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1.

F ORORD OG PRESENTASJON AV
BARNEHAGEN
FORORD
Med utgangspunkt i det overordnede lovverket, barnehageloven, Rammeplan for
barnehager, vedtekter og serviceerklæring for FUS barnehagene har vi laget vår årsplan.
Planen gjelder for barnehageåret 2020-2021.
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale slik at vi kan styre
virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes
mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og gir grunnlag for Oslo kommunes
tilsyn med barnehagen. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til
barnehagens eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og eventuelt
andre interesserte.
I tillegg til årsplanen utarbeider den enkelte base egne periodeplaner for hvert halvår. Denne
beskriver hvordan basen planlegger å jobbe med fokusområder kommende halvår, knyttet
opp mot barnehagens årsplan og Rammeplan for barnehager. I slutten av hver måned gir vi
også ut pedagogiske tilbakeblikk fra den enkelte base. Denne dokumenterer måneden som
har gått, og informerer om spesielle hendelser i måneden som kommer.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og
fastsettes av styret.
Oslo 10.06.20
Odveig Vaet
Daglig leder
Kværnerbyen FUS barnehage
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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
Kværnerbyen FUS barnehage AS er en del av FUS kjeden, som er Norges største private
barnehagekjede. Alle de ansatte deltar på FUS-skolen, som er et opplæringstilbud og
en kulturskapende arena. Dette er med på å sikre kvaliteten på vårt arbeid og øke vår
kompetanse. FUS har som mål å ha Norges beste barnehager. Dette er med på å øke vår
bevissthet rundt kvalitet i barnehagen, og vi strekker oss kontinuerlig etter å bli best mulig
i alle ledd. Vi jobber etter felles visjon og mål, og har felles verdier som preger vårt arbeid.
Har dere lyst til å vite mer om FUS, kan dere sjekke ut www.fus.no
Kværnerbyen FUS barnehage åpnet dørene for første gang 14. januar 2008. Vi holder til
i ett av de verneverdige husene til gamle Kværner Bruk, i bydel Gamle Oslo. Lokalene er
totalrenoverte og holder en meget god standard. Kværnerbyen er et boområde i utvikling.
Vi har trivelige omgivelser som vannspeilet, lekeplasser, Ekebergsletta, Svartdalsparken og
Middelalderparken i umiddelbar nærhet.
Barnehagen har fire baser. Ild og Vann har barn i alderen 2-6 år. Luft og Jord har
barn i alderen 0-3 år. Basene med lik aldersgruppe samarbeider tett. Vi er totalt 78
barn i barnehagen dette barnehageåret. Barneantallet vil kunne endres i takt med
sammensetningen av barnegruppen. Hver base er bemannet med to pedagoger, som
sammen med pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere gir barna en trygg og spennende
hverdag.
Vi er 19 ansatte i barnehagen dette barnehageåret. Personalgruppen er godt sammensatt
når det gjelder faglig kompetanse, kjønn og erfaring fra arbeid med barn. Noen av våre
pedagoger er praksislærere for barnehagelærerstudenter fra OsloMet. Det vil også være
andre voksne som har arbeidspraksis hos oss fra tid til annen. Vi er IA-bedrift, og er opptatt
av å skape et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på både et godt faglig og sosialt miljø. Vi
har fokus på hver arbeidstaker og ønsker å oppnå det beste i alle. Vi er stolte av å være en
del av FUS-laget og jobber kontinuerlig for å tilby det beste barnehagetilbudet for våre barn
og foreldre.
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KONTAKTINFORMASJON
Kværnerbyen FUS barnehage
Turbinveien 32, 0195 Oslo 				
Hovednummer: 24 07 07 00

DAGLIG LEDER:
Mobil:
97 17 11 34
Epost: dl.kvaernerbyen@bhg.no

AVDELINGENE:
Ild:
Vann:
Luft:
Jord:

Tlf. 90 80 01 88 		
Tlf. 90 75 69 89 		
Tlf. 90 59 14 57 		
Tlf. 90 78 11 18 		

Barnehagens hjemmeside:

e-post; ild.kvaernerbyen@bhg.no
e-post; vann.kvaernerbyen@bhg.no
e-post; luft.kvaernerbyen@bhg.no
e-post; jord.kvaernerbyen@bhg.no
https://fus.no/kvaernerbyen

ÅPNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 06.45-17.15
Vi holder åpent hele året bortsett fra uke 28 og 29, fem planleggingsdager, nasjonale
helligdager, samt jul- og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.
I romjulen, påskeuken og juli har vi noe redusert åpningstid. Vi holder da åpent mandag fredag fra kl. 07.30-16.30
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2. B
 ARNEHAGELOVEN, RAMMEPLAN FOR
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
OG ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
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.

RAMMEPLANEN
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.

STYRINGSDOKUMENTER
Lov om barnehager (17. juni 2005 nr. 64)
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt
i barnehageloven, og det er i loven understreket at barnehagen skal være en pedagogisk
virksomhet.
§1. Formål
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.»
§2. Barnehagens innhold
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i
deres omsorgs-og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas
utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. «
6
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§3. 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.
Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:
Barnehagens vedtekter
Serviceerklæring for FUS barnehagene
Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
Forskrift om miljørettet helsevern med veileder
Periodeplaner
Lokale føringer for Oslobarnehagene
Gjeldende lov og avtaleverk som har/kan ha innvirkning på barnehagen
Langsiktig kompetanseplan for personalet
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3.

 ERDIER, VISJON, MÅL OG
V
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.
En glødende voksen er en voksen som har lyst til å gå på jobb og gi det beste av seg selv.
Det er en voksen med holdning om at «det er meg det kommer an på» og som har en
lidenskapelig interesse for barn. Voksne som opplever en indre motivasjon fordi man skaper
noe i fellesskap, både sammen med barnegruppa og med kollegaene sine. Personalet blir
glødende når de får lov til å bruke seg selv, sine ressurser og være forskende og nysgjerrige
sammen med barna.
En skapende voksen gir barna tid og rom for nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede.
Det er en voksen som ser hva barna er opptatt av og legger til rette for godt samspill i
lek og læring. Hos oss møter barna voksne som er kreative, spontane og gir barna nye
opplevelser. Vi tør å si ja til barnas initiativ og tenker utenfor boksen.
En tilstedeværende voksen får med seg det som skjer i barnefellesskapet, og er oppriktig
interessert i det barna er opptatt av. Det er en voksen som følger barnas initiativ, og bidrar
til videreutvikling av lek og samspill gjennom filosofi, samtaler og deltagelse. Vi lytter til
barna, har en anerkjennende holdning til barns uttrykksformer og sørger for at det enkelte
barnet føler seg sett og forstått. På den måten kan den voksne gå inn å støtte barnet i ulike
situasjoner på en god måte. En tilstedeværende voksen gir gode opplevelser til barn. Hos
oss skal barna oppleve at voksne har god tid i hverdagen.
FUS BARNEHAGENS VISJON
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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.
Dagene i barnehagen skal preges av glødende, skapende og tilstedeværende voksne som
evner å se det enkelte barn og barnegruppen som helhet.
Leken står sentralt i vår barnehage. Vi vil at barna gjennom lek skal oppleve gleden ved
å mestre, lære og oppleve godt samspill med andre barn. Lek danner grunnlag for godt
vennskap. Hos oss er det god tid til variert lek, med rom for spontanitet, fantasi, utprøvning
og utforskning. Vi voksne deltar i lek og bidrar til barns mestring og utvikling
Hverdagsmagi er alle de gode øyeblikkene vi opplever sammen i barnehagehverdagen vår.
Hos oss opplever barn og voksne hverdagsmagi i form av spontane aktiviteter og samspill.
Vi skaper gode minner sammen; som samtaler, opplevelser, turer, et smil, en klem, en hånd
og holde i og et fang å sitte på. Hverdagen er full av hverdagsmagi, kunsten er å se og gripe
den!
Hva er en venn? En venn er en lekekamerat, en som deler gleder, en som trøster. Barna
speiler seg i de voksne – en av våre viktigste oppgaver er å være gode rollemodeller
i samhandling med barn og voksne. Et trygt barn har evnen til å være en god venn.
Vennegaranti er en kontinuerlig prosess som starter første dag i barnehagen. Dette handler
om evnen til å bygge nye relasjoner, som barnet tar med seg videre i livet. Hos oss skal alle
føle at de er inkludert i fellesskapet, og ha venner å leke med.
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Hovedmål for FUS barnehagene:
HOVEDMÅL

I KVÆRNERBYEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barn har et positivt
selvbilde

De voksne

FUS barn er trygge og
forskende, trives i lek og har
vennekompetanse

De voksne

FUS barn gleder seg til
resten av livet, de vet de har
påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller

De voksne

FUS barn har det gøy i
barnehagen

De voksne

Har fokus på barns mestring
Tar barnet på alvor
Bekrefter barnet på en positiv og anerkjennende måte

Tilrettelegger for en god tilvenning til barnehagen
Skaper gode relasjoner, sosialt samspill og vennskap
Deltar i lek og legge til rette for god lek
Er nysgjerrige og undrende sammen med barna
Deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Deltar på veiledning

Bygger videre på barns initiativ, ideer og interesser
Snakker undrende og positivt om viktige, vanskelig eller spennende ting
Legger til rette for barns medvirkning
Hjelper barnet til å mestre alle følelser

Tøyser og har humor i barnehagen
Legger til rette for varierte leke- og aktivitetsmuligheter
Deltar i lek og skaper felles opplevelser

FUS KUNDELØFTER
Vi skal bygge vennskap
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.
Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.
Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og
opplever mestring. Vi lar leken komme først.
Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som oppstår når et
barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.
Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn mestringsfølelse og
anerkjennelse.
11

BARNET FØRST
«BARNET FØRST» -OG «EVALUERINGEN
AV TUNING IN TO KIDS I NORSKE
BARNEHAGER»
FAGLIG BAKGRUNN
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som
mål 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. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av
forskningen.
TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles
også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

BAKGRUNNEN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å
forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

MÅLINGER
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes
evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og
12

emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i
samtlige FUS barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig
Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne 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.
Vi i Kværnerbyen FUS er med i dette prosjektet.
I løpet av 2020 skal øvrige barnehager i gang med kompetanseutviklingen og på sikt skal alle
barnehager ha en CLASS ressurs person som støtte internt og som ekstern observatør.
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4.

 ARNEHAGENS MÅL OG
B
SATSINGSOMRÅDER
RELASJONSKOMPETANSE
I 2019/2020 startet FUS satsningsområdet relasjonskompetanse i samarbeid med
Relasjonsledelse Norge og forfatteren Jan Spurkeland som omhandler relasjoner og
relasjonskompetansen til ansatte i FUS-barnehager. Dette satsningsområdet fortsetter i
2020/2021. To temaer som er helt sentrale for at barn skal finne seg til rette, ha god utvikling
og ha det trygt og godt i barnehagen er: 1) positive og nære relasjoner mellom personalet,
barn og foreldre 2) et godt foreldresamarbeid. FUS-barnehagene vil framover gjennomføre
læringsøkter for alle ansatte slik at kompetansenivået om relasjoner til kollegaer, barn og
foreldre utvikles hos alle.
Alle de relasjoner et barn inngår i vil ha betydning for hvordan barnet fungerer og trives
i øyeblikket, men vil også legge et grunnlag for videre utvikling. Jo tryggere en relasjon
er mellom barna og voksne, jo større betydning får den for barna. Her i barnehagen er vi
ansatte sammen med barna over lang tid hver dag, og det er derfor viktig at vi er gode
samspillspartnere med alle barna. Vi er forbilder for barna, og må være gode rollemodeller i
hvordan vi er i relasjoner med andre. Det er alltid vi voksne som må ta ansvar for å fremme
gode relasjoner til alle barn, og vi må justere relasjonen til hvert enkelt barn ved behov.
Vi mener det er veldig positivt for barna at vi ansatte også bygger nære relasjoner med
foreldre, og vi jobber fra dag èn med dette.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse i lek og læring er felles satsningsområde og arbeidsmetode for alle FUS
barnehagene. Hos oss kommer leken først! Vi vet at det skjer mye læring og utvikling
gjennom lek. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få utvikle god lek og gode lekeferdigheter.
Barnehagepersonalets evne til å tilrettelegge, veilede og opptre støttende i leken er
avgjørende for barns mulighet til å kunne delta i leken og gjennom lek utvikle vennskap
og egenledelsesferdigheter. Derfor gir FUS opplæring av alle ansatte i egenledelse i lek
og læring med mål for å øke forståelsen og forbedre kunnskap og praksis innenfor disse
temaene.
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Å leke er et mål i seg selv. Leken har en egenverdi som vi må verdsette. I leken utvikler og
styrker også barna sin identitet og selvfølelse. Gjennom å leke utvikler barnet hele seg. Barn
bruker også leken til å bearbeide inntrykk fra omgivelsene. Gjennom leken tilegner de seg
erfaring og kunnskap om positiv samhandling med andre, de lærer seg å forhandle, inngå

kompromisser og løse konflikter. Dette er viktige punkter for relasjonsbygging. Leken bidrar
også til å utvikle barnas språklige ferdigheter. Leken er selve grunnlaget for at barn skal
kunne tilegne seg ny erfaring og kunnskap. Dermed er lek og læring knyttet sammen, og kan
ikke skilles i arbeid med barn.
Egenledelse er en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang,
styrer og regulerer atferden vår. Rollelek er en av de beste pedagogiske virkemidlene
vi har for å styrke egenledelse. Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine
dagligdagse utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd.
De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner, og være fleksible nok til å prøve
ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for
læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og er en viktig forutsetning for utvikling av
vennskap og god sosial kompetanse. Alle barn er født med evnen til å leke, men barns evne
til å leke utvikles ikke av seg selv. Vårt personale har derfor kompetanse i hvordan vi kan
bidra til å utvikle leken, og gi støtte til det enkelte barn.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING HANDLER OM:
Hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet
P
 lanlegging - handler om å sette seg mål og kunne lage en effektiv strategi og
tilnærming. Denne egenskapen vises i den generelle utformingen av leken, tildeling av
funksjoner og ved problemløsning underveis i leken.
O
 rganisering - handler om å skape orden på informasjon og aktiviteter. Denne atferden
vises gjennom graden av rutiner og struktur i leken.
A
 rbeidshukommelse - handler om evnen til å huske og tenke samtidig, når barnet får et
spørsmål/dilemma kan det lete opp tidligere erfaringer og nyttiggjøre seg disse. I leken
ser vi dette ved at barna har evnen til å holde fokus på det leken handler om, hvilke roller
de forskjellige barna har og hvilke regler barna avtaler seg imellom i leken.
Hvordan vi er sammen med andre
I gangsetting - handler om å ta initiativ og komme i gang med aktiviteter. I lek ser vi dette
ved at barnet tar initiativ og er aktive i aktiviteten de har bestemt seg for å utføre. Dette
gjelder både språklige, motoriske og tankemessige aktiviteter.
F leksibilitet - vises i barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv
i aktiviteter og oppgaver. I leken ser vi at barnet evner å finne nye løsninger på
utfordringer og har god evne til å løse konflikter.
S
 elvregulering - vises i barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk,
tanker og følelser. I leken ser vi at barnet klarer å motstå impulser samt stoppe egne
handlinger på rette tidspunkt. Det handler også om å opprettholde en handling over tid
og stoppe når situasjonen krever det. I små barns lek ser vi dette gjennom regulering av
motorikken.
S
 elv-monitorering - handler om å kunne oppfatte sin egen rolle og påvirkning overfor
andre, samtidig som en oppfatter andres roller og påvirkning på en selv. Dette er en
komplisert egenledelsesfunksjon der rolleleken gir barna store muligheter til å utforske
og utvikle seg i forhold til andres følelser og utvikle empati.
(Kilde: Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal. (2011). «Egenledelse i lek og læring», Høyskoleforlaget)

