LilleFot barnehage
Årsplan for barnehageåret
2018 & 2019

ÅRSPLAN 2018 & 2019 I LILLEFOT BARNEHAGE
Du sitter nå og leser årsplanen for LilleFot barnehage.
Den er gjeldende etter at nytt SU ved barnehagen
har godkjent årsplanen 18.09.2018.
Årsplan 2018 & 19 bygger på Rammeplan for
barnehagen gjeldende fra 01.08. 2017.
Vi har plukket ut 3 satsningsområder fra Rammeplanen
og tatt med vårt prosjekt som et satsningsområde.
For hvert satsningsområde har vi laget årsmål
og beskrevet tiltak for å nå våre mål.

Vår prosjektmodell brukes nå rundt om i flere fylker og
kommuner i Norge. Mer enn 20 barnehager bruker
nå «Samspillmodellen» fra LilleFot barnehage.
Prosjektet «Samspill, helse og livsglede» handler om å
knytte generasjoner sammen. Vi har faste dager som vi
er sammen med våre venner på Gulset sykehjem.
Vi har også samarbeid med seniorer i Gulset kirke og på Gulset
Nærmiljøsenter. Vi ser at barn og eldre har gjensidig glede av hverandre.
Vi opplever at dette er en ressurs som ligger der og blinker.

LilleFot barnehage har 74 barn gjennom barnehageåret 2018 & 2019.
Disse barna er fordelt på 5 team:

Vi skal også i løpet av barnehageåret 2018/2019 ha fokus på Barn og
språk. Vi skal jobbe aktivt og målrettet for å styrke barns språkutvikling.

Sokkelesten: 		
Go’foten:
Langbein: 		
Tusenbein: 		
Stankelbein:

Vi er glade for å fortsatt støtte Mama Maggies arbeid på
søppelfjellet i Kairo. Vi fokuserer ekstra mye på hennes
arbeid i oktober mnd. og på vår årlige FN-fest.

1-2 åringer
2-3 åringer
3-5 åringer
3-5 åringer
5-6 åringene (skolestartere)

Vi er inne i vårt tredje og siste prosjektår i forhold til
prosjektmidlene vi fikk fra ExtraStiftelsen gjennom vår
samarbeids- og søkerorganisasjon Kiwanis.

Vi gleder oss til alle hverdagene sammen med barna i LilleFot barnehage
For LilleFot barnehage:

Signe Berit Seland Lunde
styrer

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
SATSNINGSOMRÅDE

ÅRSMÅL

FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen:

Årsmål for 2018 - 2019

Tiltak:

Rammeplanen sier:
Barnehagen skal la barna få
kjennskap til fortellinger, tradisjoner,
verdier og høytider i ulike religioner
og livssyn og erfaringer med at
kulturelle uttrykk har egenverdi.
Barnehagen skal bidra til at barna
utvikler interesse og respekt for
hverandre og forstår verdien av
likheter og ulikheter i et fellesskap.

•

Barna skal bli kjent med
bibelboka vår.

•

•

Vi har fokus på respekt for
skaperverket.

Vi har bibelfortellinger minst 1 gang
pr. uke. Vi bruker ulike kreative
uttrykk for å formidle det kristne
budskapet (sanger m.m.).

•

Vi deltar på ulike arrangement:
-«Sprell levende» gudstjeneste i
Gulset kirke
- Luciaspill
- Påskespill

I LilleFot barnehage
vektlegger vi de kristne høytidene.
Vår barnehage har utvidet
kristen formålsparagraf.
Vi ønsker å formidle bibelens
fortellinger og budskap til barna:
Jesus vil være vår venn og han
vil at vi skal være venner.

•

Barna skal bli kjent med kirken
vår.

•

Barna skal bli kjent med arbeidet
som Mama Maggie driver i Egypt.

•

•

Vi går på besøk i kirken og inviterer
presten på besøk til oss.

Barn og voksne skal reflektere
over bibelfortellinger.

•

Vi lærer om Mama Maggies arbeid
på søppelfjellet i Kairo.

•

Vi støtter hennes arbeid ved å samle
inn penger til prosjektet på FNfesten.

•

Vi er med i RM: Resirkulert misjon,
et prosjekt i samarbeid med Gulset
kirke. (Gjenbruk).

•

Oktober er vår FN-måned.

•

Vi undrer oss sammen.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
SATSNINGSOMRÅDE

ÅRSMÅL

FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen:

Årsmål for 2018 - 2019

Tiltak:

Gjennom arbeid med
fagområdet, skal barnehagen
bidra til at barna får utforske
og utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold
av kommunikasjonsformer.

•

Barna skal bli lest for hver dag.

•

•

Barna skal gjenkjenne navnet
sitt.

Fokus på bøker og spill – ha de
tilgjengelig.

•

•

Bruke digitale verktøy i språk- og
kommunikasjonstrening.

Datakurs, for personalet i
barnehagen.

•

•

Vi skal ha samtaler med barn.

Bruke digitale verktøy.(med
progresjonsplan).

•

Barna skal bli kjent med
en forfatter og hans bøker:
Tor Åge Bringsværd

•

Merke leker og inventar med
bilder og ord.

•

Bruke bumerker.

•

Vi bruker språkkofferter/
språkposer.

