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Innledning 
 

Lillohagen FUS barnehage åpnet høsten 2013. Vi har ca. 65 barn fordelt på fire avdelinger. Nøtteliten 

og Sommerfugl er småbarnsavdelinger, mens Tusenbein og Blåfugl er storbarnsavdelinger. 

Barnehagen ligger i tilknytning til Lillohagen nedre sameie rett ved Lillo Gård på Storo. Sentral 

beliggenhet i Oslo gir oss kort vei til lek- og aktivitetsområder, natur og kulturelle tilbud.  

Lillohagen FUS barnehage er en del av FUS-kjeden. FUS-barnehagene består av 178 barnehager fra 

Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. I alle FUS barnehagene møter barna den samme, trygge 

FUS-barnehagen. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve 

mestring og får nye utfordringer. Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike 

barndommen til hvert enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er fus. 

Visjon 
«Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti» 

Vårt mål er at tiden i Lillohagen FUS barnehage skal gi barna gode barndomsopplevelse. Gode og 

allsidige erfaringer i barndommen gjør barna godt rustet videre i livet og kan møte verden med 

trygghet i seg selv.  

For å sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet, vil vi fortsette med våre satsingsområder:   

 «Barnet Først» som er et felles kompetansehevingsverktøy for alle ansatte i  FUS 

barnehagene. 

 Barns språkutvikling. Språk kan gi barna de beste forutsetninger for et godt sosialt liv. For å 

fungere i samspill og lek med venner, trenger man å kunne uttrykke seg og kommunisere med 

andre. Personalet legger til rette for et godt språkmiljø der barna utvikler sitt potensialet. 

 

Denne årsplanen ble fastsatt av Samarbeidsutvalget                     

Oslo, august 2021 

Vennlig hilsen 

Bente Lund, daglig leder 

 

  



 

Hva er en årsplan?  
Årsplanen har flere funksjoner:  

 Arbeidsredskap for barnehagens personale der man dokumenterer barnehagens valg og 

begrunnelser for hvordan man omsetter rammeplanens formål og innhold. 

 Utgangspunkt for å gi foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. 

 Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

 Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens 

samarbeidsparter og andre interessenter.  

 

Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

og øvrige styrings – dokumenter 
 

Lov om barnehager  
Barnehagen drives etter Lov om barnehager.  

§ 1. Formål 

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. 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. 

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

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. (Lov om barnehager, 2005) 

 

Hele barnehageloven kan leses her: Lov om barnehager (barnehageloven) 

                                     

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html


 

Rammeplan for barnehagen 
Rammeplan for barnehagen gir daglig leder, pedagogiske ledere og øvrig personale en forpliktende 

ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir 

også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Hele rammeplanen kan man finne ved å trykke 

her: Rammeplan for barnehagen. 

Øvrige styringsdokumenter 

FNs barnekonvensjon 
FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn har rett 

til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hele barnekonvensjonen kan 

man finne ved å trykke her: Barnekonvensjonen. 

Vedtekter  
Barnehagen har egne vedtekter fastsatt av barnehagens eierstyre og samarbeidsutvalget. Disse blir 

delt ut ved oppstart i barnehagen og finnes på barnehagens hjemmesider. 

Serviceerklæring for FUS barnehagene 
Serviceerklæringen gjennomgås med alle nye foreldre og på høstens første foreldremøte. 

Serviceerklæringen kan man finne ved å trykke her: FUS serviceerklæring. 

Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene 
Etiske retningslinjer er et internt dokument som alle ansatte skriver under på før ansettelse. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  
Forskriftet stiller en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn. Formålet er å 

bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale forhold, samt forebygge skade og sykdom. 

Hele forskriftet kan man finne ved å trykke her: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. 

Prosjekt- og periodeplaner til internt bruk  
Avdelingene utarbeider prosjekt- og periodeplaner til internt bruk. Disse danner utgangpunkt for 

arbeidet på avdelingen.  

Verdigrunnlag, mål og satsinger – FUS 

 

Visjon 
“Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti” 

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 legger til rette for visjonen ved at:    

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://fus.no/photos/176/Serviceerkl%C3%A6ring_2018.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928


 Barna tas på alvor. Alle barn blir sett og hørt, og oppmuntres til å delta og medvirke i 

hverdagen. Derfor skjermer vi leken, fordi leken er barnas viktigste aktivitet. Det er lek, og lek 

med venner, barna vil ha tid til i barnehagen. 