Vi i barnehagen ønsker å bidra til at barna får utviklet disse ferdighetene gjennom å
tilrettelegge og opprettholde leken. Dette vil vi gjøre gjennom å inspirere og motivere til lek,
eventyrlyst og lekeglede. Vi vil inspirere til barnas utforskertrang og egen drivkraft til lek.
Vi vil motivere og gi støtte til barna for å få mestringsfølelse og mestringsglede. Vi vil skape
rom og tid til at leken kan få utvikle seg.
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SMARTMAT
SmartMat er FUS-barnehagenes matkonsept. Mat og barns læring og utvikling henger
nøye sammen. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene»
er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Gjennom
måltidet kan vi ivareta mange av egenledelsesfunksjonene, og det er nært knyttet til vårt
satsningsområde Egenledelse i lek og læring. Barna skal være delaktig i matlagingen, få
utvikle lukte- og smakssansene og få kunnskap om mat, kropp, bevegelse og helse. Dette er
eksempler på hvordan måltider kan bidra til barnas utvikling.
Det er viktig for oss at barnas opplevelser rundt mat og måltider er gode. Vi ser på det
sosiale rundt et måltid som svært viktig. Den voksne skal legge til rette for at barna får øvet
opp sin selvstendighet som å kunne forsyne seg selv, sende til hverandre, vente på tur, tørre
å smake på nye ting, kjenne etter når en er mett, rydde opp etter seg og delta i samtaler.
I Kværnerbyen FUS serverer vi frokost hver dag. Til lunsj serverer vi i hovedsak varm mat
laget fra bunnen av der barna deltar aktivt i matlagingen i form av inndelte matgrupper. På
ettermiddagene spiser barna medbrakt matpakke. Vi legger til rett for barns allergier.

1. FRUKT OG GRØNT
Vi serverer frukt og grønnsaker – både
til brødmåltider, varmmåltider og i andre
samlinger.

5. BALANSERT INNTAK AV FETT
Vi bruker plantefett som for eksempel
olivenolje og kokosolje, samt meierifett
fra smør og ulike melkeprodukter.

2. FISK
Vi serverer ren fisk eller produkter med
mest mulig fisk.

6. VANN
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser
oss heller med mindre mengder av annen
drikke.

3. KJØTT
Vi har fokus på bærekraftig utvikling og
bruker lite kjøtt. Ved spesielle feiringer
kan vi servere f.eks. pølser. Til frokost har
vi noe kjøttpålegg.
4. KORN
Vi bruker næringsrike kornsorter med
mest mulig fullkorn. Vi bruker også flere
ulike typer belgfrukter (som for eksempel
linser og bønner).

7. NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting
som f.eks. frukt, bær og honning (honning
er ikke anbefalt til barn under ett år).
8. VARIASJON
Vi serverer varme måltider og andre alternativer til brødmåltidet hver dag, slik at
barna får et variert kosthold.
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TEMAARBEID
Vi har utviklet en tematisk arbeidsmetode som preger hele virksomheten i barnehagen.
Lekens betydning for barnets utvikling og læring står hele tiden i sentrum. Vi lar alle
barna, både store og små, ut ifra alder og modenhet ta del i temaarbeidet. Det å arbeide
temabasert er utrolig inspirerende, lærerikt og morsomt for både barn og voksne.
Temaarbeid med barna er en løsning på å få til en hverdag med glød, mening, rød tråd og
godt innhold. Under temaarbeid legger vi vekt på å ta utgangspunkt i barnas interesser,
ta vare på barnas initiativ, og deretter trekke inn aktiviteter som er passende for de ulike
aldersgruppene. På denne måten ivaretar vi barnas medvirkning.
Temaarbeid veksler mellom strukturerte og ustrukturerte læringssituasjoner. Vi lytter til
barna og tar utgangspunkt i deres spørsmål og interesser. Lek og sosialt samspill er sammen
med fagområdene vesentlige elementer i temaarbeid. Denne måten å arbeide på gir impulser
til barnas spontane aktiviteter slik at de i samspill med andre barn selv bearbeider det som
er meningsfullt for dem. Barnehageåret 2020/2021 sitt tema presenteres i barnehagens
periodeplan i starten av barnehageåret.
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
FUS betyr først, og i FUS barnehagene er det alltid barna som kommer først – de
er fus. Barnehagealderen har en unik verdi, og vi i Kværnerbyen FUS jobber for å
berike barndommen til hvert enkelt barn. Vårt syn på barn og tenkningen om hva som er
bra for barn og til barns beste, styrer våre holdninger og handlinger. Vi ser på barn som
subjekter helt fra de blir født, ikke bare barn som skal påvirkes og formes. Å anerkjenne
barn vil si å møte det enkelte barn som individ som kan forholde seg til seg selv, med
rettigheter når det gjelder egne tanker og følelser.
Hos oss skal innholdet i barnehagedagen være allsidig, variert og tilpasset hvert enkelt
barn og barnegruppene. Arbeidet vi gjør med omsorg, lek, læring, danning, vennskap og
fellesskap og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng, og samlet bidra til barnas
allsidige utvikling.

OMSORG
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna opplever omsorg i hverdagen, da
dette skaper grunnlag for trygghet, trivsel, og for utviklingen av empati og nestekjærlighet.
Barnehagen skal jobbe aktivt mot omsorgsfulle relasjoner mellom barna og mellom barna
og personalet. I hverdagen skal barna oppleve å bli sett, forstått og at de får den hjelpen og
støtten de til enhver tid har behov for.
Våre tiltak for å oppnå dette
V
 i skal legge til rette for at barna får den nødvendige roen og hvilen de trenger for å
fungere optimalt i hverdagen.
V
 i i barnehagen skal ivareta alle barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel, og vi skal
være imøtekommende og åpne overfor hvert enkelt barn.
V
 i skal skape et miljø som oppmuntrer barna til både å kunne motta og gi omsorg
ovenfor seg selv og andre.
V
 i anerkjenner barnas tanker, meninger og handlinger.
V
 i skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge
krenkelser og mobbing.

19

Personalet bruker Trygghetssirkelen som et verktøy for å forstå og møte barns behov.
Dette er en visuell sirkel som viser hvordan vi voksne er en trygg base for barna. Når barna
utforsker og beveger seg bort fra den voksne, er barnet øverst i sirkelen. Barnet er da
avhengig av den voksne i form av blant annet støtte og hjelp ved behov. Når barnet kommer
nederst i sirkelen har det behov for trøst og omsorg samt hjelp til å organisere følelsene
sine. Dette verktøyet brukes spesielt i tilvenningsperioder.

