ÅRSPLAN 2020 -2021
DEL 1
NYGÅRDSHAUGEN
BARNEHAGE

«Det du legger
inn av omsorg,
trøst, ømhet,
glede og latter
kommer ut
igjen som
psykisk helse
og mestring
hos barna»

Høsten 2020
– en barnehagestart
utenom det vanlige.

Starten på dette barnehageåret har ikke vært helt som det pleier. Da samfunnet plutselig
stengte ned 12.mars hadde vi akkurat begynt å tenke på planer for overgang til ny avdeling,
besøksdager for nye barn osv. Alt dette måtte vi legge til side og drifte barnehagen i mindre,
avdelte grupper gjennom våren. Heldigvis har vi allikevel fått til en god oppstart for alle etter
ferien. Med fleksible løsninger, håndvask og avstand går dette bra.
Barnehageåret 2020 -2021 vil bli preget av Covid-19 pandemien i samfunnet rundt oss. Vi
skal følge smittevernregler som gjør at vi må løse hverdagen på andre måter enn vi vanligvis
gjør. I Nygårdshaugen barnehage ønsker vi å samarbeide på tvers av avdelinger og ha felles
samlinger og opplegg. Sånn situasjonene er nå må vi dele barna mer og finne andre måter å
oppnå fellesskaps-følelsen på i vår barnehage.
Det aller viktigste er at barna får en god hverdag med lek, samspill og glede. Deres barndom
er nå og vi skal ikke la uvissheten om Korona ødelegge en trygg og fin oppvekst. Personalets
oppgave er å ta vare på alle barna og organisere hverdagen slik at den blir så vanlig som
mulig for alle.
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Om årsplanen:
Du sitter nå med årsplan for barnehageåret 2020-2021. Den er utarbeidet av barnehagens
personale i fellesskap gjennom faglig diskusjoner på planleggingsdager og personalmøter.
Barnehagens årsplan er først og fremst et arbeidsredskap for personalet. Den viser hvordan vi
vil omsette Rammeplan for barnehagens krav til daglige rutiner og aktiviteter med barna.
Årsplanen kan også gi foreldre, kommunen og andre interesserte et innblikk i hvilke verdier vi
i Nygårdshaugen barnehage bygger vårt arbeid på. Vi følger med på ny forskning og jobber
aktivt med kunnskapsheving om barn, oppvekst og barnehage. Vi vil at barn og foreldre skal
oppleve høy kvalitet i barnehagetilbudet slik at barna som går her får det beste utgangspunktet
for å klare seg og ha det godt i dag og i framtiden.

Årsplan for Nygårdshaugen barnehage består av to deler.
Del 1 inneholder opplysninger, informasjon og satsingsområde for dette
barnehageåret.
Del 2 beskriver vårt pedagogiske ståsted og viser hvordan vi arbeider.
Gjennom de siste 5 årene har vi jobbet med rammeplan for barnehagen og
etablert et grunnlag som skal prege vårt daglige arbeid med barna.
Årsplanen skal være et levende dokument som vi bruker i hverdagen og i
planleggingsarbeidet i løpet av året. Nye medarbeidere skal sette seg inn i
årsplanen.
Vi håper dere vil lese begge delene og at det vil gi et godt og bredt innblikk i hvordan
personalet i barnehagen setter mål og jobber til beste for alle barna.

