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1. INNLEDNING
OM TOMMELITEN FUS BARNEHAGE
Tommeliten FUS barnehagen ble en FUS barnehage i 2010. Tidligere var vi en foreldreeid
barnehage, etablert i 1990. Barnehagen ligger sentralt i Spjelkavik sentrum i Ålesund kommune.
Avdelingene er Askeladden, Blåmann og Veslefrikk.
Vi har mange muligheter til turer i nærmiljøet, både til skog, fjell og sjø. Det er et rikt miljø rundt
barnehagen med butikker, skoler, servicebedrifter, brannstasjon, bibliotek, svømmehall og kino.
Ved å bruke nærmiljøet aktivt vil barnehagen bidra til at barna utvikler respekt for og tilhørighet
til mennesker, natur og nærmiljø. Miljøet er en kilde til lek, utforskning og opplevelser.
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia filosofien hvor barna skal få medvirke, være
nysgjerrige, undre seg, være kreative og skape ved bruk av gjenbruks – og naturmaterialer,
ta vare på de magiske øyeblikkene, både barn og voksne sammen. Det fysiske miljøet er en
tredje pedagog. Vi er opptatt av prosessene og det som skjer underveis

VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi: vennskap, lek og glede og hverdagsmagi. Visjonen er vår
ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå – nå og i
fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.
Vi er opptatt av at barna skal få en trygg og god barndom. De skal få bruke sin kompetanse i
et lekende, kreativt, utviklende og stimulerende miljø. Hver barn er et unikt møte og skal bli
møtt med respekt for den de er. Barna skal med sin kompetanse får utvikle positive relasjoner
gjennom lek og læring i et demokratisk perspektiv hvor vennskap knyttes. Vi legger vekt på at
de skal lære å samarbeide og vise omsorg for andre. Humor og glede skal prege barnehagen.

KUNDEFORVENTNINGER
Tommeliten FUS barnehage er forpliktet til å innfri kundeløftene i FUS. Vi er opptatt av å ha
en åpen dialog med foreldrene. Vi har en egen serviceerklæring som alle ansatte følger, som
også inneholder hva vi kan forvente av foreldrene.
«Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når barnet og foreldrene kommer inn på
avdelingen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset barnets behov og
i nært samarbeid med foreldre. Måltidene er preget av glede, samspill og tid nok til å spise.
Barnet leker og lærere i miljø preget av varme og glede og det tilbys varierte muligheter for
lek både inne og ute. Barnet møter ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og
som vet at barnet kommer først»
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2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings
dokumenter.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FNS BARNEKONVENSJON

Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for
barn i verden.
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OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER

 arnehagens vedtekter
B
 ammeplan for barnehager
R
FNs barnekonvensjon
Serviceerklæringen til FUS barnehagene
Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
Forskrift om miljørettet helsevern
Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder
Kompetanseplan for personalet
Plan for overgang barnehage og skole
Retningslinjer for FUS Smartmat

Med foreldrene på laget som kommer med forslag,
innspill, ros og ris vil vi få barnehagehverdagen ekstra god og gi oss muligheter til å utvikle oss på en
god måte.
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3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - FUS
VERDIER
Glødende, skapende og tilstedeværende Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon.
Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde
til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre
visjonen.
Vi ønsker engasjerte voksne som kan gripe stunden og medvirke til at barna blir nysgjerrige
og har et ønske om å lære og utforske. Det er viktig at barna får bidra med sin kompetanse, og
at hver enkelt barn blir sett og hørt. De voksne skal være engasjert i barnas interesser og se
muligheter fremfor begrensinger. Gjennom prosjektarbeid vil vi jobbe i forhold til aldersmessig
tilpasning hvor prosessen er viktig.

HOVEDMÅL
F US barn har et positivt selvbilde
F US barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller
FUS barn har det gøy i barnehagen

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
 ersonalet deltar i kompetanseutviklingen Barnet først
P
 ersonalet deltar på veiledning
P
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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BARNET FØRST
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt,
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge
for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord,
«Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også
navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de
ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring.

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten
på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte som viser
sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for krenkelser
og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy kvalitet
på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. Vi skal
sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer barnets
trivsel, utvikling og læring.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er å
styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har
tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår
over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barnehagens
barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson som får
særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK.
Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene.