LEK
Vi er en barnehage i stadig utvikling og jobber hele tiden med å forbedre oss og legge
til rette for at barna skal få det beste barnehagetilbudet hos oss. I Kværnerbyen FUS
barnehage fokuserer vi på lek og rollelek, og legger den til grunn for læring, vennskap og
utvikling. Leken er en sentral pedagogisk virksomhet, hvor det foregår læringsprosesser
som fremmer utvikling på alle områder. Vi arbeider for å la barna utforske og medvirke i sin
egen hverdag, noe som fremmer og utvikler barnets identitet og selvfølelse. Rollelek er det
beste virkemiddelet vi har for å styrke egenledelse, noe som også er FUS- barnehagenes
store satsningsområde. Vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom leken, alene eller med andre.
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Våre tiltak for å oppnå dette:
V
 i jobber kontinuerlig med å lage spennende lekemiljøer i barnehagens ulike rom
V
 i tilbyr varierte materialer som inspirerer til lek.
V
 i har leker tilgjengelig for barna slik at de kan starte lek på egenhånd.
D
 e voksne inntar ulike roller i leken slik at vi kan støtte, veilede og delta i leken på
barnas premisser.

LÆRING
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Kværnerbyen
FUS barnehage skal barna få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres
lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær
skal anerkjennes, og de skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser,
sammen med andre.
Våre tiltak for å oppnå dette:
V
 i gir barna tid, inspirasjon og støtte til å være i lek og samspill med hverandre. Leken
fremmer læring, danning, sosiale ferdigheter og gir barna mulighet til å bidra i egen og
andres læring.
V
 i støtter og beriker barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og tiltro
til egne evner slik at de oppnår selvstendighet.
V
 i legger til rette for progresjon og utvikling gjennom utfordringer, mestringsopplevelser,
glede og trivsel.

DANNING
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna får delta i beslutningsprosesser,
som fører til felles avgjørelser. Vi skal støtte barna i deres synspunkter i denne prosessen.
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna kan forstå felles verdier og normer,
som utgangspunkt for et fellesskap. Barna skal gjennom lek, samspill og utforskning kunne
utvikle kritisk tenkning, etiske vurderinger og normer som er viktig for fellesskapet.
Våre tiltak for å oppnå dette
V
 i skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser i hverdagen.
V
 i utfordrer barna i deres tenkemåte, og tar de med på utforskende samtaler individuelt
og i fellesskap
V
 i skal støtte alle barna i hverdagen gjennom aktiviteter, engasjement og deltakelse i
fellesskapet
V
 i skal synligjøre og fremheve mangfold og ulikheter
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Personalet i barnehagen skal møte alle barn med tillit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Vi skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle
former for diskriminering. Det skal tas hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Sosial kompetanse
er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre, og omfatter ferdigheter,
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Personalet 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 ta
hensyn til andres behov.
Våre tiltak for å oppnå dette:
V
 i støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke med andre, oppleve
vennskap og lære å beholde venner.
V
 i organiserer lekegrupper, og jobber med å skape vennerelasjoner i og gjennom lek.
V
 i oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre i dagligdagse situasjoner.
V
 i støtter barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over
egne og andres følelser, opplevelser og meninger.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
I Kværnerbyen FUS barnehage skal barna møte, og være en del av, et rikt og variert
språkmiljø. Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta
i lek og ha medvirkning på hverdagen. Språk har forskjellige uttrykksformer som blant annet
kroppsspråk, lyder og mimikk. Barna skal få positive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å utrykke egne tanker, meninger og følelser.
Personalet skal tilpasse de språklige aktivitetene til barnas språklige ferdigheter, interesser
og initiativ.
Forutsetninger for en god språkutvikling er først og fremst gode relasjoner, trygghet og
trivsel i barnehagen for det enkelte barnet. Dette gir gode muligheter for at barnet føler
tilhørighet i barnegruppen, og opplever aksept for sitt språk, sin bakgrunn og kultur.
Personalets rolle i barnets språkutvikling er å gjøre seg kjent med hvert enkelt barn, og
tilpasse sin støtte til det enkelte barns forutsetninger og behov. Gode og nære relasjoner
mellom barn-barn og barn-voksen skaper grunnlaget for barns språkutvikling.
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Måten voksen og barn bruker språket på har mye å si for det sosiale miljøet i barnehagen og
i samfunnet. Derfor må vi som voksne modellere hvordan barna kan prate til hverandre, og
være gode forbilder. Noen barn kan gjøre uheldig handlinger og hvordan vi prater om dette
som voksne har stor betydning for hvilke verdier og holdninger vi viderefører til barna. Vi er
opptatt av å støtte barna i deres kommunikasjon og oppfordrer til å respektere hverandres
ulike uttrykksformer.

Barn lærer når de holder på med noe de er opptatt av og interessert i. Alle barn skal oppleve
at noen lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for hver dag. En dag i
barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt. Et
godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barn
og andre voksne hele dagen.
Våre tiltak for å oppnå dette:
V
 i skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk
og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.
V
 i skal bli godt kjent med barna og bygge gode relasjoner med alle.
V
 i voksne er gode språklige rollemodeller.
B
 arna skal oppleve at vi voksne lytter til, viser interesse for og respekterer det de
uttrykker.
V
 i bruker språket aktivt i alle situasjoner i løpet av dagen.
V
 i bruker støttende språkstrategier som for eksempel ved å bruke åpne spørsmål, vi
følger barnas interesser og initiativ, og vi hjelper barna med å sette ord på handlinger og
gjenstander.
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6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barn har rett til medvirkning tilpasset deres alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og
behov. Videre har de rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og
de skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Våre tiltak for å oppnå dette:
B
 arna møter voksne som er oppmerksomme på deres måte å kommunisere på, og blir
tillagt ansvar i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar
de ikke er rustet til å ta.
B
 arna møter engasjerte voksne som anerkjenner barna for den de er, det de mener, føler
og ønsker.
V
 i tilbyr barna ulike leker og aktiviteter ut fra deres innspill, interesser og behov.
V
 i oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sine tanker, følelser og meninger.
V
 i gjennomfører barnesamtaler med førskolebarna på våren.
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7. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Å møte barnehagens 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 hos oss i Kværnerbyen FUS. Vi fremmer demokrati, mangfold og
gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse.