Årsplanen er lagt fram for SU (barnehagens samarbeidsutvalg) og godkjent 28.9.20

Nygårdshaugen barnehage
Nygårdshaugen barnehage er en foreldre-eid andelsbarnehage. Barnehagen er registrert som
en samvirkeorganisasjon. Barnehagen ble åpnet høsten 1990. Dette året har vi fire grupper
med til sammen 57 barn.
Barnehagens styre består av foreldre valgt på årsmøte. Den daglige driften ledes av
barnehagens styrer/ daglig leder.
Ingrid Sørbrøden Talberg
Mail: post@nygardshaugen.no
Tlf: 91635577
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Kidplan / barnehagens nettside:
På nettsiden vår, www.nygardshaugen.no, finner dere informasjon, vedtekter mm. Når barna
starter i barnehagen får dere foreldre en påloggingslink til denne og kommunikasjonssystemet Kidplan. Her finner dere ukeplaner, informasjon og oppdateringer for barnets
avdeling og for hele barnehagen. Avdelingene legger ut bilder som dere kan se på sammen
med barna hjemme. Gjør det til en vane å sjekke her hver kveld så er dere hele tiden oppdatert
på turdager, aktiviteter og beskjeder.
Vi ønsker å videreutvikle bruken av nettsiden og inviterer alle foreldre til å gi oss
tilbakemeldinger på denne. Før dere får tilgang må dere skrive under på at bilder fra nettsiden
kun skal brukes i familien og ikke deles/ videresendes på nett.
Åpningstid
Under covid-19 pandemien reguleres åpningstiden etter hvilket smittevernnivå vi ligger på.
Informasjon vil bli gitt dersom det endres i løpet av året.
Helligdager
Julaften og nyttårsaften har barnehagen stengt.
Onsdag før skjærtorsdag 31.03.21 stenger barnehagen 12.00
Barnehagen har sommerstengt i uke 29 og 30.
Planleggingsdager
Planleggingsdager som barnehagen er stengt:
HØST 2020: 13.og 14.august, 13.november
VÅR 2021: 4.januar, 14.mai
Mat:
Vi serverer brødmat til lunsj og frukt og knekkebrød/ påsmurt brød på ettermiddagen. Melk
og vann til alle måltider.
På turdagene må barna ha med matpakke og drikke i en tursekk.

Avdelingene
MARIHØNA
Linda Chr.Aldàr

pedagogisk leder

Nadia Matucszcak

assistent

Tone Myrseth Syversen

assistent

Oda Emilie Skaug Karlsen assistent
Andreas Sørensen

barnehagelærer
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PÅFUGL`N
Jon Harald Førrisdal

assistent 50%

Anne Nygård

pedagogisk leder

Randi Gjestvang

assistent

Diana Al-Safar

fagarbeider

TIUR`N
Jørgen Johansen

barnehagelærer

Mads Amundsen

pedagogisk leder

HAKKESPETTEN
Liv- Berit Sjødahl

fagarbeider med videreutd.

Camilla Hauer Hoel

pedagogisk leder
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Satsingsområder barnehageåret 2020-2021:
For at vi skal kunne gi barna det beste tilbudet hver dag er det viktig at personalet er bevisste
på hvordan vi jobber. Vi må se på hvordan vi løser ulike utfordringer og hvordan vi møter
hvert enkelt barn.
Vi ønsker å utvikle kunnskapen vår om hvordan barn lærer og hvordan vi voksne kan utøve
jobben vår på den beste måten for alle. Vi velger ut noen områder hvert år som vi fordyper oss
i, drøfter og lærer mer om på planleggingsdager og personalmøter.
Barnehageåret 2020 -2021 vil vi ha disse satsingsområdene:

Språk:
I årsplan del 2 er det beskrevet hvordan barnehagen jobber med Språk. Dette barnehageåret
har vi inngått et samarbeid med St.Marie læringssenter for å lære oss mer om et systematisk
opplegg for språklæring.
«Begrepsmodellen» er en måte å legge opp samlinger og samtaler med barna slik at det blir
lettere å forstå og lære seg betydningen av ulike ord.
Personalet vil kurses i Begrepsmodellen og vi skal bruke denne aktivt med barna videre.

Barnas verneombud:
Nygårdshaugen barnehage har søkt om og kommet med i pilotprosjektet Barnas verneombud.
Styrer og en pedagogisk leder skal delta i samlinger og deretter kurse resten av personalet
gjennom dette barnehageåret. I Nygårdshaugen barnehagen vil Mads få rollen som barnas
verneombud.
•
•