FORSKNING
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet
i Oslo i barnehageåret 2019 / 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til
høyere kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.
Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forskningsrapport
vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet
er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved tidligere
fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne
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Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er
førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann,
PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
Barnehagen begynte å jobbe med Barnet først høsten 2020, og har ikke vært med i
forskningsprosjektet. Vi har en CLASS ressursperson som støtte internt og som ekstern
observatør.

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
Vi følger rammeplanen som er et viktig styringsdokument. I tillegg har vi våre egne
satsningsområder i forhold til det pedagogiske arbeidet i barnehagen, både i regi av FUS og
kommunen.

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR?
Reggio Emilia filosofien
Vi er inspirert av den pedagogiske filosofien fra Reggio Emilia. Filosofien har sitt utspring fra
byen Reggio Emilia i Nord Italia. De legger stor vekt på demokratiske prosesser.
De tre pedagogene – barnet, den voksne og det fysiske miljøet er en viktig del av filosofien.
Den har et rikt syn på barn som et aktivt, kompetent og ressurssterkt individ. Barnet har et
medfødt behov for å lære og utvikle seg og de lærer best når de får være aktive i forhold til
egen læring og i samspill med andre.
Vi skal ha respekt for barnet og dets iboende evner slik at det selv stoler på at det kan og
mestrer.
Barna skal møte positive voksne som ser hva barna kan, ikke hva de mangler. Voksne som er
nysgjerrige på barna og deres kompetanse, skaper undring sammen med barna. At barna blir
sett, hørt og lyttet til slik at de kan utvikle selvstendighet, kreativitet og gode relasjoner til
andre. Hvert barn skal oppleve å være en del av fellesskapet i barnehagen.
Ved å dokumentere og reflektere rundt det som skjer i barnehagehverdagen, og bruke det
fysiske miljøet aktivt for tilrettelegging for læring, nye erfaringer og samhandlinger.

12

Barnet Først
Vi har jobbet med sosioemosjonell støtte i forhold til CLASS, hvor vi har hatt fokus på
sensitive voksne – trygge barn, positivt og negativt klima, barns perspektiv og medvirkning.
Gjennom møter og planleggingsdager har vi utarbeidet planer for hvordan dette skal komme
til uttrykk i hverdagen i barnehagen overfor barna. Det skal være kvalitet i relasjonene og
miljøet for å skape et best mulig positivt klima i barnehagen. Og barna skal få medvirke
gjennom å bli sett og hørt.
Dette barnehageåret skal vi jobbe videre med sosiemosjonell støtte gjennom TIK (Tuning
into Kids) hvor målet er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. Videre skal
vi jobbe med læringsstøtte som omhandler egenledelse i lek og læring, tilbakemeldinger,
begrepsutvikling – forståelse og dybdelæring og språkstøtte dette barnehageåret. Det vil bli
utarbeidet planer som skal påvirke hverdagen i barnehagen overfor barna.
Vi vil ha spesielt fokus på språkstøtte da det knyttes opp mot prosjektarbeidet med over
ordnet tema: «Barn med behov for ekstra støtt». Et utviklingsarbeid i samarbeid med
Høgskulen i Volda og Ålesund kommune; Opp og Fram som gjelder innføring i den nye
rammeplanen.
For å sikre kvaliteten på det vi skal jobbe med, vil avdelingene bli observert av en ressurs
person i CLASS.
Barn med behov for ekstra støtte
«Hvordan kan personalet legge til rette for utvikling av et rikt språk hos barna med vekt på
gode samtaler?»
Hva er gode samtaler? Åpne spørsmål som får barna til å fortelle om hva som skjedde, hvorfor
etc.
Voksne benevne det vi gjør.
Fag og kulturformidling er viktig for språkutviklingen som sang, rim og regler og fortellinger
hvor barna lærer at språket bruker på ulike måter. Vi har valgt Kardemommeby som utgangspunkt for problemstillingen.
Barnemøter for de store barna
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OVERORDNA MÅL FOR SATSINGSOMRÅDENE
Overordna mål for områdene er at hvert enkelt barn skal utvikle kompetanse i forhold til lek,
relasjoner, egne følelser og være i et skapende miljø hvor de får brukt sine evner i et lærende
miljø.

BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
Vi jobber prosjektbasert hvor barna er inndelt i grupper etter alder med faste voksne. Ved å
jobbe på denne måten kommer vi tettere på barna og kan lettere følge opp det enkelte barn
og dets utvikling i forhold til målsettingen. Samtidig jobbe med at barna skal få være delaktige
og at ulikhet blir sett på som en ressurs. Progresjon vil være en naturlig del av temaarbeidet.
Vi voksne skal legge vekt på å følge barnas undring og nysgjerrighet ved å ta:
Barnas innspill og forslag på alvor og som er viktig for prosessen
Vi ønsker å utfordre i stedet for å undervise
Vi vil ha god kommunikasjon med barna og være aktiv lyttende
Vi vil reflektere sammen med barna og stille åpne spørsmål for utvikle gode samtaler
Vi vil dokumentere prosessene
Vi vil legge vekt på kreativitet og støtte barnas læreprosesser
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 
(rammeplanen kapt 3)
Vi ønsker at barna skal bli sett, hørt og forstått. Vi ønsker å være nær barna og gi dem omsorg
og skape et tillitsforhold mellom barn og voksne. Det er viktig å legge til rette for omsorgsfulle
relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna. Vi skal jobbe for at barna ikke bare
er mottakere av omsorg, men også lærer å vise omsorg overfor andre.
Ved at barna opplever omsorg legges det et grunnlag for trivsel, glede og mestring.
Det å ha en egen kontaktperson kan i starten være med på å skape tillit til foreldre og barn.
Ved å sitte mye på gulvet med de minste vil vi være nær og tilgjengelig for dem.

LEK
Lek er det naturligste i verden for barn! Den er på liksom, og den er en viktig forutsetning for
kreativitet og fantasi, kunne ta andres perspektiv.
Vi vil legge vekt på at det skapes gode relasjoner mellom barna, fremme positiv sosial
kompetanse.
Leken rommer hverdagsmagi og knytter vennskapsbånd mellom barna, noe som er i tråd med
FUS sin visjon og verdier.
Derfor er det viktig at leken gis stor plass i barnehagehverdagen.
Leken er en del av Barnet først med vekt på egenledelse i lek og læring hvor hovedvekten er
på rolleleken.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Leken skal ha stor plass hos oss. Det betyr at vi må legge til rette for lek både når det gjelder
tid og rom. I leken øver barna seg til resten av livet ved at de samhandler med andre, løser
problemer, stimulerer ulike utviklingsområder, styrker identiteten og selvfølelsen.
Vi vil at barna skal utvikle gode egenledelsesferdigheter i leken hvor de lærer å utforske ulike
væremåter, motta korrigeringer fra andre og justere atferden ut i fra det for å legge et godt
grunnlag for sosiale ferdigheter og knytte vennskap.
God egenledelse er avgjørende for at barnet skal fungere godt sammen med andre barn og få
utnyttet eget potensial og egne ferdigheter på best mulig måte.
Rolleleken er den arenaen hvor barna best utvikler egenledelsesferdighetene da den innebærer to funksjoner; å imitere og late som. Den stimulerer på den måten forestillingsevnen
hos barna, noe som igjen er viktig for sosiale ferdigheter og konfliktløsning.
I rolleleken tenker og planlegger barna hva de skal leke og hvordan (planlegging), de organiserer og strukturerer leken (organisering) de kan huske det de har lært tidligere og bruker det
inn mot leken (arbeidshukommelse). Barna tar initiativ og setter i gang lek (igangsettelse), de
er fleksible og har evne til å skifte tenkemåte eller perspektiv i leken (fleksibilitet). Når barnet
har evne til å kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser, da regulerer det seg selv
(selvregulering), og det følger med på hvordan egne handlinger virker på andre, og hvordan
andres atferd virker på seg selv (selvmonotorering).
Alt dette øver barna seg på under lek. Alle barn kan ikke dette automatisk. Noen mestrer mye,
mens andre trenger tilrettelegging og veiledning på enkelte områder. Derfor er det viktig med
lek for lekens del og på barnas premisser der de er.
For at leken skal blomstre i barnehagen trenger barna både inspirasjon, tid og plass til å leke.
Vi må tilrettelegge for lek ved å observere/dokumentere hva barna leker, men også gi
barna inspirasjon eller ideer til leketema og støtte dem i å utvikle leken videre, være stillas
for utvikling av leken.
Ved å legge vekt på rolleleken vil vi at den skal danne grunnlaget for arbeidet med de syv
fagområdene og flette dem inn i leken. Noe vi tror vil skape en helhetlig sammenheng både
for barna og de voksne.
Forskning viser at når barna får holde på med indremotiverte aktiviteter, lærer de mer, de
lærer bedre, blir mer engasjerte og kan vise større utholdenhet i aktiviteten. Leken skal ikke
være noe som kommer på toppen av det vi gjør i barnehagen, men en naturlig del av det som
17
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LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre. 
(rammeplanen kapt.3)
Vi tenker at barn er kompetente da de har et medfødt behov for å lære og utvikle seg, og
at de har med seg egne erfaringer og opplevelser inn i barnehagen. Denne kunnskapen bør
vi bygge videre på samtidig som de tilegne seg nye erfaringer i møte med andre. Vi tenker
at barn lærer best når de er aktive i forhold til egen læring, og at vi voksne støtter og er på
drivere i barnas nysgjerrighet og utforskning og tilegner oss kunnskap sammen.