DEMOKRATI
I barnehagen skal alle barn oppleve at de får delta og bidra i et større fellesskap. Vi voksen
skal oppmuntre barna til å uttrykke egne meninger og de skal oppleve at deres meninger blir
tatt på alvor.
Uavhengig av alder og forutsetning skal barns synspunkter vektlegges i det daglige.
Gjennom blant annet daglige observasjoner og samtaler skal barna få medvirke til egen
hverdag. Vi voksne skal være lydhøre for barnas ønsker og se barnas interesser, dermed
skal vi bygge videre på dette i både lek, aktiviteter og samlingsstunder. De eldste barna
i barnehagen får også erfaring med metoder som avstemning og håndsopprekning, der
flertallet bestemmer, eks; ved valg av mat sang, hvor vi skal på tur eller som en løsning der
barna er uenige om hva de skal leke.
I samspill med andre voksen og barn vil barn møte på ulike utfordringer som de må
løse, gjennom kritisk undring sammen med andre må de finne nye metoder for å løse
en utfordring. I samspill med andre vil barna også få erfaringer med at andre har andre
meninger og er forskjellig fra en selv. På denne måten får barna en begynnende forståelse
for verdiene i et demokratisk samfunn.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Vi i Kværnerbyen FUS vil at barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle
og leve på. Vi er en barnehage hvor mange nasjonaliteter er representert, og vi vil at alle
barn skal vise og oppleve respekt, og verdsette mangfoldet som er hos oss.
Personalet har stort fokus på at barna skal føle seg sett og anerkjent for den de er som
enkeltindivid, men også som et verdifult individ i et fellesskap. Hos oss skal det være “rom
og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn og sosial-, etnisk –og kulturell bakgrunn.
Mangfold er en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Vi støtter, styrker og følger opp barna
ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Vi jobber for å synliggjøre
variasjoner i verdier, religion og livssyn.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
I Kværnerbyen FUS fremmer vi likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status,
språk, religion og livssyn. Dette gjør vi ved å synliggjøre forskjellene som representerer
barnegruppen, deres familier og personalgruppen, både gjennom temaarbeid og i det
daglige arbeidet i barnehagen ved refleksjon og barnesamtaler.
Personalet skal ha en forståelse for hva vi legger i likestilling og likeverd, og vi reflekterer
over egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling, slik
det står i rammeplanen (2017). Personalet skal også gi alle barn like muligheter til å bli sett,
hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap som det individet de er.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at
barna forstår at dagens handlinger, har konsekvenser for fremtiden». (KD 2017)
Da bærekraftig utvikling dukker opp innenfor alle fagområdene og gjennom hverdagsaktiviteter, førstehåndserfaringer, lek og eksperimentering, har barnehagen mulighet og
ansvar for at barna får gode opplevelser, erfaringer og en begynnende forståelse for nettopp
bærekraftig utvikling. Hos oss i Kværnerbyen FUS vil dette skje gjennom blant annet å
kildesortere, bruk av gjenbruksmateriale, eksperimentering med ulike naturmaterialer,
at barna blir kjent med naturen, dyr- og dyreliv, gjennom samtale og lesing av bøker og
aktuelle fortellinger og artikler.

LIVSMESTRING OG HELSE
Her i Kværnerbyen FUS er det viktig at alle barn skal trives, ha livsglede, føle mestring og
oppleve følelse av egenverd. Vi jobber med forebygging av mobbing og krenkelser. Hos oss
skal det være trygt for alle barn samtidig som de skal få utfordringer. Vi voksne er tilstede
og støtter barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med sine egne og
andres følelser.
Hos oss er alle barn ute hver dag, og de får mye daglig fysisk aktivitet som fremmer deres
bevegelsesglede og motoriske utvikling. Vi bruker nærområdet mye til tur, vi har ulike
lekeapparater som innbyr til fysisk lek og vi har et hopperom hvor barna får boltre seg. Vi
har stort fokus på kosthold og måltider slik at barna utvikler grunnlag for matglede og sunne
helsevaner (se kapittel om Smart Mat). Alle barna får mulighet til ro og hvile ved behov.
Personalet vårt er opptatt av alle barns beste. Vi bruker mye faglitteratur i vårt arbeid med
barns livsmestring og helse, med særlig hovedvekt på barns følelser og opplevelser privat
og i barnehagen. Vi mener det er ekstremt viktig at vi har kompetanse på å kunne fange
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opp barn som ikke har det så godt.
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8. FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan vi i Kværnerbyen FUS barnehage jobber med
rammeplanens syv fagområder. Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag,
klarer du i morgen. Progresjon er en prosess, og vi voksne i barnehagen vil delta, støtte,
motivere, samhandle, inspirere og veilede barna i denne prosessen. Fagområdene vil sjelden
opptre isolert, da flere områder ofte vil være representert samtidig i lek, temaarbeid og
hverdagsaktiviteter.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Vi bekrefter og gjentar det barna
uttrykker, gjør og ser, slik at barna
kan utvikle sitt verbalspråk og
begrepsforståelse.
Vi bruker språket til å skape gode
relasjoner.

Vi støtter barna til å bruke ord for
å uttrykke sine følelser, tanker,
meninger og erfaringer på ulike
måter.

Vi inviterer barna til ulike typer
samtaler der barna får mulighet
til å fortelle, undre seg, reflektere
og stille spørsmål, blant annet
gjennom ulike språkgrupper.

Vi er oppmerksomme på barnas
kroppsspråk og hjelper de til å
tolke og sette ord på egne og
andres følelser og opplevelser.

Vi oppfordrer barna til å bruke
språket som redskap til å løse
konflikter.

Vi oppfordrer barnet til selv å ta
ansvar for å løse konflikter ved å
bruke språket, og reflektere over
situasjonen. Voksne veileder og
støtter ved behov.

Vi bruker konkreter, og leser peke
– og bildebøker som er tilpasset
barnets alder og interesse, samt
barnegruppens mangfold.

Vi bruker og skaper bilder, bøker,
historier og dramatiseringer som
utgangspunkt for samtale og
refleksjon.

Barna er delaktige i språkuttrykk
som blant annet teater, sang og
dans med publikum.

Vi leker med lyd og rytme i språket
gjennom rim, regler, sang og
eventyr.

Vi inviterer barna til ulike typer
samtaler ved f.eks. dagtavle der
barna får mulighet til å fortelle,
undre seg, reflektere og stille
spørsmål. Vi oppfordrer barna til
å improvisere og eksperimentere
med rim, rytme og sang.

Vi lar barna utforske og
få erfaringer med ulike
skriftspråkuttrykk som tegning og
bokstaver, og gjennom lese- og
skriveaktiviteter med materiell
utgitt fra Utdanningsdirektoratet.

Vi hjelper barna med å øve på å ta
imot og følge opp enkle beskjeder.

Barna øver på å ta imot og følge
opp beskjeder med to ledd.

Vi jobber med at barna skal
kunne ta imot beskjeder, oppfatte
kollektive beskjeder samt lytte til
hverandre.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
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JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Barna skal få kjennskap til god
hygiene ved håndvask etter utetid
og før måltid.

Vi snakker med barna om
smittevern og hygiene.

Barna skal få en begynnende
forståelse for sammenhengen
mellom helse, aktivitet og et sunt
kosthold.

Vi legger til rette for at barna
kan øve på å kle av og på seg
selv, slik at de kan utvikle sin
selvstendighet.

Vi støtter og veileder barna i
forhold til selvstendighet i ulike
situasjoner, f.eks. i fin -og grovmotoriske aktiviteter.

Vi stiller større krav til barnas
selvstendighet, f.eks. ved
påkledning, måltidsituasjon og
toalettbesøk.

Vi lærer barna til å si «stopp» når
det skjer noe de ikke vil, bli trygge
på egen kropp, og få en positiv
oppfatning av seg selv.

Vi oppfordrer barna til å regulere
og kontrollere egne handlinger ved
å øve på selvregulering.

Vi veileder og støtter barna i deres
rett til å bestemme over egen
kropp, og samtidig ha respekt for
andres grenser.

Vi lar barna videreutvikle sine
motoriske ferdigheter ved at
de får mulighet til å krabbe, gå,
rulle, løpe, hoppe og klatre både i
barnehagen og i nærmiljøet.

Vi lager hinderløyper, aker, går på
skøyter, klatrer, spiller ballspill,
sykler, i tillegg til at barna lærer
regel- og bevegelsesleker.

Barna oppfordres til å ta initiativ,
opprettholde og avslutte
aktiviteter på egenhånd, som
f.eks. regelleker, rollelek, ballspill
og bevegelseslek.

Vi lar barna smake, føle, se og
kjenne på mat, og legger til rette
for positive måltidsopplevelser.

Vi legger til rette for et variert
kosthold der barna skal være
deltagende i matlagingen.

Barna skal få innsikt i matens
opprinnelse, produksjon av
matvarer og veien fra mat til
måltid.

