jekteviken barnehage får barna to faste måltid for dagen, samt varmlunsj hver fredag til en samlet pris av kr 300 pr måned.
•
•
•
•
•
•

Barna spiser frokost hjemme eller tar med seg frokost hjemmefra
Vi tilbyr hverdagskost som består av lettmelk, grovbrød, knekkebrød, havregryn og biola med tilhørende basispålegg. Barna får også frukt daglig og grønnsaker flere
ganger i uken.
Hver fredag lager vi varmlunsj som lages mest mulig fra bunn av. Utgangspunktet er en meny som er felles for hele barnehagen, og menyen tilpasses eventuelle
tema vi jobber med.
For å sikre en variasjon på fredagsmåltidene og ut fra et helse- og miljøperspektiv vil matretter med kjøtt, fisk og vegetarretter være representert hver måned. For å
hindre matsvinn og hensyn til økonomi vil vi også ha noen «restefest-fredager».
Vi har fokus på vegetariske måltider hver mandag
Ved allergier, intoleranser eller ved kulturelle hensyn tilrettelegger vi for andre alternativer
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Fagområdene
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i
barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel. Allsidig utvikling og helse. Barnehagen
skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del
av barnehagens innhold.» (Rammeplanen s. 47)

Dokumentering/evaluering av fagområdene

Hvert fagområde er beskrevet i Rammeplanen for barnehager og dekker et stort
læringsfelt. Vi jobber sjelden med fagområdene isolert fra hverandre, da de gjerne
opptrer mer naturlig i et tverrfaglig samspill gjennom aktiviteter, samlinger og
samtaler med barna. Arbeid med fagområdene skal ifølge Rammeplanen tilpasses
barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. At barn får rike felles
opplevelser og kunnskap på mange områder er en forutsetning for lek og godt
samspill mellom barna. Vi tar gjerne utgangspunkt i opplevelser og interesser i
barnegruppen for arbeidet med fagområdene, og bruker i tillegg hverdagssituasjoner
til å forsterke arbeid med bl.a. språk og kommunikasjon.

•Hva har barnegruppen opplevd?
•Hva fungerte godt og hvorfor ble det vellykket?
•Hva kunne vært bedre, og hvordan kan man jobbe for å få det til å
fungere bedre?

Hver avdeling evaluerer og dokumenterer arbeidet som har blitt
gjort den aktuelle måneden:

Vi deler erfaringer og opplevelser fra avdelingene og bruker dette
til inspirasjon i det videre arbeidet. Oppsummering på
månedsplanen skal gi foreldre et lite innblikk i
barnehagehverdagen ved at vi deler noen av opplevelsene barna
har hatt den aktuelle måneden.
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Uformelle læringssituasjoner : fagområdene i hverdagen
Uformelle læringssituasjoner
Gjennom en barnehagedag skjer det mye
læring. Det meste er en læringssituasjon i
barndommen, og de uformelle oppstår
spontant i hverdagssituasjoner. Eksempler
på dette er henting, levering, på- og
avkledning, overgang fra lek til måltid,
overgang fra måltid til utetid, turer m.fl.
Fagområdene i hverdagen
Hensikten med denne oversikten er å gi
dere et innblikk i hvordan de syv
fagområdene kan være representert i
hverdagen vår. Vi har med hensikt ikke fylt
inn hver rubrikk, det er ikke et mål i seg
selv. Oversikten viser hvordan fagområdene
er tett vevd sammen og hvordan de som
oftest opptrer i aktiviteter,
rutinesituasjoner eller andre dagligdagse
hendelser i barnehagen.
Selv om fagområdene er en naturlig og stor
del av hverdagen vår, løftes de også frem
gjennom planlagte og spontane aktiviteter,
temaarbeid, tverrfaglig prosjekt m.m. I
Jekteviken har vi valgt å dele fagområdene
inn i et årshjul for å sikre at vi har et ekstra
fokus på dem.

