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KUNST KULTUR OG KREATIVITET

«La meg skape»

Forord
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om barnehager og
kom første gang i 1996. Siste utgave kom til barnehagene i august 2017. Målet med
rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i
årsplanene til barnehagene.
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-forbarnehagen-bokmal2017.pdf
Alle barnehager er pålagt å skrive årsplan, og den skal presentere barnehagen på en slik
måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med alle områdene i
rammeplanen. Denne planen er også en informasjonsdel som ikke endres hvert år. I denne
årsplanen er kapitlene bygd opp slik:
o Først en beskrivelse av hvordan vi skal, bør og ønsker å ha det.
o Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis her hos oss.
I tillegg til denne planen blir det også delt ut månedsplaner.
Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk
tjeneste, helsestasjon, skoler, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Volda. Foreldre vil bli
informert og involvert i saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er
pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon
vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som ansatte legge fram
politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller
dømt for seksuelle overgrep.

Formål for barnehagen
Barnehage og skole har fra 2011 endret formål som er mer i samsvar med hverandre. Den
nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold. Den uttrykker felles
verdier slik de kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, ulike religioner og
livssyn. De er forankret i menneskerettighetene. Det nye formålet slår fast at
barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning
skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Med den nye formålsbestemmelsen har
barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig og det stilles høye krav til
barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i
samarbeid med foreldrene.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG:
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens
pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til
barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Det fremgår av barnehageloven §
1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i
barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs
konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon
nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjonen). Å møte individets
behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og
medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring
og helse»

Dette lover vi foreldrene:
o Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen deres.
o Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse.
o Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere.
o Kulturelle opplevelser.

Presentasjon av barnehagen
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn
under opplæringspliktig alder et omsorgs- og
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal
både være en pedagogisk virksomhet og et
velferdstilbud for småbarnsforeldre.
Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det
enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Studentsamskipnaden i Molde eier og driver barnehagen som startet opp høsten 1994.
Studenter ved Høgskolen i Molde har fortrinnsrett ved opptak. Barnehagen har 3 avd. for
barn i alderen 0-6 år.
SiMolde barnehage ligger i et fint friluftsområde nær Høgskolen, Kvam barneskole og
studentboligene på Kvam. Det er flotte turmuligheter i barnehagens nærmiljø.
Avdelingene heter: Blåbærtua (1.etg, 18 barn, 3-6 år), Røsslyng(2.etg, 9 barn, 0-2år) og
Kongla (2.etg, 13 barn 2-4 år).
Personalet består av: Styrer, 4,5 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere og 3 assistenter

Barnehagens mål
Å være en studenttilpasset barnehage med høy kvalitet som
vektlegger leik, omsorg og læring. Vi ønsker å være
førstevalget for studentforeldre.
DELMÅL:







Personalet skal jobbe mot et felles grunnsyn med felles verdier og holdninger.
Vi skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling.
Vi skal ha en barnehage med kompetente voksne både faglig og personlig.
Vi skal ha et trygt og inkluderende miljø.
Vi skal yte god service og være gode på å samarbeide med foreldrene
Vår barnehage skal være studenttilpasset.

Studenttilpasning innebærer:
 Matpakkefritt
 Utvidet åpningstid i forbindelse med praksis og forelesninger
på ettermiddag.
 Åpen barnehage på planleggingsdager hvis noen har eksamen.
 Barnepass for sjuke barn i forbindelse med eksamen.
 Gratis leie av barnehagen for bursdagsfeiring eller andre
markeringer.
VÅR VISJON:

I SiMolde barnehage er det godt å
være og mye å lære

Omsorg og oppdragelse
Hvordan arbeider barnehagen med omsorg og oppdragelse?
Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i
barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg
for hverandre. Omsorgsbegrepet rommer både ”fysisk omsorg” som pleie og tilsyn, og
”psykisk omsorg” som omfatter kvaliteten på forholdet mellom barn og voksne.
Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial
kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør.
Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å
oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi
skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold.
Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling.
Slik gjør vi det:
Personalgruppa består 11 ulike mennesker, men vi arbeider bevisst med å ha et felles
grunnsyn. Grunnsynet er med på å påvirke kvaliteten i møtet med menneskene i
barnehagen.
Vi har utarbeidet standarder for hvordan vi skal opptre i forbindelse med alle
hverdagsaktiviteter: Det vi gjør hver dag. Vårt mål er å møte alle med anerkjennelse og
respekt og vi ser på barna som likeverdige og kompetente. Gjennom strukturert
tilrettelegging av omsorg, lek og læring tilpasset barnegruppa og enkeltbarnet, ønsker vi å
gi barna gode utviklingsmuligheter.
Gjennom arbeidet med å utvikle de voksnes relasjonskompetanser ønsker vi at alle barn
skal utvikle en positiv selvfølelse. Hvordan barnet blir møtt av omgivelsene vil være
avgjørende for deres utvikling.
Gode relasjoner mellom barn og voksne er den viktigste forutsetning for barns læring og
utvikling. Barn behøver ikke voksne som er perfekte forbilder, men de behøver voksne
som tenker og handler empatisk. De behøver voksne som ser dem og som er i stand til å
regulere og veilede på en positiv måte. Det handler om å bygge opp nære relasjoner
mellom barn og voksne. Voksne som gir barn trygghet, anerkjennelse og medvirkning.
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne

som er til stede
som er oppmerksomme
som bryr seg
som er parat til å handle
med innlevelsesevne
i gjensidig kommunikasjon
som er tydelige og trygge
som skaper en positiv atmosfære

JEG ER HER
JEG SER DEG
JEG BRYR MEG

Barns medvirkning
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs barnekonvensjon og i lov om barnehager (§ 3)
Medvirkning rommer mer enn medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe
sammen. En måte å oppfatte barns rett til medvirkning, er å si at hvert barn har rett til å
erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. En vid forståelse
inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial
sammenheng.
Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Videre må
barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill og at de
blir motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.
Slik gjør vi det:
Vi vil at barna i barnehagen skal oppleve å ha innflytelse i egen hverdag. De skal føle at vi
hører og ser dem og behandler dem med respekt. Alle barn skal få oppleve tiknytning og
fellesskap og kjenne at de kan være med på å bestemme selv og utrykke egne ønsker. De
har rett til å uttrykke seg og bli hørt, det er allikevel personalet som har det endelige
ansvaret. Personalet må være lyttende og åpne for barna sine utrykk. De minste utrykker
seg på sin måte uten å ha språk. Barns følelsesmessige utrykk skal tas på alvor. Barna må
oppmuntres til å utrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Det er viktig å poengtere
for barna de valgmuligheter de har i løpet av barnehagedagen. Å ta barns medvirkning på
alvor forutsetter god kommunikasjon mellom personalet, barna og personalt og mellom
personalet og foreldrene.
Mål:




Barna skal oppleve å bli sett og hørt
Barna skal få komme med egne ideer og forslag
Barna skal få erfaring med å ta valg

Personalet skal være lyttende og anerkjennende og ha god dialog med barna gjennom hele
dagen.

”Å forholde seg til andre er det mest vesentlige
barna lærer”(sitat fra Rammeplanen)

Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder,
kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal
være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for
at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for
fellesskapet.
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.
Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må
tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri
blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage.
Slik gjør vi det:
 Respekt for hverandre og for ulikheter.
 Fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller .
 Jobber med vennskap og samarbeid.
 Demokrati og medvirkning.
 Samtale og samarbeid.
 Følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Likestilling
Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal
oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like
muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen.
Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek.
Her kreves en reflektert holdning til kjønnsroller. Barnehagen skal legge til rette for at
barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er,
mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.
Arbeidet med likestilling skal bidra til:
 At jenter og gutter har like utviklingsmuligheter
 At kjønn ikke bergenser individets utfoldelsesmuligheter
 Motvirke forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn
 Motvirke reproduksjon av de tradisjonelle kjønnsroller

Personalet skal
 Være bevisst på at vi forskjellsbehandler gutter og jenter og motvirke dette
 Møte barnas individuelle behov uavhengig av kjønn.
 Ikke benevne aktiviteter som spesielle gutte eller jente aktiviteter.
 Legge til rette for allsidige leikaktiviteter.
 Støtte barna i deres valg av aktiviteter og samtidig lansere valgmuligheter.
 Snakke til barna med navn, ikke benevnes som gruppe.
 Være gode rollemodeller.