 Barna støttes til å utvikle og opprettholde god selvfølelse og et godt selvbilde. Alle skal føle 

seg betydningsfulle og verdifulle.  

 Barna støttes i å skape gode relasjoner og til å danne vennskap på tvers av alder og kjønn. 

 Barna oppmuntres til nysgjerrighet og undring, fordi de skal få oppleve barndommen som en 

tid med frihet og utfoldelse, der verden er full av muligheter. Hverdagsmagi i både store og 

små opplevelser er barnehagens nøkkel til oppdagelsesreise barna gir seg ut i. 

 

Verdier 
“Glødende, skapende og tilstedeværende” 

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. 

I Lillohagen FUS barnehage skal verdiene komme til syne ved at personalet: 

 Har skapt et miljø preget av masse humor, glede og positivitet.  

 Anerkjenner hvert enkelt barn, dets følelser og behov. Personalet snakker med barna og ikke 

til barna. 

 Er imøtekommende og tar seg god tid i møtet med barn, foreldre og ansatte.  

 Er ja-mennesker. Vi sier «ja» til barnas ønsker og ideer, og eventuelt begrunner godt våre 

«nei». 

 Er ekte. Vi er genuint opptatt av barna, er mentalt til stede og viser glede i jobben vår. Barna 

skal oppleve omsorg i alle situasjoner i barnehagen. 

 Har god lekekompetanse, er deltakende i barnas hverdag, fleksible og tilgjengelige for barna. 

 

FUS barnehagenes fire hovedmål 
 

 FUS barn har et positivt selvbilde. 

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

 FUS barn gleder seg til resten av livet. De vet de har påvirkningsmulighet og at innspillene 

deres teller. 

 FUS barn har det gøy i barnehagen. 



Vi jobber for å tilby barna en trygg og meningsfull hverdag. Vi opptatt av at voksne skal ha god 

lekekompetanse, fordi de skal sørge for at barna får gode opplevelser i fellesskapet gjennom allsidig 

lek og varierte opplevelser, både inne og ute. Ved å beskytte og verne om leken, får barna venner, de 

får mestringsopplevelser, og de får øve seg på mulige handlingsalternativer. Det er ved å leke, at 

barna får oppleve engasjement, glede, spenning og trivsel. Det er mye barn skal lære i løpet av tiden i 

barnehagen, og det er gjennom leken de lærer, derfor har leken stor plass i Lillohagen FUS 

barnehage. 

Barnehagens satsingsområder 
 

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 sosio-emosjonelle 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 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.    
 
Lillohagen FUS barnehage har startet opp arbeidet med implementeringen av Barnet Først 
og er i gang med opplæring og bruk av CLASS og TIK. Vi setter av plandager høsten 2021 til 
felles opplæring for alle ansatte. 
 

 

 

Egenledelse i lek og læring 
Egenledelse i lek og læring er FUS barnehagenes faglig satsing. Egenledelse kan beskrives som 

"hjernens dirigent". Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles 

begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange 

ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne 

ferdigheter så godt som mulig. 

Gjennom økt kompetanse om egenledelse i lek og læring skal de ansatte støtte barna i å utvikle 

egenledelsesferdigheter for å ha det beste utgangspunktet for livslang læring, vekts og utvikling. 

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. Gjennom rolleleken lærer barna forhandling 

og fordeling av roller, konfliktløsning, fleksibilitet, rikt og variert språk, empati, tilegning av kunnskap og 

mestring m.m.  

Barns språkutvikling 
Barna skal få mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv, og i denne prosessen 

står kommunikasjon og språk sentralt. Vi jobber for å legge til rette for et godt språkmiljø for barna. 

Gjennom økt satsing på barns språkutvikling ønsker vi at våre barn skal ha de beste forutsetninger for 

å kunne norsk før skolestart. 

 

Barnehagens formål og innhold 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 
Barnehagen skal bære preg av et helhetlig læringssyn, hvor danning, omsorg, lek og læring står sentralt. 