DANNING
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 tredje ledd)
I følge rammeplanen forstås danning som:
«i barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og
hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning»
Det at danning skjer i samspill med omgivelsene er av betydning for hvordan barnet utvikler
et positivt forhold til andre og seg selv.
Gode relasjoner bygger på at vi har kjennskap til hverandre og viser forståelse for den du er.
Som nevnt ovenfor skjer danning i samspill med omgivelsene, og noe av det viktigste vi gjør
er å hjelpe barn inn i positive relasjoner med andre; både barn og voksne.
Barna skal oppleve at andre bryr seg om dem, at de har noen å være sammen med. Hvordan vi
snakker til hverandre på. Snakke på en fin måte fremmer bedre relasjoner. Felles opplevelser
skaper samhørighet, noe barnehagehverdagen gi rike muligheter til gjennom lek, prosjekt,
turer og rutiner.
Barna vil møte utfordringer hele livet; ved å gjøre dem trygge på seg selv slik at de utvikler et
godt selvbilde, er viktig. De vil gjøre erfaringer på forskjellige områder hele livet. Å legge et
godt grunnlag allerede når de er små, er vesentlig.

18

19

Danning i hverdagen i barnehagen:
Legge til rette for lek og vennskap
Snakke om følelser
Skape gode relasjoner
Ha fokus på samarbeid
Skape møteplasser for samtaler, undring og
refleksjon

 e hvert enkelt barn
S
L a hvert barn føle tilhørighet til gruppen
Verdsette ulikheter
Legge vekt på likeverd

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Vennskap er en bærebjelke for at barna skal utvikle lekekompetanse og seg selv. Derfor er
det viktig at de voksne hjelper barna til å utvikle vennskap og at vi voksne hjelper barna til å
utvikle vennskap og fanger opp om de ikke mestrer de sosiale kodene.
Barn utvikler seg hele vegen og noen ganger må vi være støttende stilas for dem. Vi vil at
hvert enkelt barn skal oppleve seg som en del av fellesskapet og at de er trygg til å ha egne
meninger, men også evne til å lytte til andres.
Hvert år i april har FUS en egen FUS dag med fokus på vennskap. Ellers i året har vi flere ulike
begivenheter og fester for å lage et fellesskap for hele barnehagen.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle
sider ved barnets utvikling. 
(rammeplanen kapt.3)
Ved å sette ord på det en ser og det som skjer vil barna få en rikere forståelse av det som
skjer. Det ligger mye språkstimulering i å fortelle å fortelle og beskrive det en ser og opplever
sammen.
Måltidene er en fin arena til å snakke med hverandre. Være nysgjerrige på et som angår andre,
lytte, vente på tur osv. Gjennom dialog skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte,
forstå og skape mening.
Å snakke om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk.
I samtalene må vi voksne være bevisste på å snakke med barna og ikke til dem. Samtalene
foregår i alle hverdagssituasjoner som f.eks måltid, stell og påkledning.
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Aktiviteter som høytlesing og bruka av fortellinger stimulerer språket hos barna. Dette bruker
vi aktivt i hverdagen.

6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet 

(Barnehageloven § 1.5. Barnehagens innhold)
Barns medvirkning innebærer at barn har rett til å si sin mening, bli sett og hørt, og at vi skal
møte barna med respekt. Vi må ta barnas tanker, ideer og meninger på alvor.
Vi vil legge vekt på:
Samtaler og uttrykk i hverdagen, rutinesituasjoner undre oss sammen
Innspill fra barna i forhold til hva de er opptatt av, både små og store
Prosjektarbeid hvor prosessene er viktig for at barna skal føle seg inkludert
Det fysiske miljøet; observere hva barna er interessert i
Vi ønsker å være en fremtidsrettet barnehage hvor barna og de voksne samhandler. Tilbakemelding fra barna på det som foregår i barnehagen er viktig for å være i utvikling som barnehage, og kunne endre på praksis.
Samtidig er det viktig å forklare overfor barna hvorfor de ikke alltid kan få det slik de ønsker.
I barnehagen er de en del av fellesskapet og må lære å ta hensyn til andre.
Barns medvirkning er en væremåte, ikke en metode, noe som krever bevisstgjøring hos de
voksne, og det er en kontinuerlig prosess.