Vi skal støtte barna i å mestre
motgang, håndtere utfordringer
og bli kjent med egne og andres
følelser.

Vi oppfordrer barna til å sette
ord på vanskelige opplevelser og
utfordringer de kan møte her og
nå, og senere i livet.

Vi har fokus på barnas psykiske
helse, og gir barna en begynnende
forståelse for empati og hvordan
egne handlinger kan påvirke
andre.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Ved å bruke barnehagens rom og
materialer, støtter vi barna i å være
aktive, bruke fantasi og skape egne
kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Barna får skape egne kunstneriske
og estetiske uttrykk som er knyttet
til temaet vi jobber med ved å ha
tilgang til rom og materialer

Vi støtter barna i deres
planlegging når de ønsker å skape
noe, og veileder de til å finne
redskaper og materialer for å
oppnå ønsket resultat.

Vi lar barna bli kjent med ulike
bøker, historier, fortellinger
og kulturer, også gjennom
dramatisering.

Vi motiverer barna til å bruke
fantasien, og uttrykke seg gjennom
musikk, dans og drama og annen
skapende virksomhet.

Sammen med barna lærer vi
om, og bidrar til at kulturelt
mangfold blir en berikelse for hele
barnegruppen.

Vi verner om toddlerkulturen og
lar barns kroppslige lek få plass
– barna får utfolde seg gjennom
musikk, dans og sang.

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

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

Barna får være delaktige i små
forestillinger og dramatisere
i mindre grupper og i
fellessamlinger.

Barna er delaktige og er med på
Barna får muligheten til å
å skape innhold i forestillinger og
skape eget innhold i historier,
dramatiseringer. Barna trener på å forestillinger og dramatiseringer.
stå foran både stor og liten gruppe.

Vi legger til rette for at barna
opplever mangfold, glede og
stolthet over egen kulturell
tilhørighet. Vi er lydhøre,
anerkjennende og imøtekommer
barnas egen tradisjonskultur og
barnekultur.

Vi fremmer barnas lyst til å gå
videre i utforsking av kunst, kultur
og kreativitet.

Vi har samtaler med barna om
deres og andres kunstneriske og
kulturelle uttrykk.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Barna får utforske ulike måter
å bruke tekniske leker og
aktivitetsmateriell på.

Barna får erfaringer med tekniske
gjenstander som er en del av
vår hverdag, og får mulighet til
å utforske, leke, lære og selv
skape noe gjennom digitale
uttrykksformer.

Sammen med barna utforsker
vi kreativ og skapende bruk av
digitale verktøy, for eksempel
ved å bruke PC, iPad og kamera.

Barna skal få oppleve naturen,
og utforske og undre seg over
fenomener, dyr og dyreliv og naturmaterialer.

Vi undrer oss over endringer i
naturen slik at barna får kjennskap
til skiftninger mellom årstidene.

Vi skaper samtale og refleksjon
sammen med barna om klima og
miljø.

Barna skal få erfaring med ulike
årstider og oppleve glede ved å
være ute, og gå på kortere turer, i
all slags vær.

Vi går på varierte og lengre turer i
vårt nærmiljø gjennom hele året og
i all slags vær

Vi øver på trafikkregler og
hvordan samhandle med natur og
miljø, på lengre og varierte turer,
i all slags vær.

Vi lærer barna å ha respekt for,
ta hensyn til og å ta vare på
natur- og dyreliv, slik at de får
en begynnende forståelse for
bærekraftig utvikling.

Vi studerer og undrer oss over
dyreliv og naturfenomener. Vi lærer
barna å ta vare på vår jord slik at
de kan videreutvikle sin forståelse
for bærekraftig utvikling.

Sammen med barna lærer vi
om gjenbruk, kildesortering
og bærekraftig utvikling. For
eksempel hva som skjer med
søppel som blir liggende igjen i
naturen.

Barna skal få utforske og sanse
naturen på forskjellige måter
gjennom kroppslig erfaring.

Vi legger til rette for mangfoldige
opplevelser og lek i naturen.

Sammen med barna bruker
vi naturen som en arena for
kroppslige utfordringer og lek.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
JORD OG LUFT

ILD OG VANN

FØRSKOLEBARNA

Barna får oppleve at vi er ulike, du
er deg og jeg er meg.

Sammen med barna filosoferer
og undrer vi oss over forskjellige
væremåter, levemåter, kulturer,
religioner, følelser og verdier.

Sammen med barna lærer vi om,
og undrer oss over, at det finnes
mange ulike måter å forstå ting
på og leve sammen på.

Barna får øve seg på sosiale
ferdigheter som å dele, trøste,
hjelpe hverandre og vente på tur.

Vi viser og forklarer barna forskjell
mellom rett og galt, og lærer de
å ta hensyn til og vise respekt for
hverandre.

Barna skal lære seg å tenke seg
frem til gode valg, for seg selv
og andre.

Barna får kjennskap til tradisjoner
knyttet til ulike religioner, kulturer,
høytider og merkedager.

Gjennom samtaler, bøker, historier,
bilder, fortellinger og eventyr
inspirerer vi barna til å reflektere
over ulike religioner, kulturer,
høytider og merkedager.

Vi skaper samtaler og refleksjon
sammen med barna om respekt
for mangfoldet i Norge som et
flerkulturelt samfunn.

Vi gir barna muligheten til å øve
Barna utvikler interesse og respekt
på å ta kontakt, og opprettholde
for hverandre og forstår verdien av
kontakt med andre i lek og samspill. likheter og ulikheter i et fellesskap.

Vi snakker med barna om den
gylne regel: Du skal gjøre mot
andre det du vil at andre skal
gjøre mot deg.

Sammen med barna har vi fokus på
gruppetilhørighet og fellesskap, ved
for eksempel å ha opprop i samling,
og snakke om barna som både er
i barnehagen, og de som ikke er der.

Vi legger til rette for å skape
et godt miljø i barnegruppen
gjennom felles opplevelser
og erfaringer, som kan styrke
samhold og tilhørighet.

Barna får lære å kjenne igjen
og sette ord på egne og andres
følelser. Og de får oppleve at det
er greit å vise følelser av alle slag,
samtidig som handlinger også må
reguleres.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
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JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Vi triller eller går på turer i
nærmiljøet for å bli kjent med
omgivelsene.

Vi gir barna mulighet til å utvide Vi gir barna mulighet til å få kunnskap
sitt nærmiljø og sin kunnskap
om og erfaring med sitt nærmiljø.
ved å dra til historiske plasser og
på lengre turer.

Vi observerer og lytter til barnets
ønsker, interesser og behov, slik
at de får en begynnende erfaring
med at de selv kan påvirke
hverdagen.

Vi observerer og lytter til barnas
behov, slik at de erfarer at deres
valg kan påvirke situasjonen
både for dem selv og andre

Vi oppmuntrer barna til å kunne ta
ulike perspektiver og ta hensyn til
hverandre i små og store grupper.

Sammen med barna utforsker og
opplever vi forestillinger, musikk,
bøker, bilder, historier og film for
å erfare og lære om nærmiljøet,
samfunnet og verden.

Gjennom samtaler, fortellinger,
historier, bøker, musikk og
bilder reflekterer vi over at
vi skal fremme likestilling, få
like muligheter og motvirke
diskriminering, fordommer,
stereotypier og rasisme.

Vi reflekterer rundt lover og regler, og
ulike måter å organisere et samfunn
på .

Vi legger til rette for at barna
blir kjent med, og har mulighet
til å danne gode relasjoner til de
andre barna på basen.