Danning 
Danning er en kontinuerlig prosess, som er i utvikling gjennom hele livet. Danning handler om å utvikle 

evne til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over egne handlinger og væremåter, vurdere vedtatte 

sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. Danning skjer i samspill med 

omgivelsene og med andre, og grunnlaget lagges i barndommen. De ansatte skal ha tid til å filosofere 

med barna over alt som opptar dem. Den gode samtalen skal hjelpe barnet å utvikle verdier og 

holdninger, som gjør det rustet til å møte både positive og negative utfordringer videre i livet. 



Omsorg 
Personalets relasjon til barna skal være preget av en omsorgsfull holdning, med fysisk og mental 

tilstedeværelse i barnas hverdag. I løpet av barnehagehverdagen kommer omsorg til uttrykk gjennom 

de hverdagslige situasjonene. Når barna leker, ved påkledning, ved måltider og ved stell, er omsorg et 

sentralt begrep. 

Lek 
Leken er barnas, og leken har førsteprioritet i barnehagen. Fordi den er så verdifull for barna må de 

voksne legge til rette og respektere barnas behov for lek. Det er i leken at barna lærer mest. Ved å leke 

utvikler barna ferdigheter som blant annet felles oppmerksomhet, regulering av følelser, hemming av 

impulser, imitasjon av andres handlinger, forståelse for sammenhengen mellom årsak og virkning og 

språkkompetanse. Det er gjennom leken og utforskningen av sosiale regler at barna utvikler seg. 

Læring 
Læring i barnehagen skjer i lek, uformelle her-og-nå-situasjoner og gjennom mer organiserte aktiviteter 

som f.eks. prosjekter, turer og samlingsstunder. Barn lærer best i samspill med hverandre, og med hjelp 

og støtte fra de ansatte. 

I Lillohagen FUS barnehage legger vi til rette for lek og aktiviteter som motiverer til nysgjerrighet og 

utforskning. Barn skal få tid og rom til å forsøke selv, og til å gjøre feil. Hvert enkelt barn må gis 

utfordringer tilpasset sine egne forutsetninger, slik at det opplever mestringsfølelse og glede. Hos oss 

er vi prosessorienterte, ikke resultatorienterte. 

 

 

Barnehagens verdigrunnlag  

Barnesyn 
I Lillohagen FUS barnehage ser vi på barn som subjekter og likeverdige medmennesker. Hvert enkelt 

barn sees på som unik, og derfor vil ikke alle barn bli behandlet likt. Barn vil bli møtt og behandlet ut i 

fra sine forutsetninger og behov. Barn har også rett til å medvirke ut i fra sine forutsetninger.  

Inkludering, likeverd og likestilling 
Barnehagen skal inkludere alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsnivå. Likestilling 

mellom kjønnene skal gjenspeile barnehagens pedagogikk. Gutter og jenter skal gis like muligheter i 

barnehagen og de voksne må være gode rollemodeller.  

Barns medvirkning 
Personalet er forpliktet til å lytte til barna når de tar avgjørelser som angår dem, slik som det er nedfelt 

i FNs barnekonvensjon og norsk lov. I Lillohagen FUS barnehage ser vi på barn som 

meningsskapende, fullverdige mennesker som kan være en ressurs for seg selv og andre. Barna er 

de fremste eksperter på sine liv. Vi opptatt av å møte barna med en åpen holdning og et nysgjerrig 

blikk, slik at de blir hørt om det som angår dem.  



Helsefremmende arbeid i barnehage 

Sosial kompetanse 
Om vi skal velge kun én ting vi ønsker at våre barn skal sikre seg i løpet av barnehagetiden, så velger 

vi i Lillohagen sosial kompetanse. Å være sosial kompetent betyr at man mestrer kunsten å omgås 

andre. Mestrer man de sosiale kodene, vil man være i stand til å vise empati, hevde seg selv og 

samarbeide med andre. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om andre, løse konflikter og ta andres 

perspektiv. Voksne i barnehagen veileder barna til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i 

samvær med andre. De ansatte i barnehagen er viktige rollemodeller, og legger til rette for at hvert 

enkelt barn skal utvikle god selvfølelse og oppleve positiv samhandling med andre.  

Arbeid mot mobbing 
Barnehagen følger Oslobarnehagenes felles retningslinjer og tiltak når det gjelder mobbing.  