21

22

7. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet. Ivareta barnas behov for omsorg
og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 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. 
(Barnehagelove §1, formål 1.ledd)
Vi ønsker at barnehagens verdigrunnlag skal komme til syne i hverdagen gjennom det
pedagogiske arbeidet. At vi voksne reflekterer over hva som skaper verdi for barna og setter
det på dagsorden. Barna skal utvikle positive relasjoner til andre gjennom lek og læring i et
demokratisk perspektiv hvor vennskap knyttes og de lærer å lytte til andre, kunne endre seg,
være mottakelig for andres ideer uten å miste sin identitet. At vi kan bruke våre ulikheter som
en ressurs i hverdagen i samtaler og handlinger. Legge vekt på likestilling mellom kjønnene
som bygger på prinsippet at alle skal ha like muligheter til å bidra og delta i barnehagens
fellesskap. Vi voksne har ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis slik at
det legges et grunnlag for gode verdier og holdninger hos hvert enkelt barn.

DEMOKRATI
Barnehagen skal være en demokratisk arena. Det å møte barnet som et subjekt med sin
kompetanse og meninger og la det medvirke i hverdagen, står sentralt.
I et demokratisk fellesskap ønskes ulikheter velkommen fordi ulikheter bidrar til utvikling av
nye kunnskaper. Det er viktig at barna får uttrykke sine ideer og meninger, bli lyttet til og vist
respekt og være med å påvirke hva som skal skje. Det å diskutere med andre og oppleve at
vi kan ha ulike meninger, ønsker vi å se på som en ressurs som vi alle kan lære noe av. Vi kan
ha arenaer hvor ting skal avgjøres i fellesskap og flertallet bestemmer. Eks hvor vi skal på tur,
mat vi skal lage eller noe en ønsker.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I Tommeliten FUS barnehage skal vi jobbe for at alle opplever å bli respektert for den en er.
Det handler om å vise respekt for andre og opptre på en respektfull måte. Vi skal gi barna
forståelse for at vi er ulike og at vi har ulike kvaliteter. Det kan være mange måter å se ting på
og oppfatninger om hvordan ting skal være. Vi må ha respekt for den ulikheten og lære å sette
pris på det og verdsette hverandres ulikheter.
Vi ønsker å ha fokus på å være venner og behandle hverandre på en god måte. I FUS vil vi ha
et inkluderende fellesskap.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Alle er like mye verdt. Alle skal telle med like mye og få like muligheter til å utvikle seg best
mulig. Dette gjelder for båe jenter og gutter og for barn fra ulike kulturer.
Vi jobber for at hvert enkelt barn skal oppleve å bli inkludert slik at de føler tilhørighet. Det vi
voksne som har ansvar for at dette og slik at også de stille barna slipper til med sine ønsker
og behov.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være i naturen og samtidig lære å ta vare på den.
Barna skal lære å ta med seg søppel tilbake til barnehagen.
Vi legger vekt på å bruke udefinerbart naturmateriale til både lek og kreativitet. Både personalet,
barn og foreldre bidrar til et rikt utvalg gjennom å sortere både hjemme og i barnehagen.
Det er utrolig hvor mye lek barna har med denne type materialer, og et viktig perspektiv er
at materialene fremmer likeverd og kreativitet. Barna leker på tvers av alder og kjønn, de er
kreative og bruker fantasien i møte med ulike materialer.
Det fysiske miljøet i barnehagen, både inne og ute er preget av udefinerbart materiale som
skaper gode møteplasser for barna til lek og læring. Vi skal lære barna å være forsiktig med
tinga våre slik at de ikke blir ødelagt, og det skal være kvalitet på det som er i barnehagen for
å unngå en bruk og kast mentalitet.
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LIVSMESTRING OG HELSE

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.