Vi har fokus på at alle barn skal
føle tilhørighet til gruppa, og ha
venner å leke med

Vi lærer barna å inkludere hverandre
og ha forståelse for likhet og
forskjeller.

Gjennom lek og varierte
aktiviteter, får barna en
begynnende erfaring med å lytte
til, forhandle og diskutere med
andre.

Vi lar barna få kjennskap til, og
en begynnende forståelse for
demokrati, lover og regler

Barna skal få utvikle sin kunnskap om
demokrati, lover og regler

ANTALL, ROM OG FORM
JORD OG LUFT

ILD OG VANN

SKOLESTARTERE

Vi teller sammen med barna i
ulike situasjoner og gir barna
erfaringer med at det finnes
ulike mengder og tall.

Vi bruker sang, rim, regler
og eventyr som for eksempel
«Geitekillingen som kunne
telle til ti», som verktøy til å
forstå hvorfor man teller og
sette det vi har lært inn i en
sammenheng.

Sammen med barna bruker personalet
matematiske begreper i hverdagen, og
gjør barna oppmerksomme på antall,
rom og form i omgivelsene.

Vi gir barna mulighet til å bli
kjent med rytmen i å telle, og å
lære hva tallene heter.

Sammen med barna bruker
personalet matematiske
begreper i hverdagen, slik
at barna kan utvikle sin
begrepsforståelse.

Barna øver på å mestre regler i kort- og
brettspill, og vil etter hvert kunne løse
oppgaver riktig for å drive spillet videre
på egenhånd.

Gjennom samtale, lek,
opplevelser, musikk og
sang får barna bli kjent med
geometriske former, tall-regler
og preposisjoner.

Vi gir barna mulighet for lekende Vi øver på å mestre regler i kort - og
og undersøkende arbeid med
brettspill selv, og kunne løse oppgaver
sammenligning, sortering,
riktig for å drive spillet videre.
plassering, par kobling,
orientering og visualisering

Gjennom lek og dagligdagse
gjøremål øver barnet opp sin
matematiske forståelse, som
for eksempel ved rydding og
sortering.

Barna får erfare ulike typer
størrelser, former og mål,
for eksempel ved rydding
og sortering av leker og
gjenstander, og gjennom
opplevelser og erfaringer i
naturen.

Barna øver på å sortere etter størrelse,
form og farge, og samtidig bruke
matematiske begreper.

Vi leker med romforståelsen ved Vi øver på å lokalisere i rommet,
Barna får utfolde seg på
bruk av ulike sanser.
omgivelsene og nærmiljøet ved bruk av
basen, på hopperommet, i
enkle kart
garderoben, ved hinderløyper
m.m, hvor barna bruker kroppen
og sansene, og utvikler sin
begynnende romforståelse.
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9.

 LANLEGGING, VURDERING OG
P
DOKUMENTASJON
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.
Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen, og
vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Både
faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. Personalet skal observere
og vurdere barnegruppens, og det enkelte barns, utvikling fortløpende. Barnets erfaringer
og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget

VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE:
Vi observerer og deltar i barnas aktiviteter og
evaluerer våre handlinger og planer ut fra dette.
Barnas interesser, handlinger og tilbakemeldinger,
verbalt og nonverbalt, blir tatt med i vurderingen
av barnehagens innhold.

Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling
observeres og vurderes kontinuerlig. Vi benytter
kartleggingsskjema når det er behov for det. Kartlegging
av enkeltbarn skjer etter samtykke fra foresatte.

Vi gjennomfører barnesamtaler med 5-åringene.

Vi arrangerer minimum to møter i samarbeidsutvalget
hvert år.

Vi gjennomfører brukerundersøkelser,
foreldresamtaler, medarbeidersamtaler og
kollegaveiledning.

Vi gjennomfører brukerundersøkelser, foreldresamtaler,
medarbeidersamtaler og kollegaveiledning.

Vi evaluerer og vurderer jevnlig våre rutiner og
aktiviteter, for å sikre best mulig kvalitet i alle
situasjoner gjennom dagen.

Vi evaluerer vårt arbeid og legger nye planer og
strategier på ledermøter, basemøter, personalmøter og
planleggingsdager.

Foresattes tilbakemeldinger og synspunkter på
barnehagens drift og innhold tas på alvor.

DOKUMENTASJONSMETODER VI BRUKER:
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Periodeplaner, Pedagogisk tilbakeblikk, MyKid

Muntlig informasjon ved levering og henting

Foto og film

Observasjoner og praksisfortellinger

Sjekklister

Foreldresamtaler og foreldremøter
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10. SAMARBEID
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldre og
barnehagens personal har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Barnehagen skal:
S
 ikre at foreldre og barn opplever en trygg og god velkomst
- Personalet er imøtekommende og viser interesse i møte med barna.
- Personalet tilpasser avskjeden til hvert enkelt barn i samarbeid med foresatte.
- Personalet forventer at foresatte gir beskjed til en voksen på barnets base når barnet
blir levert.
L egge til rette for et godt foreldresamarbeid og utvikling av gode relasjoner til alle
foreldre.
Alltid ha barnets beste som mål.
S
 ette av tid til å fortelle om SU på foreldremøtet som blir arrangert på høsten, samt
utvelgelse av foreldrenes SU-representanter. SU er satt sammen av fire representanter
fra basene, daglig leder og fire representanter fra foreldrene. Foreldrerådet består av alle
foresatte i Kværnerbyen FUS barnehage, og kalles sammen til foreldremøte to ganger i
året.
S
 ette av tid på høsten og våren til foreldresamtale. Dersom foreldrene ønsker det
avholder vi flere samtaler i løpet av året.
U
 tveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer,
utvikling og læring.
S
 ikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.
D
 eler «pedagogiske tilbakeblikk» hver måned.
F ortelle om dagen til barnet ved henting
- Foresatte og barn opplever en god avskjed ved slutten av dagen
- Vi snakker ikke over hodet på barna, eller om sensitiv informasjon i andres påhør
- Vi svarer på spørsmål så langt vi kan og undersøker det vi ikke kan svare på
G
 jennomføre foreldrearrangementer, blant annet; Lucia, påskefrokost og sommerfest.
God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen.
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Vi forventer derfor at foresatte:
G
 ir viktig informasjon om barnet til barnehagen.
S
 etter seg inn i serviceerklæringen til FUS-barnehagene og oppdaterer seg på
informasjon som barnehagen sender ut.
G
 ir beskjed til basen på Mykid innen klokken 09.00 dersom barnet ikke kommer i
barnehagen.

G
 ir beskjed til en ansatt når barnet kommer og når barnet blir hentet.
G
 ir beskjed til en ansatt hvis andre enn foresatte skal hente barnet.
K
 jenner til, og har underskrevet, barnehagens vedtekter.
G
 ir tilbakemelding på barnehagetilbudet.
S
 varer på brukerundersøkelsen.
M
 øter til foreldresamtale mellom foresatte og barnehagelærer.
S
 tiller på foreldremøter.
O
 verholder frister som blir gitt fra barnehagen.