Mobbing i barnehage kan utspilles i form av utestengelser (man får ikke være med, holdes utenfor) 

eller krenkelser (man får negative bemerkninger), eller ved at man blir plaget fysisk og/eller psykisk av 

andre. Samtidig er det viktig å understreke at ikke all utestengelse og krenkelse er mobbing, og at alle 

mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og ulike grenser. Mobbing er ikke en enkelt hendelse, men 

krenkelse, utestengelse, plaging og lignende over tid.  

I Lillohagen er de ansatte aktive deltakere i lek og samspill med barna for å oppdage eventuell 

utvikling av uheldige samspillsmønstre. Når vi ser at barn ikke har det bra er det vår plikt å gjøre noe 

med det. Det vil alltid være konflikter eller situasjoner som barna kan oppleve som negative i 

barnehagen. Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklingen til barn, og er ikke 

nødvendigvis mobbing. Konfliktsituasjoner i barnehage som potensielle læringssituasjoner for barna, 

hvor vi kan veilede barna slik at de kan på sikt løse konflikter og utfordringer selv. Vi jobber 

kontinuerlig med å bevisstgjøre oss selv på hvordan vi møter barn på en god måte, hvordan vi kan 

jobbe for å forebygge mobbing, og hva vi gjør hvis mobbing forekommer. 

 

Helse og mat i barnehage  
Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende miljø som fremmer barns fysiske og mentale helse 

gjennom å være aktive og ha et sunt og variert kosthold. De ansatte er gode rollemodeller for barna og 

inspirerer dem til å være fysisk aktive i inne- og utelek, samtidig som vi er opptatt av å ha en balanse 

mellom aktivitet og hvile. I Lillohagen er vi ute, enten på barnehagens uteområde eller på tur, uansett 

årstid. De aller minste sitter i vogn på tur, men vi jobber mot at barn i tidlig alder skal kunne gå selv og 

bruke kroppen aktivt. 

Kompetanseplan for personalet 
I løpet av barnehageåret har vi på flere faglige utviklingsarenaer for personalet. Alle kurs og 

veiledninger personalet er med på kommer hele personalgruppa til gode, da vi har en politikk på å 

dele det vi lærer.  

I barnehagetiden gjennomføres det: 



- Veiledning for barnehagelærere med eget opplegg for nyutdannede 

- Avdelings- og ledermøter 

- Gruppe- og individuell veiledning 

Utenfor arbeidstiden gjennomføres det: 

- Personalmøter én gang i måneden 

- Forskjellige kurs som er rettet mot satsningsområdene våre 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Planer 

skal være fleksible for å gi rom for spontanitet og barns medvirkning. Arbeidet synliggjøres gjennom 

pedagogisk dokumentasjon underveis. Dokumentasjonen gir informasjon om hva barna opplever, 

lærer og gjør i barnehagen og danner grunnlag for videre planlegging av arbeidet. Vi vil blant annet 

bruke barnas egne fortellinger og bilder i dokumentasjon.  

○ Tilbakeblikk over det viktigste som har skjedd foregående måned og tanker og ideer for 

neste måned  

○ Evalueringer fortløpende og etter endt tema/prosjektarbeid  

○ Synliggjøre arbeidet med fotografier av prosesser 

Vurdering av det vi gjør i barnehagen er en viktig forutsetning for god planlegging og utvikling av 

barnehagens innhold. Vi har årlige brukerundersøkelser hvor foreldre/foresatte får mulighet til å 

komme med en vurdering av arbeidet i barnehagen. Personalet, barna og samarbeidsutvalget skal 

bidra med å evaluere barnehagens virksomhet. 

Samarbeid og overgang 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Foreldrene/foresatte og barnehagen har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vårt felles mål 

er å skape en god barndom for barna, og det er viktig å ha et tett og godt samarbeid.  

Vi har ulike fora som vi møter foresatte i: 

○ Daglig kontakt i bringe- og hentesituasjoner 

○ Foreldremøter (ett på høsten og ett på våren) 

○ Felles arrangementer som markeringer, sommerfest, mm 

○ Tilvenningssamtaler 

○ Foreldresamtaler (høst og vår, og ved behov) 

○ Brukerundersøkelser 

Foreldreråd 
Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 



Foreldrerådet velger fire representanter (én fra hver avdeling) som sitter i barnehagens 

samarbeidsutvalgsmøter. Valget foretas på høstens første foreldrerådsmøte.  

Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av representanter for foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe er likt representert. Daglig leder er eiers representant i SU som har inntil tre møter i året.  