(rammeplanen side 6)
Dette er det mest grunnleggende arbeidet vi kan gjøre i jobben vår; at hvert enkelt barn
opplever å være betydningsfullt for den det er og for fellesskapet.
I møte med andre, både barn og voksne utvikle gode relasjoner og selvtillit. Ha fokus på
mestring og at vi er god nok slik vi er. Den psykiske og fysiske helsen vår henger sammen
Vi vil jobbe med å være autoritative voksne; varme, stiller krav, er tydelig slik at det fremmer
positiv atferd hos barna.
Vi i FUS er opptatt av hele mennesket. Derfor har vi fokus på fysisk aktivitet, mye uteliv
uansett vær og trivsel i hverdagen. Vi er opptatt av 24 timers menneske, samarbeid med
hjemmene er viktig på dette området.
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8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
 ommunikasjon, språk og tekst
K
 ropp, bevegelse, mat og helse
K
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi

 ntall, rom og form
A
E tikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
1-3 år: Vi legger vekt på å lese høyt for barna, eventyr, sang og musikk. Bøker er tilgjengelig
på avdelingen. Bruker språket aktivt i samspill med barna; gjentar med rett ord det barna sier,
lar barna uttrykke følelser og benevner alt vi sier og gjør. Vi jobber med et tema over tid for at
ting skal være gjenkjennbart for barna.
4-6 år: Vi bruker språket til å skape gode relasjoner, deltar i barnas lek og hjelper dem til
å bruke språket som redskap til konfliktløsning. Rollelek, bøker og ulike samtaler, sang og
musikk, dramatisering og fortellinger. I år vil vi jobbe med Kardemommeby som tema gjennom
året som vil være en rik kilde til utvikling av språket. Vi vil legge vekt på samtaler, stille
reflekterende spørsmål og lytte til hvert enkelt barn. Benevne det vi sier og gjør og la barna
oppleve språket brukt på en god og positiv måte, og la dem få uttrykke følelsene sine. Vi vil
også oppmuntre barna til å uttrykke seg gjennom skriftspråket og kjenn igjen bokstaven sin,
skrive navnet sitt og tekst på ulike ting. Bokstaver skal være synlige i miljøet.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
1-3 år: Barna må få oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer; inne
og ute. De skal få erfaring med å gå i ulendt terreng for å styrke den motoriske utviklingen.
Gjennom dans og sangleker vil de erfare allsidig bevegelser og glede. Vi vil legge til rette for
toddlerlek hvor de små barna tumler rundt i sin første forsiktige interaksjon med andre barn.
Tilby barna mat som utvikler smaksløkene og lære dem å like ulike typer mat. Barna skal få
delta i å dekke på til lunsj sammen med an voksen.
4-6 år: Barna skal bli kjent med egne behov, få kjennskap til kroppen, utvikle gode vaner
for hygiene og et variert kosthold. De skal få erfaring med å gå i ulendt terreng som kan gi
en sterk og smidig kropp. Fysiske aktive barn gir positive psykiske gevinster. Vi skal se hele
barnet og allerede i barnehagen forebygge psykiske lidinger som voksen. Det er viktig med
en god balanse mellom aktivitet og hvile. Vi har hvilestund for barna hvor de slapper av til
beroligende musikk, som gir avspenning i kroppen. Vi voksne skal motivere og legge til rette
for at barna skal få oppleve glede og mestring.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Vi vil at barna skal få uttrykke seg kreativt og få erfaringer med mange ulike materialer, noe
som er en prosess for å styrke hvert enkelt barns identitet og personlige uttrykk. De skal få ta
i bruk sin fantasi, kreative tekning og skaperglede.
1-3 år: Barna skal få kjennskap til ulike materialer og kunne lage ting knyttet opp mot tema
eller mer inspirert av andre ting. De skal trene på blyantgrepet når de tegner. Vi vil legge vekt
på sanselek med ulike materiale. Barna skal få kjennskap til sanger og enkle eventyr, lytte til
og bevege seg til musikk.
4-6 år: Vi vil legge vekt på at barna har tilgang til ulike materialer som udefinerbart og
naturmaterialer i både lek og kreativitet. Vi skal oppmuntre barna til å finne kreative løsninger,
at de er modeller for hverandre og legge vekt på samarbeid. Det fysiske miljøet skal være
med å stimulere og gi en estetisk dimensjon. Kulturformidling gjennom sang, musikk og
bevegelse vil vektlegges, og spesielt fokus i år er fortellingen om Kardemommeby som har
mange element ved seg.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
1-3 år: Vi vil at barna skal få bruke sansene sine og gjøre seg kjent med ulike skapninger som
finnes i nærmiljøet, som skogen og i fjøra. Ved å gå turer i nærmiljøet vil de få en sterkere
opplevelse av det som er rundt dem og det kan inspirere både leken og nysgjerrigheten på å
lære mer. Bruke digitale verktøy på en enkel måte til å ta bilder til bruk i samtaler.
4-6 år: Vi vil legge til rette for at barna skal få oppleve og utforske naturen og dens mangfoldighet
ved å gå på turer i skogen og i fjøra. Ved å gå turer i nærmiljøet vil det inspirere til lek og
utforskning. Vi vil ha fokus på bærekraft og gi barna en forståelse av viktigheten av å ta vare
på ting; alt fra bøker og leker til naturen. Barna skal lære å bruke digitale verktøy kreativt,
innhenting av kunnskap og læring i ulike former.