LEK
Forholdet mellom lek og læring.
”Leken er et fenomen, på linje med språket, håpet, kjærligheten. Et fenomen er noe
som får selve livet til å tre frem.” Torben H. Rasmussen
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Lek er glede, begeistring og
fantasi. Det er nærmest umulig for barn å la være å leke. Barna har høy kompetanse og
viser stort engasjement i leken. I leken foregår det meste på barns premisser og det
foregår læring på mange områder. Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god
språkutvikling og legger grunnlaget for en god sosial kompetanse. Barn trenger voksne
som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til
rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring.
Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring.
Andre læringssituasjoner, uformell læring, er de som bare oppstår her og nå, fordi barna
er opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er like viktige for
barns læring.
SiMolde barnehage skal være et sted hvor vi tar lek på alvor.
Lek er glede, begeistring og fantasi. Lek gir trygghet til å gå inn
i andre roller og oppdage verden på nye måter.
Sist, men ikke minst, lek er en viktig arena for samspill og
mestring. Gjennom varierte opplevelser vil vi stimulere barnas
lek. Og dermed skape rom for de små, magiske øyeblikkene som
gjør oss mennesker litt åpnere, litt klokere og litt varmere.
Der det er lek, bør det være en voksen i nærheten. Voksnes holdninger og kompetanse i
forhold til relasjoner, er viktig for utvikling av barns lek. Vi må gi dem opplevelser og
inspirasjon og hjelpe dem å STARTE, OPPRETTHOLDE og VIDEREUTVIKLE leken.

Slik gjør vi det:
 Setter av god tid til leken
 Bruker lekegrupper
 Har riktig og variert lekemateriell
 Tilgjengelig materiell i et oversiktlig miljø
 Tilgjengelige voksne
 Voksne som inspirerer videreutvikler lek
 Gode venner å leke sammen med
 Mange opplevelser som gir næring til leken
 Bruk av bøker som inspirasjon til leik.

Fokus på vennskap
Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og
gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.
Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få
likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med
jevnaldrende. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og
trygghet på seg selv som individ og egen personlig og kulturell identitet.
Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres
perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer både gjennom kroppslige og
språklige handlinger. De må få trening i å medvirke til positive former for samhandling.
Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt
fellesskap skal prege barnehagen.
I SiMolde barnehage kan det merkes at barn og voksne er venner. Vi arbeider med å
inkludere hverandre og å ha et godt hjerte for andre.
Personalet forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing,
krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
Alle mennesker trenger en venn – og vi ønsker at barn og voksne i SiMolde barnehage skal
være rause mennesker med store hjerter.

Progresjon
I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og
aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn. Alt
etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker
ofte i takt med alder.
Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke
at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper.
Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i
aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter.
Slik gjør vi det:
 Har aldersdelte grupper
 Tilpasset pedagogikk
 Dagsrytme tilpasset barnegruppa og enkeltbarnet
 Førskolegruppe

Mat i barnehagen:
Vår barnehage er matpakkefri. Vi ønsker at måltidet skal være et naturlig og hyggelig
samlingspunkt der alle får tilbud om den samme maten. Da vi ikke har kjøkkenhjelp blir
det stort sett brød og pålegg og melk til drikke. Vi bruker grovt brød og mest mulig sunt
pålegg. Søtt pålegg som syltetøy bruker vi sjelden. De som ønsker det får havregryn med
melk til frokost. Vi følger departementets retningslinjer for kosthold i barnehagen.
Ettermiddagsmat er frukt og knekkebrød. Søte kaker hører med en sjelden gang når vi
har spesielle fester. Torsdager serveres varmmat!

ÅRETS SATSINGSOMRÅDE:
Kunst, kultur og kreativitet
( Fra Rammeplan)
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet,
deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til
utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og
kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske
og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike
kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike
tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet,
utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og
eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative
prosesser og uttrykk.



Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer



tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede



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



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



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



opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.



Personalet skal
samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk



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



være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur



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



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



synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom



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



bidra til at kulturelt mangfold blir
en berikelse for hele
barnegruppen.

SYNGENDE BARNEHAGE
Vi har blitt en syngende barnehage. Molde kommune er blitt syngende
kommune og i den forbindelse valgte vi også å melde oss på. Vi får da
tilgang til kurs og gode nettressurser. Alle foreldre får en brosjyre
med informasjon om Syngende barnehage konseptet.
Vi får besøk av Rakel Hoem fra Molde musikkskole som vil ha
sangstund her en gang i måneden

BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER:
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. Barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et
viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. (Fra Rammeplan)

Kommunikasjon, språk og tekst
All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både verbalt og non-verbalt, er av
stor betydning. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en økende innsikt i
seg selv. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den
intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er forbilder for barnas bruk av
språk, og må derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna.
I leken kommuniserer barn og utvikler språket.
Slik gjør vi det:
o Samtaler
o Høytlesning
o Sang, fortelling, rim og regler
o Konfliktløsning
o Spill
o Språksprell
o Observasjoner
o Leik
o Snakkepakken og Språkkista

Kropp, bevegelse mat og helse
Barn er fysisk aktive og de utrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske
ferdigheter og god helse utvikles i barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler
barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til
gode vaner og sunt kosthold. Å få klatre og bevege seg fritt er godt for kropp og sjel.
Slik gjør vi det:
o Temaarbeid
o Inne og utelek
o Turer, naturopplevelser
o Kosthold, fokus på måltid
o Hygiene og gym.