Samarbeid med eksterne instanser 

Barnehagen har et tett samarbeid med helsestasjonen, barnevern og pedagogisk psykologisk 

tjeneste. Foreldre er velkomne til å ta opp saker som vedrører egne barn i tverrfaglige møter. Ta 

kontakt med pedagogisk leder eller daglig leder hvis dette er aktuelt.  

Helsestasjon 
Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge 

barns oppvekstsvilkår i kommunen. Helsestasjonen bidrar blant annet i kartlegging av barnas språk. 

Barnevern 
Barnehagen samarbeider med barnevernet i forhold til enkeltbarn. Alle ansatte i barnehager er i 

barnehageloven § 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det 

er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 

Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) 
Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til barnehagen i forbindelse med 

enkeltbarn. PPT er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnehagen 

ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn i barnehagen, må foreldrene gi sitt samtykke. Foreldrene 

trekkes aktivt med i samarbeidet. 

Overganger innad i barnehage og til skole 

Tilvenning i barnehage og overgang fra småbarn til storbarnsavdeling 
Barnehagen har utarbeidet handlingsplaner for de minste barnas oppstart i barnehagen og deres 

omsorgsbehov, samt for hvordan vi skal jobbe for å trygge barna i overgang til storbarnsavdeling. 

Overgang barnehage–skole 
Vi ønsker å gjøre barnas overgang fra barnehagen til skolen så god som mulig, og at barnet skal føle 

seg trygg til å møte en ny og annerledes hverdag. Gjennom variert lek og lystbetonte aktiviteter ønsker 

vi at barna skal kunne forberede seg til å begynne på skolen og kunne glede seg over dette. 

For at barnet skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole er det siste året i 

barnehagen preget av aktiviteter, der selvstendighet, utvikling av sosial kompetanse, lytte- og 

konsentrasjonstrening og motoriske utfordringer vil være i fokus. Spill, høytlesning, grov- og 

finmotorisk stimuli og sang, rim og regler vil bli mye brukt.  

Oslo kommune har utarbeidet en standard for samarbeidet som inneholder: 

 Rutiner for samarbeid mellom foreldre-barnehage-skole 



 Et skjema med informasjon om barnet ved skolestart. Skjemaet skal gjøre foreldrene trygge 

på at skolen får den informasjonen den trenger, for å legge til rette for en god skolestart for 

barnet. Pedagogisk leder fyller ut skjemaet sammen med foreldrene og barnet. Skjemaet er 

frivillig og sendes til skolen hvis foreldrene gir sitt samtykke. Opplysningene er tilgjengelig for 

ansatte i skolen med tjenstlig behov og lagres ikke i barnehagen. Barnehagen sender 

skjemaet til skolen barnet skal begynne på innen 1.juni, og foreldrene får kopi. 

Aktivitetsplan for Lillohagen FUS barnehage 2021/2022 
 

Fredag 27. august 2021:  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

Mandag 30.august 2021:  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

 

Tirsdag 7. september 2021:  Foreldremøte 

 

Uke 38 og 39:    Brannvernuker 

 

Fredag 22. oktober 2021:  Vi markerer FN-dagen som er 24. oktober 

 

Fredag 19. november:   Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

 

Mandag 13. desember 2021:  Luciamarkering i barnehagen  

 

Onsdag 15. desember 2021:   Nissefest for barna i barnehagen 

 

Torsdag 3. januar 2022:  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

 

Fredag 25. februar 2022:  Karneval for barna i barnehagen 

  

April 2022:    FUS – dagen 

 

Mai 2022:    Fotografering 

 

Våren 2022:    Rusken-aksjon  

 

Våren 2022:    Foreldremøte for alle foreldre 

 

Mandag 16. mai 2022:   17. maifeiring i barnehagen  

 

Fredag 27. mai 2022:   Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

 

Uke 21 og 22:    Brannvernuker 

 

Sommeren 2022:   Sommerfest i barnehagen – arrangeres av SU 

 

Uke 28 og 29:    Sommerstengt  

 

 

 

 



Progresjonsplan for de syv fagområdene 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 

beskrevet i Rammeplan for barnehagen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Man vil ofte ha en 

tverrfaglig tilnærming, og flere områder vil være representerte samtidig i både prosjekter og ellers i 

hverdagen. Vi jobber alltid ut ifra barnas egne forutsetninger og for å gi barn akkurat passe 

utfordringer, en progresjon, derfor er inndelingen (1-2 år, 3-4 år og skolestartere) kun en omtrentlig 

mal for hvordan vi jobber innenfor de ulike aldersgruppene. 