De syv fagområdene
Dagsrytme
ift.
fagområde
ne

Nærmiljø
og
samfunn

Levering

Måltid

Kunst, kultur
og kreativiet

Kommnikasjon,
språk og tekst

«Jeg har på
meg arbåndet
jeg brukte i
går!»

Rom for
samtale mellom
barn, ansatte
og foreldre

Vi handler
mat i
nærmiljøet

Samlings
-stund

«Er du
sulten og
spise
frokost
eller vil du
leke?

Vi hilser på
hverandre når
vi treffes om
morgenen

Å orientere
seg i
rommet.
Vi tar av oss
to sko som er
ett par!

Vi setter oss på
huk når vi tar
imot et barn om
morgenen

Hele, halve
og kvarte
skiver.
Former på
pålegg.

Vi teller; ;hvor
mange bananer
har vi i dag?

Fantasi lek
Drama
Utforske
Deltakelse

Høytlesing
Sang
Rim/regler

Gjenbruksforming
Resirkulering,
vise kategorier

Hode,
skulder,
kne og tå.

Undre oss
sammen!

Telle sanger
f.eks. 10 små
indianere

Barna gjemmer
seg under teppe,
mens vi synger
Hokus og pokus.

Lese bøker
Prate sammen
Leke sammen

Bruke data,
projektor,
overhead til å gi
leken nye
elementer

Vi danser
Lek med
modulputer
Perle/tegne

Turtaking,
rekkefølge,
farger,
systemer mm

Vi leker med
plastelina

Ta bilde av
naturen med
digitalkamera,
legge inn på
data & skrive ut.

Gå på korte
turer uten
vogn

Undring
Respekt for liv
og miljø

Se på runde
bekkalokk,
trekantede
skilt og finne
veien hjem!

Hvor bor fuglen?

Vi prater og
synger mens vi
skifter bleie

Hygiene –
Vaske
hender
Do trening

Undring

Telle fingre
og tær.

Spennende og
titte ned i do når
vi skyller ned;
hvor blir tissen
av?

Vi prater om
hva må kle på
oss

Barnet får
øve på å kle
av og på
seg selv

Hvor mange
sko må vi ha
på?

Hvordan tar vi av
regnjakken?

Vi stopper
opp og ser
på gravemaskinen

Vi utforsker
og leker med
snøen

Stellesituasjon

Henting

Konkret eksempel

Vi synger
bordsang og
øver på å
vente på tur

Tur

Besøke
lekeplasser
i
nærmiljøet

Antall, rom
og form

Vi øver på å
smøre på
skiven selv

Fantasi
Utforske

Utelek

Etikk, religion
og filosofi

Vi høster
epler/plommer

Leke at vi
tar bybanen
eller går
over alle de
syv fjell!

Hva må vi
ha på i dag?

Kropp,
bevegelse,
mat og
helse

Rom for
samtale mellom
barn, ansatte
og foreldre.

Inne lek

Påkledning

Natur, miljø og
teknologi

Sangleker
Fantasi

Natur
Årstider
Utforske
Vi gir rom for
samtale mellom
barn, ansatte
og foreldre

Krype, løpe,
gå, hoppe,
og klatre

Oi! Det så
vondt ut, gikk
det bra med
deg?

Klatre høyt,
hoppe langt,
problemløsning.

Vi synger bake
kake sangen, når
vi lager kake i
sandkassen

Vi har spist
fiksekaker i
dag! Se så
langt jeg
kan hoppe!