Kunst, kultur og kreativitet
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi
barn verdifulle opplevelser. Det vil lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle
språk. Barnekulturen utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare
og stimulere barnets nysgjerrighet og forskertrang, så rikt og allsidig som mulig.
Kulturelle opplevelser og å skape noe felles, bidrar til samhørighet.
Slik gjør vi det:
Å få lov til å eksperimentere og leke med utrykk
og materialer gir skaperglede.

o
o
o
o
o
o
o

Forming
Dans og drama
Musikk
Kreativitet og skaperglede
Estetikk
Teaterbesøk
Kirkebesøk

Natur, miljø og teknologi
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags
vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir
muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og mellom
mennesket og naturen.
Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og
samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan
brukes i leken og hverdagslivet. Hvis vi blir glad i naturen, ønsker vi å ta vare på den.
Slik gjør vi det:
o Oppleve glede ved å ferdes i naturen
o Miljøvern med fokus på kildesortering
o Lære om dyr og vekster
o Eksperimentering
o Erfare bruk av teknikk i leken og
hverdagslivet
 Utforske og eksperimentere med teknolog
og naturfenomener sammen med barna.

Etikk, religion og filosofi
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og
respektere det mangfoldet som er representert i barne-gruppen, samtidig som
den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Barnehagen
skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål med respekt.
Slik gjør vi det:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tradisjoner
Sosiale verdier/grunnverdier
Markering av høytider
Undring, samtaler og fortelling
Toleranse, respekt
Konfliktløsning
Positive modeller
Utvikle vennskap

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
Gjennom barns erfaring med medvirkning i barnehagen får de en første
kjennskap til demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til egen deltakelse i,
og påvirkning av fellesskapet.
Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Det
innebærer blant annet at vi blir kjent med at samene er Norges urbefolkning
og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk
kultur og hverdagsliv.
Slik gjør vi det:
o Tradisjoner
o Sosiale verdier/grunnverdier
o Markering av høytider
o Undring, samtaler og fortelling
o Toleranse, respekt
o Konfliktløsning
o Positive modeller

Antall, rom og form
Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for
matematiske begreper. Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider
forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med
klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Barnehagen skal legge til
rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill,
tellemateriell, klosser, teknologi, etc.
Slik gjør vi det:
o Måling og veiing
o Tall leik og spill
o Matematikk i dagliglivet
o Samtale med barna i leik og aktiviteter
o Bygge og konstuksjonslek

Planer for overgang barnehage- skole
Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte,
glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en god sammenheng mellom
barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at
dette skjer. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer
dette i nært samarbeid med barnets hjem.
Rammeplanen forutsetter at det skal legges til rette for barns overgang fra
barnehage til skole. Siden vi har barn som sogner til ulike skoler kan vi ikke ha
samarbeid med alle. Vi samarbeider mest naturlig med Kvam skole.
Barnehagen har en egen foreldresamtale om overgangen barnehage skole. Da
blir det fylt ut et skjema som skal leveres til skolen.
Det er stor stas for barna å få være de eldste på barnehagen, det å få
aktiviteter og oppgaver som bare er for dem gir god selvfølelse. Noe av det vi
legger vekt på er:
Gi erfaringer/oppgaver som utvikler og styrker barnas selvstendighet.

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en
god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner
Tilrettelegge spesielt for trening av/oppbygging av konsentrasjonsevne og
hukommelse.
Utvikle samarbeidsevne og ansvarsfølelse for gruppas ve og vel.
Utvikle språkferdigheter og kommunikasjonsevne.
Grunnleggende ferdigheter blant annet vente på tur, vise hensyn og dele….
Være fortrolig med symboler som bokstaver og tall, f.eks skrive navnet sitt.
Markering av avsluttet barnehagetid bla ved: Overnatting i barnehagen for
skolestarterne.
Alle foreldre blir invitert til informasjonsmøte i skolen der de hører til.