 

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK  

TEKST 

Vi er gode språkmodeller. 

Vi setter ord på, gjentar og 

presiserer våre handlinger i 

samspill med barna, og gir 

de positiv respons på både 

sitt verbale og non-verbale 

språk. 

 

Vi setter ord på det vi 

opplever og ser, og gjennom 

gode opplevelser skaper vi 

samtaler med barna. Å delta 

i samtale med de ansatte 

skal være en positiv 

opplevelse for barna. 

 

Vi har fokus på lek som 

fremmer barnas språk og 

kommunikasjonsferdigheter. 

 

Vi bruker bevegelsessanger 

og rim og regler. 

 

Vi leser sammen med barna 

i gruppe og én til én. Vi 

leser, ser på, og samtaler om 

bøker tilpasset barnas alder, 

modenhet og interesser. 

Bøker er alltid tilgjengelig 

for barna. Eventyr og 

historier dramatiseres med 

konkreter. Vi inspirerer barn 

til økt leselyst. 

 

Barna oppfordres til å 

kommunisere med 

hverandre og de ansatte. 

Vi hjelper og 

oppfordrer barna til å 

sette ord på 

opplevelser, og 

samtaler om det de har 

opplevd hjemme eller i 

barnehagen. 

 

Vi leser bøker tilpasset 

barnas alder og 

modenhet. Vi forteller 

historier og eventyr, og 

dramatiserer de 

sammen med barna. 

 

Vi bruker rim og regler, 

sanger og litteratur. Vi 

improviserer og leker 

med språket, og endrer 

tradisjonelle sanger. 

 

Barna hjelpes og 

oppmuntres til å svare 

når de får en 

henvendelse, samt til 

selv å fortelle og til å ta 

ordet ved måltider, i 

samling og i andre 

aktiviteter 

 

Barn øver på å lytte til 

andre og å ta imot enkle 

beskjeder. 

 

Barn gis erfaringer med 

å spille spill med enkle 

regler. 

 

Barna gis erfaringer 

med bibliotekbesøk og 

lån av bøker. 

 

Vi øver på 

blyantgrepet. 

Vi starter ulike 

prosjektarbeid hvor 

barna selv ”eier” og 

utvikler prosjekter med 

de ansatte som 

støttespillere og 

veiledere. 

 

Barna øver på å bli 

stadig bedre lyttere, og 

til å ta imot beskjeder 

med flere ledd. 

 

Vi samtaler med barna 

om det de opplever, og 

lar barna øve på å 

gjenfortelle disse 

opplevelsene for 

hverandre i 

samlingsstunder eller i 

grupper.  

 

Vi øver på å presentere 

noe eller opptre for 

andre. Vi forteller 

vitser. 

 

Vi leser mer avanserte 

bøker og forteller 

eventyr uten 

illustrasjoner. Barna gis 

mulighet til å skape 

egne bilder av 

handlingen. Vi undrer 

oss over det vi leser, og 

barna utfordres på å 

gjenfortelle innholdet. 

 

Barna oppfordres til å 

skape egne tekster med 

blant annet tegninger. 

 

Barna blir kjent med de 

ulike bokstavene i 



FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

 

Barna gis rom for 

rollelek, og de ansatte 

hjelper til med å utvikle 

og stimulere den. 

 

navnet sitt, og støttes 

på å kjenne igjen sitt 

eget navn skriftlig. Vi 

følger opp barnas 

interesse i å skrive og 

lese. 

 

Barnas gis muligheten 

til selv å forsøke å løse 

problemer og konflikter 

verbalt. 

 

Vi gir rolleleken stor 

plass. 

KROPP  

BEVEGELSE 

MAT 

HELSE 

Vi har sanger og sanglek 

med bevegelser. 

 

Vi støtter og oppmuntrer 

barn til å gå. 

 

Rom og interiør er 

tilrettelagt for små kropper, 

slik at de opplever 

selvstendighet og 

mestringsfølelse. 

 

Barna får grov- og 

finmotoriske utfordringer 

ute og inne. 