•

Bruke QR koder.

•

Tekstskaping.

•

Vitser, rim & regler.

•

Invitere og få besøk
av en forfatter.

Barnehagen skal også bidra til at
barna bruker språk for å skape
relasjoner, delta i lek og som
redskap til å løse konflikter.
I LIlleFot barnehage er vi opptatt
av den gode samtalen. Vi vil samtale
om opplevelser, tanker og følelser.
Barna skal få erfare at deres
stemme er viktig og at den
blir respektert og hørt.

SAMSPILL, MER HELSE OG LIVSGLEDE

(VÅRT PROSJEKT)

SATSNINGSOMRÅDE

ÅRSMÅL

FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen:

Årsmål for 2018 - 2019

Tiltak:

Mangfold og gjensidig respekt:
Barnehagen skal synliggjøre verdien
av fellesskap og vennskap med
andre mennesker i andre livsfaser.

•

Gå mer på spontanbesøk på
sykehjemmet.

•

Til maifest: Sirkusforestilling.

•

Alle finner sin rolle i barnehage –
sykehjemmet samarbeid.

•

Hvert team har ansvar for hver
sin etasje på sykehjemmet.

•

Sykehjemmet blir invitert til
Luciaspill, påskespill og maifest.

•

•

Alle team besøker sykehjemmet.

•

Besøk av noen eldre på en vanlig
hverdag i barnehagen.

•

Barn og voksne lærer å bruke
musikk som samspillmetode.

Sanger: (Legge på spilleliste)
- «Tuppen og Lillemor»
- «Nå skinner sola i
vinduskarmen»
- «Den glade vandrer»
- «Per spelmann»
- «Kjerringa med staven»
- «Den fyrste song»

•

Lese bøker vi kjenner på
sykehjemmet:
- Æsops fabler
- Tor Åge Bringsværd

•

Fortelle bibelfortellinger.

•

Musikk- og helsearbeider har
- musikksamlinger med barna
hver uke
- veiledning med voksne i å
bruke musikk i samspill

Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom utforsking, opplevelser
og erfaringer skal barnehagen bidra
til å gjøre barna kjent med eget
nærmiljø, samfunn og verden.»
I LilleFot barnehage
fortsetter vi vårt prosjekt
«Samspill, helse og Livsglede».
Vi knytter vennskapsbånd mellom
beboerne på Gulset sykehjem
og barna i LilleFot barnehage.
Dette er en gjensidig glede. Vi
ønsker at flere barnehager blir
«Samspill-barnehager» i løpet
av dette barnehageåret.

•

Barna lærer om tradisjoner, om
livet, å snakke om følelser og
dannelse.

•

Barnehagen blir en kjent
aktør i nærmiljøet, som en
institusjon som bryr seg.

SOSIAL KOMPETANSE
SATSNINGSOMRÅDE

ÅRSMÅL

FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen:

Årsmål for 2018 - 2019

Tiltak:

Barnehagen skal fremme
vennskap og fellesskap:

•

Barna skal få tilhøre et fellesskap
der vennskap inngås og utvikles.

•

Sosial kompetanse er en
forutsetning for å fungere
godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som utvikles
gjennom sosialt samspill.

•

Barna skal få mulighet til å bli
kjent med egne grenser og
andres grenser.

Bruke programmet «Steg for Steg» med 3
deler:
Empati - Mestring av sinne - Evne til
problemløsning

•

Vi bruker «De 10 små vennebøkene» og
«Æsops Fabler».

•

Jevnlige samtaler hvor barna kan være med
på å reflektere over hva vennskap er. Bruke
bøker.

•

Stille åpne spørsmål til barna og hjelpe de
med å reflektere over hverdagssituasjoner.

•

La barna være aktive i samlingsstund og
oppmuntre til samarbeidsleker. La barna dele
ut både leker og klemmer i samlingsstund.

•

Lære regelleker – det skaper tilhørighet og
fellesskap.

•

Det settes av tid og rom til lek.

•

Bruke hverdagssituasjoner til å øve på sosiale
ferdigheter.

•

Voksne skal gi barna bekreftelse på at de
bestemmer over egen kropp, og at de skal ha
respekt for andres grenser.

•

Personalet utarbeider
«Handlingsplan mot mobbing i barnehagen»
Der synliggjør vi hvordan LilleFot vil
jobbe for å forebygge mobbeadferd,
avdekke og følge opp mobbeadferd.

Barnehagen skal aktivt legge til
rette for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse
skal støttes, samtidig som de
skal få hjelp til å mestre balansen
mellom å ivareta egne behov og
det å ta hensyn til andres behov
I LilleFot barnehage
vektlegger vi den gode samtalen og
vi har fokus på verdien RESPEKT.
Denne verdien må ligge i bunn for å
utvikle et god samspill og vennskap.

•

•

•

Barnehagen skal bidra til at
barna setter grenser for sin
kropp og respekterer andres
grenser.
Vi skal ha voksne som er
delaktige og støttende i barnas
lek.
Vi vil utvide barnas
lekekompetanse.

•

Barn skal lære å si «Hei», «Ha
det» og «Takk».

•

Vi skal forebygge, stoppe
og følge opp mobbeadferd
i LilleFot barnehage.