•

•

•

•

Barnas verneombud ble presentert og vedtatt som en ny satsing på PBLs landsmøte i
2019.
Målet er at alle barnehager i landet skal ha et barnas verneombud med ekstra
kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for
spesiell tilrettelegging. En satsing som også støttes av KS.
Barnas verneombud skal være en ressursperson og kunnskapsformidler i egen
barnehage. Barnas verneombud vil i samråd med styrer sørge for implementering og
opplæring av øvrig personal innenfor de tre temaområdene.
Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy i del en til opplæringen av
barnehageansatte om vold og overgrep, og både daglig leder og barnas verneombud i
hver barnehage skal igjennom tre samlinger.
Fra august 2021 skal man starte ut arbeidet med å implementere barnas verneombud
ut i landets barnehager – i første omgang med opplæringsprogrammet Stine Sofie
Barnehagepakke. Målet er at alle landets barnehager skal ha fått tilbud om barnas
verneombud innen 2024.
Barnas verneombud er bevilget fem millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i
2020
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Område i Rammeplan for barnehagen: Livsmestring og helse
Hvert år plukker vi ut et område fra Rammeplan for barnehagen som vi fordyper oss i. Siden
vi skal delta i pilotprosjektet barnas verneombud er det naturlig at vi i år ser nærmere på
temaet Livsmestring og helse.
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen
skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge
krenkelser og mobbing.»
Vi ønsker at barna skal ha en opplevelse av
•
•
•
•
•

at de kan og får til
er bra nok
mestrer samspill og lek
er trygge og ivaretatt.
har en barnehagehverdag som sikrer fysisk aktivitet og bevegels

I løpet av året vil personalet diskutere og se nærmere på hvordan vi i vår barnehagehverdag
sikrer at alle opplever dette.
•
•
•
•

•

Vi vil skjerpe vår bevissthet for å ikke fremheve sosiale forskjeller.
Vi skal bruke trygghetssirkelen som hjelp til å forstå hvordan barna har det slik at alle
får tilrettelagte utfordringer og støtte til å mestre sin egen hverdag.
Barna skal få være i fysisk aktivitet og vi vil gi dem utfordringer som fremmer deres
motoriske utvikling.
Alle avdelinger skal ha aktiviteter og opplegg rundt tema kroppen. Barna skal få et
godt forhold til egen kropp samtidig som de skal lære å sette grenser.
Bruke handlingsplan mot mobbing aktivt og ta i bruk kunnskap vi får gjennom
pilotprosjektet barnas verneombud.
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Styret i Nygårdshaugen barnehage SA:
Leder

Kjetil A. Frøne

Sekretær

Mads Ahlsen

Styremedlem

Magnus
Andresen
Henriette
Haugland
Johansen
Tine Brinck

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

May-Lisbeth
Øyre Sivertsen

Brandstorpvn. 5
1747 Skjeberg
Nygårdshaugen 19 1739
Borgenhaugen
Nygårdshaugen 17 1739
Borgenhaugen
Haugvollvn. 31
1743
Klavestadhaugen
Borgenveien 9B
1739 Borgenhaugen

Mob: 458 34 763
kjetil@fossefallet.net
Mob: 950 21 874
mads.ahlsen@nexans.com
Mob :41 46 22 35
magnus-andresen@hotmail.com
Mob 932 88 675

Brusemyrtoppen 25 A
1739 Borgenhaugen

Mob: 915 87 749
may.holm77@gmail.com

Løkenveien 11
1743
Klavestadhaugen
Haugvollvn. 31
1743
Klavestadhaugen

paulsen.veronica@outlook.com
mob: 414 38 916

henriette.h.johansen@gmail.com
Mob: 994 66 546
tinebrinck@live.no

Samarbeidsutvalget:
Leder og
foreldrerepresentant
Styrets
representant
Ansatt
representant
Ansatt
representant
Vara foreldre

Veronica
Sigvartsen
Henriette
Haugland
Johansen
Camilla H.Hoel

mob: 932 88 675
henriette.h.johansen@gmail.com
camilla@nygardshaugen.no

Jørgen
Johansen
Heine Gloslie

jorgen@nygardshaugen.no

Brusemyrtoppen 25 A kongheine@icloud.com
1739 Borgenhaugen
mob: 915 87 749
Styrer/ daglig leder deltar på styremøter og som referent i SU.

Arrangementskomiteen:
Arrangementskomiteen består av to representanter fra hver avdeling. Disse velges vanligvis
på foreldremøtet på høsten. Denne høsten har vi bedt de som var representanter i fjor om å ta
et år til. Pga smittevern vil det ikke bli noen arrangementer med foreldre denne høsten.
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