ANTALL, ROM OG FORM
1-3 år: Barna skal få erfare ulike former og størrelser i omgivelsene og sammenlikne dem. Vi
kan tidlig begynne å sortere ved å legge ting på rett plass. F.eks. duplo i ei kasse, biler i ei anna
og dyr i hylla. Vi er bevisste i bruken av begrep som stor – liten, varm – kald. Og lære barna
finne det som er likt og ulikt.
4-6 år: Barna skal vå leke og eksperimentere med tall, mengder og telling, og få erfaring
med ulike måter å uttrykke dette på. Det fysiske miljøet skal inneholde møteplasser tilpasset
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fagområdet f.eks tall. Ved å bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer,
leker og utstyr kan det inspirer barna til matematisk tenkning. Legge til rette for matematiske
erfaringer gjennom barnas lek og sette ord på hverdagslige gjøremål som å dekke bord, ved
å ha fast ordenshjelp, rydde og sortere etter størrelse og farger.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
1-3 år: La barna øve på å ta hensyn til og vise omsorg for hverandre. Vi voksne skal være gode
modeller og arbeide for at barna utvikler empati og god sosial kompetanse.
4-6 år: Barna skal få utvikle interesse og respekt for hverandre, og forstå verdien av likhet
og ulikhet i fellesskap gjennom bl.a. barnemøter. De skal få kjennskap til ulike merkedager,
høytider og tradisjoner til de ulike religionene i barnehagen. Gjennom ei internasjonal uke i
forbindelse med FN dagen i oktober vil vi at de skal få en forståelse av at det finnes mange
ulike måter å forstå ting på og leve sammen på. Vi skal bidra til å utvikle barns toleranse,
interesse og respekt for hverandre og mennesker med ulik kultur og religiøs tilhørighet.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Vi vil bli kjent med og bruke nærmiljøet til både å bli kjent og få kjennskap til ulike tradisjoner.
Vi vil bruke biblioteket, besøke brannstasjonen og gårdsbesøk. Gjøre oss kjent med tradisjoner,
levesett og ulike familieformer andre steder. Barna skal få innblikk i at samene er Norges
urfolk, og få kjennskap til samisk kultur ved feiring av samenes dag 6.februar.
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9. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG
REFLEKSJON
PLANLEGGING
I Tommeliten FUS barnehage de ulike møteformene; ledermøter, personalmøter, avdelings
møter og planleggingsdager til å planlegge det pedagogiske arbeidet og sikre felles forståelse
for det vi jobber med.

HANDLING
Vi skal omsette det vi tilegner oss av kunnskap innenfor Barnet Først og TIK, samt på
andre måter slik at det kommer barna til gode i hverdagen. Det skal være samsvar mellom
planene og måten vi jobber på. Ved å sette oss oppnåelige mål underveis, vil det være enklere å
vurdere hvor vi er.

OBSERVASJON
Observasjon i barnehagen foregår både formelt og uformelt. Vi vurderer enkeltbarn og
hvordan de fungerer sammen med andre barn og vi vurderer hele barnegruppa. Ålesund
kommune har utviklet noen skjema som vi bruker til å undre oss over noe hos det enkelte barn
eller barnegruppa, og som kan brukes i samtale med foreldrene om det er noe vi vil gå videre
med. Observasjon vil bli utført med formelt i forbindelse med CLASS.