Vi sier takk
for i dag når vi
skiller lag

Rydde leker

Hvilken lekekasse
skal duplo oppi?
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Overganger i barnehagelivet
Det finnes flere ulike faser i et barnehageliv, med noen markerte
overganger og noen mindre synlige overganger. De mest markerte
handler gjerne om overgangen fra liten til stor avdeling og
overgangen fra barnehage til skole. I tillegg kommer overgangen
der barnet går fra å være minst på avdeling til å bli størst på
avdeling, eller motsatt.
Felles for disse overgangene er at de tilsynelatende skjer over
natten, men for barnehagens del ligger det mye arbeid og gode
forberedelser bak endringene som skal gjøre barnet forberedt og
rustet for det nye som venter. Før overgangen legger vi ned mye
arbeid i at de voksne skal bli kjent med ny barnegruppe og
tilrettelegge for at barna blir bedre kjent med hverandre. Dette
handler om å være ofte sammen med barna, og vi legger også til
rette for samtaler mellom avdelingene slik at relevant informasjon
om barnas individuelle behov blir overført fra de som kjenner
barna best. Etter overgangen jobber vi mye med at barna skal få
tilpasse seg sin nye barnehagehverdag, og få oppleve større
selvstendighet og mestring som noe positivt.

I mai/juni vil vi ha ekstra fokus på å
bli kjent med sin nye avdeling. Barna
får treffe barn og voksne, leke, spise
lunsj og være med på samlingsstund

Besøkstid på avdelingen

Foreldre inviteres til en
velkomstsamtale i løpet av barnets to
første uker.

Foreldresamtale

Før barnet ditt begynner på stor
avdeling vil dere motta et
velkomstskriv fra deres nye avdeling.
Her vil dere få informasjon om
primærkontakt, barnegruppen,
rutiner og hvem som jobber på
avdelingen

Velkomstskriv

Aldersadekvat mestring i hverdagen kan handle om å få til å kunne
kle av og på seg selv, vaske hender, rydde etter seg, kunne smøre
sin egen skive og vite hvor man har garderobeplassen sin. Dette er
nyttige ferdigheter for barn som skal kunne oppleve å eie sin egen
hverdag. I barnehagen er vi opptatt av at disse
hverdagssituasjonene skaper rom for læring, og gjerne er
lystbetont for barna. Vi øver sammen og hjelper barna ett steg
videre når de er klare for det.
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Førskolebarna
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og
god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste barna skal få
mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom
barnehagen og skolen.»

Aktiviteter for førskolebarn:

(Rammeplanen s. 33)

Vi ønsker å støtte opp om mestringsfølelse og stolthet over å skulle begynne på
skolen. Det siste året i barnehagen er det et særlig fokus på vennskap med
jevnaldrende og kunnskap om seg selv. Det siste året før skolestart står disse
temaene i sentrum for de eldste barna, og innholdet skal være tilpasset hvert
enkelt barn og gruppen som helhet, med sikte på gode opplevelser her-og-nå. Det
vi har mest fokus på er at de skal være godt rustet sosialt for å møte
skoleomgivelsene på best mulig måte, med både selvstendighet og empati i
bagasjen. De faglige ferdighetene jobbes med gjennom egenmotivasjon og barnas
medvirkning, for de vil på et tidlig tidspunkt ønske seg «lekser» ☺ Vi legger også
opp til at faglige aktiviteter har et lekent preg. De eldste vil få et alderstilpasset
tilbud når det gjelder for eksempel turer, matlaging og kulturbegivenheter m.m.
De opplever å få større utfordringer og mer ansvar for små- ærend og oppdrag i
løpet av dagen.
Førskolebarna er selv med å utforme og påvirke innholdet i hverdagen. Vi har også
førskolegrupper på tvers av noen av våre studentbarnehager gjennom hele året,
slik at de får møte andre førskolebarn fra byen vår.

Lek med tall og bokstaver

Formjakt og fotografering

Spill og regelleker

Klippe og lime

Høytlesing av bok

Klatrevegg i Fantoft
Utflukter, teater, rockeverksted,
gjesteopptredener m.m.
Skolebesøk
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Miljøarbeid
Sammen er verdens første miljøsertifiserte studentsamskipnad, gjennom sertifiseringsordningen
"Miljøfyrtårn". Virksomheter som sertifiseres som miljøfyrtårn oppfyller definerte bransjevilkår for
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. For mer info om stiftelsen og bransjekrav for
barnehage, besøk miljofyrtarn.no