Foreldresamarbeid
Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet
til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler.
Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven.
Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.
Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et
samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte.
Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa.
Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert
og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt.
Slik gjør vi det …
For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
SAMARBEIDSUTVALGET: 2 repr. fra eier, direktør og styreleder, 2 fra de
ansatte og 2 fra foreldrene. Styrer er sekretær og saksbehandler. Det blir gitt
nærmere informasjon om hvem som sitter i samarbeidsutvalget når alle er valgt.
Samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene er en selvfølgelig og svært viktig
del av barnehagens arbeid. Foreldrene har både rett og plikt til å delta. I
SiMolde barnehage har vi satt oss som mål å ha et nært og godt samarbeid med
foreldrene. Alle ansatte skal ha kunnskap om hva det innebærer å være
studentforeldre og vi vil gjøre vårt beste for å tilrettelegge tilbudet ut fra
studentforeldrenes behov.
Samarbeidsformer:
Daglig kontakt i forbindelse med henting og bringing.
Foreldremøter 2 ganger i året
Foreldresamtaler 2 ganger i året
Dugnad
Foreldrekaffe / foreldrefrokost
Sommerfest
Våre forventninger til dere som foreldre:
At dere gir oss god informasjon om barnet
At dere leser all informasjon dere får fra oss
At dere deltar i sammenkomster på barnehagen
Er dere fornøyd med oss, fortell det til oss og alle andre.
Er dere misfornøyd med noe, fortell det til oss!

Hvordan barnehagen dokumenterer og vurderer
Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å
sikre at man hele tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi
foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som
gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna
opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Et etisk perspektiv må
legges til grunn når barnehagen dokumenterer barns lek og læring.
Slik gjør vi det:
Våre planer, mål og innhold skal være undre kontinuerlig vurdering, både formelt
og uformelt. Dette gjøres i forbindelse med:
 5 planleggingsdager pr barnehageår
 Personalmøter og veiledningsmøter
 Vurdering av målsettinger i månedsplaner (deles ut til alle foreldre)
 Ledermøter og avdelingsmøter
 Foreldresamtaler
 Skriftlig eller muntlig foreldreevaluering
 Bruk av praksisfortellinger
 Observasjoner og barneintervju

Ny i barnehagen
Alle som har fått tildelt plass ved SiMolde barnehage før ferien får tilsendt et
velkomstbrev. Det inneholder: Årsplan del 1, kontrakt, vedtekter og helseskjema.
Det er fint om dere har mulighet til å komme innom for å hilse på oss og avtale
tid for tilvenning.
Nye småbarn får sin egen tilknytningsperson:
En som er fysisk og emosjonelt tilgjengelig for barnet En spesiell voksen som tar
seg av ditt barn, og dermed sikrer at alle blir husket på
En voksen som raskere forstår barnets kommunikasjon
En voksen som får barnet til å føle seg trygg
En voksen som foreldrene kan forholde seg til, og som vet litt mer om ditt barn.
Tilvenning:
De første dagene er det vanlig at en av foreldrene eller en annen nær voksen er
sammen med barnet. Avtal med tilknytningsperson mht. når man kan begynne å gå
fra barnet og hvordan ta avskjed. I løpet av tilvenningstida vil tilknytningsperson
ha en første foreldresamtale for å avklare forventninger og for at vi skal få
informasjon fra dere

TRADISJONER I BARNEHAGEN
Bursdagsfeiring Vi vil sikre at barnet får masse oppmerksomhet
på denne dagen. Vi heiser flagg og henger opp bilde. Personalet
lager bursdagsfest og noe sundt godt og spise.
Høstfest Vi feirer høsten og gleder oss over alt naturen gir av
frukt, bær, grønnsaker og flotte farger. Drama og fortellinger.
Advent og juleforberedelser Vi pynter, baker og lager julegaver på
juleverksted. Det blir sunget både nye og gamle julesanger, og julebudskapet blir
formidlet.
Lucia (13. desember) Alle foreldre inviteres på kaffe. Barna går i Lucia-tog og
synger julesanger Nissefest: Barna kler seg i røde klær. Nissen kommer på
besøk og deler ut gaver til alle. Selvsagt får alle servert risengrynsgrøt!
Karneval / Fastelavn Barn og personalet kler seg ut. Sang, dans og
dramatisering. Vi gleder oss over solen og lysere tider. Barna lager boller og
fastelavnsris.
Aktivitetsdag i barnehagen.
Vi lager diverse løyper og moro utenfor barnehagen. Grilling og spising ute.
Påskefrokost: Vi inviterer foreldrene til frokost sammen med barna.
16.mai Øvelse før den store dagen. Barn og personal går i tog til Høyskolen. Vi
synger nasjonalsangen og andre 17-mai sanger. Etterpå er det fest i barnehagen
med pølser og is, leker og aktiviteter.
17.mai Barnehagen går i tog under egen fane. En av foreldrene i
Samarbeidsutvalget henter fanen. Se eget 17.mai program og info.
Sommerfest I anledning at barnehageåret
nærmer seg slutten har vi stor sommerfest for
alle barna, foreldre, søsken og ansatte. Pølser,
kake og saft serveres. Natursti for barn og
foreldre. Vi koser oss sammen og nyter sommeren.
Underholdning

GROVPLAN
BARNEHAGEÅRET 2019-2020
PERIODE

HVERDAGSLIVET

TRADISJONER/
FORELDRESAMARBEID

Aug.
/sept.