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE
	Bydel Gamle Oslo

	Bydel Gamle Oslo er tilsynsmyndighet for barnehagen. Vi har samordnet opptak med
bydelen.
Pedagogisk fagsenter
	Pedagogisk fagsenter er en veiledningstjeneste som retter seg mot barn og unge med
spesielle hjelpebehov. Barnehagen samarbeider med Pedagogisk fagsenter i saker som
gjelder enkeltbarn, bistår med veiledning av personalet og gir spesialpedagogisk hjelp
ved behov.
	Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

	Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres
gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet
med tilpasset opplæring.
	Helsestasjonen

	Barnehagen samarbeider med helsestasjonen i forbindelse med smittevern og i saker
som gjelder enkeltbarn
	Barnevernet

	Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnehagen
har opplysnings- og meldeplikt til barnevernstjenesten.
	OsloMet

	Vi er praksisbarnehage for studenter ved Høgskolen i Oslo- og Akershus og en del
av utdanningsløpet til barnehagelærerutdanningen der. Både Ild og Vann vil ta imot
studenter i praksis. Lenden på praksisperiodene til den enkelte student varierer. De
gjennomfører oppgaver og observasjoner gitt av Høgskolen.
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	Barneskoler

	Vi samarbeider med skoler som våre førskolebarn sokner til. Vårt samarbeid er nedfelt
i et årshjul som revideres hver høst, og er en del av Oslostandarden for overgangen fra
barnehage til skole. Før skolestart overføres informasjon om det enkelte barn til skolen,
dersom foreldrene samtykker i dette.
	Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

	Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har
barn i barnehage. FUBs hovedmål er at samarbeidet mellom hjem og barnehage bidrar til
at alle barn i barnehagen, uavhengig av barnets sosiale, økonomiske og etniske bakgrunn
og funksjonsnivå, får et best mulig tilbud. Et godt samarbeid kan bidra til å utjevne
sosiale forskjeller og til en god overgang fra barnehage til skole. FUBs arbeid skal styrke
foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. www.fubhg.no
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11. O
 PPSTART OG OVERGANGER MELLOM
BASER OG TIL SKOLE
OPPSTART OG OVERGANG MELLOM BASER
Personalet skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen. Barnehagen skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli
kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.
Våre tiltak for å oppnå dette:
V
 i legger opp tilvenningen i samarbeid med foresatte og tilbyr hjemmebesøk til alle nye
barn som starter i barnehagen.
F oresatte tilbys foreldresamtale i forbindelse med oppstart i barnehagen eller overgang
fra småbarn til storebarn, i tillegg til ordinære foreldresamtaler.
I forbindelse med hovedopptaket inviteres nye foreldre på småbarnsbasene til besøk før
sommeren.
V
 i tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere
relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.
P
 ersonalet i barnehagen sørger for tett oppfølging den første tiden et nytt barn begynner
i barnehagen, slik at barnet får mulighet til å oppleve tilhørighet, og trygghet til å leke,
utforske og lære. Alle barn blir møtt og fulgt opp av sin egen primærkontakt.
D
 e barna som har overgang fra småbarn til storebarn bytter base i midten av juni. Da blir
de kjent med nye barn og voksne samt nye rutiner før ferien. Dette skaper trygghet, og
starten på et nytt barnehageår blir enklere. Det følger med kjente voksne fra småbarn i
disse ukene før ferien.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang til skolen. Barnehagen bør utveksle informasjon og kunnskap, slik at
dette kan danne grunnlag for et godt samarbeid. Barnehagen må ha samtykke fra foresatte
for å kunne dele informasjonen med skolen.
Barnehagen skal legge til rette for at barna blir godt rustet til skolestart. De skal få
muligheten til å glede seg, slik at de opplever skolestarten som god og meningsfull. Vi
skal sørge for at barn har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter, slik at de opplever
motivasjon og mestring. Barnehagen skal også gi barna en god avslutning på barnehagen,
slik at de møter skolehverdagen med nysgjerrighet og selvtillit. Personalet i barnehagen
utarbeider et eget årshjul for skolestarterne.
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12. KOMPETANSEUTVIKLING
Personalet skal styrke sin kompetanse gjennom faglig og personlig utvikling. Gjennom
barnehageåret satser vi på flere faglige arenaer. Kompetanseutvikling skjer gjennom intern
opplæring (FUS skolen), ulike kurs, personalmøter, veiledning og samtaler. Alle kurs og
veiledninger vil komme hele personalgruppa til gode, da vi har en politikk på å dele det vi
lærer.
Dette barnehageåret har vi fokus på å øke kompetansen vår om relasjonsarbeid. FUS kjeden
ønsker å styrke kompetansen til alle medarbeidere i kjeden ved å utvikle gode ledere, og
alle pedagogiske ledere og daglig leder gjennomfører egne kursrekker og oppgaver knyttet
til lederutvikling. Vi fortsetter vårt arbeid med å øke kompetansen innenfor området
egenledelse.
Barnehagen holder stengt fem dager i løpet av barnehageåret. Disse fem planleggingsdagene
bruker personalet til kompetanseheving, planlegging og evaluering.
I barnehagetiden gjennomføres det:
b
 ase- og ledermøter
g
 ruppeveiledning og individuell veiledning
o
 pplæring av nyansatte
a ndre relevante møter
Utenfor arbeidstiden gjennomføres det:
p
 ersonalmøter én gang hver måned
f orskjellige kurs som er rettet mot satsningsområdene våre
f oreldremøter

13. H
 ELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEIDET I
BARNEHAGEN
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FUS har utviklet et system for å ivareta arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet i tråd med
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vi har beredskapsplaner og rutiner
for barn og voksne som skaper trygghet i vårt arbeid. Personalet går jevnlig gjennom disse
rutinene og gjennomfører førstehjelpskurs minst hver 18. måned. Daglig leder, verneombud
og brannvernleder får egen opplæring. Alle barn i barnehagen er forsikret gjennom Codan
forsikring.

14. A
 KTIVITETSKALENDER FOR KVÆRNERBYEN
FUS BARNEHAGE 2020/2021
August
P
 lanleggingsdag torsdag 27. august og
fredag 28. august, barnehagen er stengt
September
B
 rannvernuker uke 37 og 38: 7. – 18.
september
Oktober
F oreldremøte tirsdag 06. oktober
H
 østfest torsdag 8.oktober
November
F rist for registrering av juleferie på MyKid
søndag 22. november
Desember
L uciamarkering med foreldre fredag 11.
desember kl. 8
N
 issefest onsdag 16. desember
Januar
P
 lanleggingsdag mandag 4. januar,
barnehagen er stengt
A
 rnlijot Gelines lekene i Eitillstad FUS
barnehage (endelig dato og måned
kommer senere)
Februar
P
 lanleggingsdag onsdag 3.februar,
barnehagen er stengt
M
 arkering av samefolkets fredag 5.
februar
K
 værnerbyen FUS leker tirsdag 16.
februar (vinteraktivitetsdag)
K
 arneval onsdag 31. februar

Mars
F rist for å registrere barnas påskeferie på
Mykid fredag 5. mars
F oreldremøte onsdag 19.mars
P
 åskefrokost med foreldre fredag 26.
mars fra kl. 7.30
O
 nsdag 31.mars stenger barnehagen kl.
12 i forbindelse med påskehøytiden
April
F rist registrering av barnas sommerferie
i Mykid mandag 12. april. ( Jmf. Våre
vedtekter)
F US dagen torsdag 29. april
Mai
P
 lanleggingsdag mandag 3.mai,
barnehagen er stengt
R
 usken aksjon mandag 10.mai
M
 aifest fredag 14.mai
O
 vernatting for førskolebarn i
barnehagen torsdag 27. mai – fredag 28.
mai
Juni
S
 ommerfest for foreldre og barn torsdag
3. juni kl. 15.30
F redag 18.juni: Avslutning på basene
T
 ilvenningsuker og etablering av nye
barnegrupper på Ild og Vann uke 25, 26
og 27 (21.juni – 9.juli). Førskolebarna har
eget opplegg og base på Luft. 2019 barna
har eget opplegg og base på Jord.
*Det kan bli endringer underveis i barnehageåret
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Barnehagenavn
Kværnerbyen