Barnehagen bidrar til at barna får erfaringer med og kunnskaper om:
• dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Hvor
kommer maten vår fra? (“osten kommer fra melka som kommer fra kua” etc…)
• gjenbruk og kildesortering, og hvorfor vi har et mål om redusert forbruk av plast og papir
(og avfall generelt)
• planting av nyttevekster.
• fisk og vegetarisk kosthold
• forbruk av elektrisitet
• plastplukking
• Kompostering (vi starter opp et Bokashi – prosjekt I år)
I Jekteviken barnehage har vi følgende målsettinger:
• Vi skal jobbe miljøpedagogisk, både gjennom formidling og valg av materialer, metoder og
tematikk ved prosjektarbeid og utstillinger.
• Økologisk hagebruk og dyrking av nyttevekster. “Fra jord til bord og tilbake til jord”.
• Tilby økologiske matvarer, vegetarmat, opprettholde vårt gode fisketilbud og redusere
kjøttforbruket.
• Unngå bruk av plastposer ved innkjøp.
• Opplevelsesbaserte bursdager.
• Være en motvekt mot kjøp/kast - mentaliteten.

Som miljøfyrtårn-barnehage skal vi i år også ha ekstra fokus på matsvinn. Det å kjenne etter;
hvor sulten er jeg? Vil jeg ha en hel eller en halv skive til? Hva skjer med maten vi kaster?
Det er veldig viktig for oss i barnehagen å ha dere foreldre med oss på laget i vårtmiljøarbeid,
og vi vil oppfordre alle til å følge våre nevnte mål. Vi har også byttedager i regi av FAU som vi
håper så mange som mulig vil delta på.
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Vurdering og dokumentasjonsarbeid
Dokumentasjon
Dokumentasjon handler om å vise frem det vi gjør i barnehagen, altså
synliggjøre praksis. Dette gjør vi gjennom å henge opp bilder fra lek, ulike
aktiviteter og begivenheter. Dere vil på den måten få mer innsikt i hva vi gjør i
barnehagen. Det hender vi dokumenterer prosessene gjennom bilder,
barnesitater, praksisfortellinger og produkter som barna har laget. Vi får
bedre innsikt i hva barna lærer og får ut av prosjektet, dette gir barna større
muligheter for medvirkning. For personalet er dokumentasjon viktig for å
planlegge og videreutvikle det pedagogiske arbeidet.

Vurdering
”Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er
viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og
rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og
vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og
kunnskap om barns utvikling og behov.” (Rammeplanen, s. 51).
Styrer og de pedagogiske lederne har et særlig ansvar for vurderingsarbeidet,
men for oss er det viktig at hele personalet er aktivt involvert. Vi vurderer
kontinuerlig enkeltbarnas mestring og hva de trenger støtte til, og
holdningssettene vi har for vårt arbeid med barn (og foreldre, personal og
miljø) blir evaluert årlig.
De ulike møtene vi har er viktige arenaer for vurderingsarbeid. På
avdelingsmøtene våre diskuterer vi barnegruppens behov for støtte og
evaluerer ulike tema med utgangspunkt i månedsplaner, temaplaner og
fagområdene fra rammeplanen. Aktiviteter som alle/flere avdelinger
samarbeider og deltar i, som for eksempel karneval, utstillinger, øvrige
tradisjoner og prosjekter vurderes på fellesmøter.
I vurderingsarbeidet tar vi med oss det som var positivt og hvordan vi kunne
gjort ting bedre, noe som er viktig for vår utvikling. Barnas erfaringer og
synspunkter tas med i vurderingen når vi utarbeider pedagogiske planer.
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Notater

Notater

Jeg skulle ønske at dagens barn
lekte mer enn de gjør
For den som leker som liten
får rikdom inni seg
som man kan øse av hele livet
Man bygger opp en varm, hyggelig
verden inni seg
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig
Et sted man kan ty til i motgang og sorg
Astrid Lindgren