Tilvenning «Ny i barnehagen.
Bli kjent med barnehagen og hverandre.
Fokus på det enkelte barn

Okt.
/nov.

Desember




År 2020

Advent / jul
Kirkebesøk
(5-åringene)

Møte i Samarbeidsutvalg
Planleggingsdag
Foreldresamtaler
Høstfest for barna





Luciafrokost
Nissefest
Juleverksted

Vår /




Foreldresamtaler
Dugnad

Uteaktiviteter





17. mai forberedelser
Tur
Overnatting for 6 åringene.





Avslutning for de som slutter
Planleggingsdag
Sommerfest

Vinteraktiviteter







ÅR
Planleggingsdag
Nyttårsball
Fastelavn
Karneval
Aktivitetsdag ute
Påskefrokost
Foreldremøte
Samarbeidsutvalg

Mai

Juni















Mars

April

Foreldrekaffe
Foreldremøte

GODT NYTT

Januar
Februar




Sommeraktiviteter
Turer
Inneaktiviteter ute

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Hva inneholder en barnehagedag?
Frokost. Vi serverer en enkel frokost mellom 08.15-09.00
LEK inne og ute; rollelek, bevegelseslek, konstruksjonslek og
formingslek. Lek sammen med en eller flere med deltakelse
eller tilsyn av voksne.
Samtaler, sang og litteraturformidling, selvstendighetstrening, sosial og fysisk
trening
Lunsj som hovedsakelig består av brød og pålegg. Noe varmt en gang i blant
Fruktmåltid på ettermiddag
Sove-/hvilestund for de som trenger det
Tur i naturen eller på kino, teater eller noe annet
Foreldrene bestemmer selv når barna kommer i barnehagen. Det er fint hvis
vi får beskjed dersom barnet er syk, eller av andre grunner ikke kommer i
barnehagen.
Tøy:
Barnets klær skal være navnet, dette letter arbeidet vårt betraktelig
Barnet må være hensiktsmessig kledd
Alle må ha godt og helt regntøy. Tas med hjem på vask hver fredag!
Barna skal ha tøfler/innesko
Ekstra klesskift
Egne bleier
Barnehagen er ikke erstatningspliktig for bortkomne klær eller leker
Arrangement i barnehagen. Ved arrangement i barnehagen som dugnader,
fester eller annet er det foreldrene som har ansvaret for sine barn. Personalet
har da andre oppgaver.
Utleie av barnehagen
Det er anledning til å leie barnehagen gratis til bursdagsfeiring eller andre
familiefester. Det er utarbeidet regler for dette.
Telefon: Kontoret: 410 69 004, Røsslyng: 934 25 556,
Blåbærtua:483 49 951, Kongla:483 49 952
Åpningstid/henting: Normal åpningstid er fra 07.30 – 16.30. For studenter som
er i praksis og som har søkt om utvida åpningstid åpner vi kl. 07.00. Regn med tid
til påkledning før henting. Husk alltid å gi beskjed når dere tar med barnet hjem!
NB! Vi må ha beskjed dersom andre enn foreldrene henter barnet!

PARKERING
Bruk plassene som er anvist av høgskolen! Vår parkering er forbeholdt
personalet og for parkering ved levering og henting av barna. Portene: Det er
uhyre viktig for barnas sikkerhet at portene er lukket!
Vedtektene: Vi ber dere spesielt legge merke til § 6: OPPSIGELSE: Oppsigelse
etter 1. mars medfører ingen reduksjon i årskontingenten.
Merk også §7 om åpningstider, planleggingsdager, og at barnehagen er stengt i
forbindelse med ferieavvikling i uke 28, 29 og 30, de 3 siste ukene i juli!