 

Vi bruker nærmiljøet aktivt 

til turer og aktiviteter. Barna 

oppmuntres til- og øver på å 

gå selv.  

 

Vi bruker tid på å gi barna 

gode hygienerutiner, og 

barna øver på å vaske 

hendene. 

 

Vi lar barna få ta del i enkel 

matlaging og baking. De får 

stimulert sansene ved å 

smake, lukte og føle. Barna 

blir tilbudt og oppmuntret til 

å smake på forskjellig mat. 

 

Dagene er tilrettelagt for 

balanse mellom hvile og 

aktivitet. 

 

Barna blir kjent med 

kroppen og navn på 

kroppsdeler. 

Barna får erfaring med 

utfordrende terreng i 

nærmiljøet som gir rom 

for utforskning. 

 

Vi legger til rette for at 

barna blir selvhjulpne 

og selvstendige ved 

påkledning. 

 

Barna er medvirkende i 

forberedelser til 

måltider og matlaging. 

Barna får erfaring med 

avanserte smaker, og vi 

snakker om hygiene, 

mat og matvaner. 

 

Vi bruker skogen og 

lekeplassene i 

nærmiljøet aktivt. 

 

Vi gir rom for rollelek 

og bidrar til å utvikle og 

stimulere den. 

 

Vi lærer barna om 

likeverd, mangfold og 

det å respektere andres 

grenser. 

 

Barn blir kjent med 

hvordan kroppen 

fungerer. 

Vi trener finmotorikken 

gjennom daglige 

aktiviteter som 

modellering, tegning, 

fargelegging, perling, 

klipping og 

konstruksjonslek. 

 

Vi bruker skogen aktivt 

og gir barna motoriske 

utfordringer ved blant 

annet å gå og leke i 

ulendt terreng og klatre 

i trær. 

 

Barna lærer regelleker 

som innebærer mye 

bevegelse og løping. 

 

Vi opprettholder gode 

hygienerutiner, og 

trener på selvstendighet 

rundt hele 

toalettbesøket. 

 

Vi gir rolleleken stor 

plass. 

Vi samtaler om 

sammenhengen mellom 

mat, kropp og helse. 



FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

Vi formidler og leker 

eventyr gjennom sang, 

musikk og rytme. 

 

Vi lar barna bruke kroppen 

til å utfolde seg kunstnerisk 

både gjennom musikk og 

formingsaktiviteter. 

  

Barnas arbeider presenteres 

i ulike utstillinger, hvor 

barnas prosess er i fokus. 

 

Vi har prosjektarbeid som er 

tilpasset barnas alder og 

modenhet. 

 

Barna introduseres for teater 

og dramatisering. 

 

Barna blir kjent med farger 

og former. 

 

 

 

 

Vi eksperimenterer med 

rim, regler, rytme, 

instrumenter, drama, 

dans og 

formingsaktiviteter. 

 

Barnas arbeider 

presenteres i ulike 

utstillinger. 

 

Vi har prosjektarbeid 

som er tilpasset barnas 

alder og modenhet. 

 

Vi benytter oss av 

nærmiljøets 

kulturtilbud, hvor vi går 

på teater og besøker 

museer. 

 

Vi skal hjelpe barna 

med å bli kjent med 

ulike typer redskap og 

materiell og hvordan 

det brukes. 

 

Vi gir rom for rollelek 

og bidrar til å utvikle og 

stimulere den. 

Vi har prosjekter ut fra 

barnas interesser og 

tilføyer nye momenter 

og hendelser. 

 

Vi leser bøker og 

forteller historier der 

barna kan bruke sin 

egen fantasi.  

 

Vi går på teater og 

besøker museer. 

 

Barna får erfaring med 

hva slags redskap og 

materiale man bør 

bruke for å oppnå 

ønsket resultat. 

 

Barn motiveres og 

støttes til å uttrykke seg 

gjennom dans, sang, 

drama og håndverk. 

Barn får kjennskap til 

tradisjonelle regelleker, 

er med på videreføring 

av barnekultur. 

Vi gir rolleleken stor 

plass. 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

Barna gis gode 

turopplevelser. 

 

Barna gis erfaring med å 

lage ulike ting av 

naturmateriale. 

 

Vi prater om og ser på 

forandringene i naturen 

gjennom de ulike årstidene. 