REFLEKSJON
Refleksjon hjelper oss til å syngliggjøre tankene våre. Det er ikke for å få frem absolutte
sannheter, men for å oppdage og finne ulikhetene våre i måter å tolke en hendelse på. Ved
å stille de rette spørsmålene kan det hjelpe oss til å sette fokus på barna i reflekterende
diskusjoner. Når vi reflekterer sammen får vi voksne hjelp til å åpne øynene for
læreprosessene. Vi skaper et bilde av hva som har hendt ut i fra alle våre ulike måter
å se og forstå på. Refleksjon hjelper oss til å bli mer bevisst måten vi jobber på.

VURDERING
Vurdering er en viktig del av barnehagens kvalitetssikring i forhold til det enkelte barns trivsel
og utvikling.
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Ved å observere, dokumentere, tolk og reflektere over det som har skjedd i barnehagen
tilegner vi oss nyttig kunnskap som kan forbedre vårt arbeid. Vurdering er en støtte for personalet i videre planlegging av arbeidet. Dette er en kontinuerlig prosess.

Faste vurderingsrutiner
Pedagogisk dokumentasjon
Barnas medvirkning på barnehagens innhold og praksis
Vurdering av prosjekt både underveis og i ettertid
Observasjon, refleksjon og endring av praksis er gjennomgående
Brukerundersøkelse blant foreldre
Medarbeiderundersøkelse blant ansatte
Mal for undring og tiltak
Dette barnehageåret vil vi legge vekt på å vurdere
Barns sosioemosjonelle utvikling, TIK
Prosjektarbeidet «Barn med behov for ekstra støtte»
CLASS – fast observasjon av ressurspersoner

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, REFLEKSJON OG VURDERING

PLANLEGGING

REFLEKSJON
HANDLING

OBSERVASJON
fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
Digitale verktøy er blitt en naturlig del av hverdagen for både barna og de voksne. Barnehagen
har et ansvar for at barna tilegner seg kompetanse og gode holdninger i hvordan verktøyene
kan brukes til felles læring og mestring.
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Vi ønsker å bruke
de digitale verktøy utforskende og skapende. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet
være aktive sammen med barna. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at
barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
Vi bruker for det meste nettbrett i prosjektarbeid hvor både voksne og barna kan ta bilder
og hvor vi lager dokumentasjoner fra prosessen til refleksjon og synliggjøring. Barna har
også tilgang til noen spill på nettbrettet med ulikt innhold for å støtte utvikling av språket.
Vi legger vekt på at barna samarbeider og hjelper hverandre.
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10. SAMARBEID OG OVERGANG
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Det
gjøres i de daglige treffpunktene ved levering og henting, via MyKid og i foreldresamtaler.
I tillegg blir det samarbeid gjennom foreldremøter og i samarbeidsutvalget. Nye foreldre
inviteres til eget møte.

OVERGANG I BARNEHAGEN
De siste årene har det vært mer fokus på overganger innad i barnehagen. Vi vil i starten av
et nytt år starte med tilvenning på den avdelingen de skal begynne ved at de er på besøk
sammen med en voksen fra egen avdeling til å begynne med før de etter hvert kan være der
på egen hånd. Hver barn skal ha en voksen som tar dem imot. Vi tenker at det vil gjøre overgangen tryggere.

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Det er laget en prosedyre for overgang barnehage– skole i regi av Ålesund
kommune med informasjon om hva foreldrene kan forvente siste året i barnehagen, og i overgangen til skolen.
Barnehagen vil avholde et eget foreldremøte for førskolebarna i løpet høsten hvor det peda
gogiske opplegget for førskolegruppa vil bli presentert. Det avholdes møter med skole,
foreldre, barnehagen og PPT ved overgang til skole for barn med spesielle behov eller av
andre årsaker. Innskriving i januar og innskolingsdager til våren. Orientering til skolen om
fremmedspråklige barn som trenger ekstra oppfølging i norsk.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
 amarbeidsutvalget i barnehagen.
S
 arnehageadministrasjonen i Ålesund kommune
B
PPT
Barnevernet
Helsestasjoner
Tverretatlig samarbeid med Høgskulen i Volda
Praksissamarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler.
Nettverk med ulike barnehager
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NOTATER
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NOTATER
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Kontaktinfo:
Tommeliten FUS barnehage
Liljedahlvegen 21,
6010 Ålesund
Tlf: 70 14 58 05
Epost: dl.tommeliten@bhg.no
fus.no/tommeliten
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Tommeliten
Barnehagenavn