Ulykkesforsikring:
Ulykke og medisinsk invaliditet har en fast forsikringssum på kr 300.000.
Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, dvs. i barnehagens lokaler og
på utelekeplassen. Forsikringen gjelder også på veg til og fra barnehagen.
Behandlingsutgifter for skade i barnehagen dekkes. Skade på barns eiendeler
dekkes med inntil kr 1000,- i forbindelse med brann, nedsoting, vannskade, tyveri
eller hærverk.
Mer informasjon får dere ved å kontakte barnehagen, eller gå inn på vår
nettside: www.simolde.no/barnehage eller www.himolde.no
På vegne av personalet ved SiMolde barnehage

Ønsker vi alle et godt og trivelig barnehageår!
Ranveig Furu (styrer)

NÅR DU SER EN VENN.
• Når du ser en venn som trenger hjelp og trøst og gode ord,
er det du som har fått sjansen til å være venn og bror.
• Når du ser en venn som gråter for at andre gikk sin vei,
skal du rekke hånden frem og si: "Men jeg er glad i deg."

STANDARD FOR MØTET MELLOM MENNESKENE I BARNEHAGEN.











Vi hilser og er høflige ovenfor hverandre
Vi viser respekt og tillit
Vi har en anerkjennende og empatisk væremåte
Vi er nærværende, lyttende og imøtekommende
Vi er til å stole på
Vi er entusiastiske og motiverte for arbeidet vårt
Vi tar alltid klager på alvor
Vi har endringsvilje og kompetanse
Vi håndhever regler med respekt og varsomhet
Vi er romslige og aksepterer mangfold

STANDARD FOR MÅLTIDET












Starter med håndvask
Barn og voksne har faste plasser
Behagelig atmosfære
Vi rettleder barna positivt, sier hva barna skal gjøre og roser det som er bra
Glede og humor oppmuntres
Måltidet er tid for samtale
Barna oppmuntres og instrueres til å klare seg selv
Barn hjelper til under måltidet (eks: dekker, rydder, serverer, henter ting, sender og hjelper
hverandre)
Barna oppmuntres til å spise opp maten sin, og å smake på nye ting
Spesielle begrensninger hjemmefra følges
Vi tar individuelle hensyn

STANDARD FOR HENTING OG BRINGING










Alle barn blir møtt i garderoben (utenom under måltid)
Barn og foreldre skal føle seg velkomne og sett
Hvert barn blir hilst velkommen individuelt, vi hilser og bruker barnets navn
Barnet blir hjulpet i gang med aktiviteter dersom det er nødvendig
Individuelle avskjedsrutiner i samarbeid med foreldrene
Personalet bruker bringing og henting til informasjonsutveksling
Barn som trenger det blir forberedt på at de snart blir hentet
Det blir tatt avskjed med alle barn og foreldre
Personalet har noe å fortelle om barnet når foreldrene kommer og kan svare på spørsmål.

STANDARD FOR HVILING






Individuelle soverutiner for de minste barna
Hviling er koselig og lystbetont
Voksne passer på barna i kviletida
Barna får individuell hjelp til å roe seg
Samarbeid med foreldrene

STANDARD FOR GARDEROBEN







Tilrettelagt med hensyn til plass og tid
Barna hjelpes og instrueres for å bli selvhjulpne
Positiv oppmuntring dvs. ros for det som er bra
De voksne har tid til samtale og nærhet.
Vi er bevisst på at det ikke er barnets skyld at det mangler noe.
Humor kos og glede vektlegges

STANDARD FOR VASK OG STELL








Barn og voksne vasker hendene etter toalettbesøk
Vi har tid og plass i stellesituasjonen
Den voksne har øyekontakt med barnet og viser barnet varme og nærhet
Barnet skal føle seg trygg på at det får hjelp når det trenger det
Barnet får selv være aktiv deltaker
Barnet oppmuntres til selvhjelp
Humor og glede

STANDARD FOR LEIK








Barnet skal oppleve å ha nære venner
Leiken i vår barnehage har høy prioritet
Leiken skal gi barnet trening i å kompromisse, forhandle og løse konflikter
Barn som trenger det får hjelp til å bli med i leik
Barn skal oppleve å ha ulike roller i leik
De voksne er oppmerksomme i forhold til leiken, tilstede og tilgjengelige
Vi finner fram variert og tilpasset utstyr til leiken

STANDARD FOR SAMLINGSSTUND







Skal være hyggelig og morsomt for barna
Preges av humor og glede
Skal fremme fellesskapsfølelse
Alle må bli sett og hørt
Voksne er forberedt og oppmerksom
Skal gi barna trening i å lytte og uttrykke seg

STANDARD FOR FORELDRESAMARBEID







Foreldrene er ekspertene på sitt barn, og blir sett på som en viktig ressurs for barnehagen
Foreldre får tilstrekkelig informasjon om barnehagen, skriftlig og muntlig
Foreldrene får mulighet til innflytelse på sitt barns oppdragelse
Foreldrene blir tatt med på råd og evaluering
Foreldrene får hjelp og støtte
Foreldrene blir sett hørt og respektert
Foreldrene skal være trygge på at deres barn har det bra i barnehagen

STANDARD FOR TILVENNING AV NYE BARN:
Alle som skal begynner skal ha mottatt informasjon om barnehagen i følge prosedyre for Opptak.











Plassene til barnet er klargjort og navnet.
Barnet blir tatt imot av sin tilknytningsperson. Den voksne har god tid og gir barn og foreldre full
oppmerksomhet den første tida.
Barn og foreldre får omvisning i barnehagen.
Foreldrene blir forklart målet med tilvenninga og man lager en tidsplan. Foreldrene får beskjed
når tilknytningsperson mener det er naturlig å forlate barnet.
Foreldrene skal aldri” lure ”seg ut men si tydelig fra når de går. De kan gjerne ringe eller bli
oppringt for å høre hvordan det går.
Tilknytningsperson er aktiv overfor barnet, finner leiker som trekker barnets oppmerksomhet
bort fra foreldrene.
Ha alltid respekt for barnets og foreldrenes følelser.
Tilknytningsperson overtar gradvis mer og mer av omsorgen for barnet etter hvert som barnet
blir tryggere.
Barnet må få ha sin voksne i nærheten så lenge det ønsker.
Gå igjennom samtaleskjema for nye barn med foreldrene så snart som mulig.

Rutine for innhenting og lagring av personlig informasjon om barn og foreldre
Informasjons om barn og foreldre får vi først via Opptaksprogrammet Visma barnehageopptak. Dette
er det bare styrer som har tilgang til. Her finnes ingen sensitiv informasjon. Ut fra søknadsskjema
lages telefon og adresselister til avdelingene. Økonomisjef får også tilgang til disse lister i forbindelse
med fakturering.
Avdelingspersonalet har observasjonsnotater til bruk i foreldresamtaler og til bruk på avdelingsmøter
for å legge til rette for og oppfølging av det enkelte barn. Dersom foreldre ønsker innsyn i skriftlig
materiale om sitt barn har de rett til det. Alt skriftlig materiale om barnet skal være i barnemappa på
kontoret. Kontoret er ikke tilgjengelig for uvedkommende.
Dersom barnehagen får behov for å kontakte fagfolk utenom barnehagen skal det innhentes skriftlig
tillatelse til dette. Foreldre får kopi av det som skrives om deres barn. Unntatt er visse tilfelle mht
melding til barnevernet.
Informasjons om barn i forbindelse med overgang til skolen gjøres i samråd med foreldrene.
All informasjon som vi ikke er pliktig til å ta vare på slettes/makuleres når barnet slutter
Foreldre skriver under skjema mht tillatelser for bruk av bilder/film og telefonlister.
Foreldre kan ta bilder ved arrangement i barnehagen. NB: Bilder der andre barn vises kan ikke
publiseres uten samtykke.
Personlige samtaler om barn og eller foreldre skal skje utenfor påhør av uvedkommende
Alle ansatte, studenter og vikarer er bundet og skriver under taushetsløfte som er regulert i lov om
barnehager: http://www.skoledata.net/Lover/Barnehagelov/bh06.htm

BARNEHAGERUTE 2019-2020
Oversikt over dager barnehagen er stengt utover lørdager og
søndager.
MÅNED

DAG

DATO

GRUNN

AUGUST

Torsdag

15.

PLANLEGGINGSDAG

2019

Fredag

16.

OKTOBER

Mandag

07.

PLANLEGGINGSDAG

JANUAR 20

TORSDAG

02.

PLANLEGGINGSDAG

APRIL

ONSDAGfom.

08

PÅSKEFERIE

APRIL

MANDAG tom.

13.

MAI

FREDAG

01.

TORSDAG

21.

HIMMELFARTSDAG

JUNI

MANDAG

01.

2.PINSEDAG

MAI

Fredag

22.

PLANLEGGINGSDAG

JULI

Mandag

06.

SOMMERFERIE

Fredag

25.

SIMOLDE BARNEHAGE
Britvegen 6 – 6410 MOLDE
Postboks 2110 – 6402 MOLDE
Tlf: 410 69 004: Kontoret
Tlf: 483 49 951: Blåbærtua
Tlf: 483 49 952: Kongla
Tlf: 934 25 556: Røsslyng
www.simolde.no
ranveig.furu@himolde.no