 

Barna gis ulike 

sanseopplevelser i naturen, 

og får erfaring med de ulike 

årstidene. 

 

Vi bruker bilder som 

dokumentasjon og til 

samtaler med barna. 

 

Vi kildesorterer sammen 

med barna. 

 

Barna tas med av personalet 

på reparering av bygget, 

materialer eller leker. Barn 

Vi har faste turdager i 

nærmiljøet hvor vi 

benytter naturen ved å 

plukke bær, blomster, 

finne insekter og andre 

naturmaterialer.  

 

Barna får erfaringer 

med å bruke ulike 

instrumenter og 

verktøy. 

 

Vi lærer barna å 

respektere naturen og 

glede seg over den. 

 

Barna deltar på dugnad 

i barnehagen. 

 

Vi lar barna bli kjent 

med tekniske 

hjelpemidler som 

fotoapparat, PC og 

prosjektor. 

 

Vi undrer oss sammen 

med barna over 

naturens fenomen og 

eksistens. 

 

Vi viser barna gleden 

ved å lage og spise mat 

i naturen.  

 

Vi bruker ulike 

instrumenter i naturen 

som spikkekniv, 

forstørrelsesglass og 

lager leker i naturen.  

 

Vi lærer barna og ha 

respekt for alt som 

vokser og gror. 

 

Barna er aktive på 

kildesortering og lærer 

om gjenbruk. 



FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

skal lære å vise respekt og 

ta vare på miljøet rundt seg. 

Barna får erfaring med 

kildesortering og 

gjenbruk. 

 

Vi benytter oss av 

museum som 

representerer 

fagområdet. 

ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

Barna veiledes i sosialt 

samspill. Vi viser barna 

gjennom ord og handling 

hvordan vi skal oppføre oss 

mot hverandre. 

 

Vi markerer høytider med 

historier og aktiviteter. 

 

Barn får hjelp og støtte av 

de voksne til å sette ord på 

følelser. Barns følelser og 

væremåte anerkjennes av de 

ansatte. 

 

Barn skal få medvirke, og 

oppleve å være en del av et 

større fellesskap. 

 

Barna får samme 

utfordringer og muligheter 

uavhengig av kjønn. 

Barna veiledes i sosialt 

samspill, og blir 

utfordret etisk blant 

annet ved konflikter og 

i formelle og uformelle 

samlinger. 

 

Samtaler om vennskap, 

det å dele og ta vare på 

hverandre gjennom 

illustrasjoner og drama. 

 

Vi markerer høytidene 

med bl.a. historier og 

aktiviteter. 

 

Vi møter barnas 

spørsmål og undrer oss 

sammen med dem. 

 

Vi lærer barna at både 

positive og negative 

handlinger etterfølges 

av konsekvenser. 

 

Vi markerer høytider 

med blant annet 

historier og aktiviteter. 

 

Vi samtaler med barna 

om ulike kulturer og 

det multikulturelle 

samfunnet vi lever i 

(eks. Forut-aksjon) 

 

Vi møter barnas 

spørsmål og undrer oss 

sammen med dem. 

Barna utfordres til å 

reflektere og å stille 

nye spørsmål. 

 

Barn blir kjent med sin 

egen kropp, og å sette 

grenser for intimitet. 

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

Vi går på turer i nærmiljøet. 

 

Vi samtaler om familien, ser 

på bilder av 

familiemedlemmer og 

husdyr. 

 

Vi undrer oss og samtaler 

om utrykningskjøretøy, 

anleggsmaskiner og 

offentlig kommunikasjon vi 

ser i nærmiljøet. 

 

Vi benytter aktivitetstilbud i 

nærmiljøet. 

La barna være med på å 

styre sin egen hverdag. 

De skal få ordet, bli 

hørt og de må vente på 

tur. 

 

Vi bruker 

kollektivtransport, går i 

nærbutikken, bruker 

biblioteket og andre 

servicetilbud i 

nærmiljøet.  

 

Barna blir kjent i 

nærmiljøet, lærer 

stedsnavn og å kjenne 

seg igjen. 

 

Vi bruker nærmiljøet 

rundt barnehagen, og 

lærer barna til å rydde 

opp etter seg og ta vare 

på det som er rundt oss. 

 

Vi har samtaler om 

ulike sider i samfunnet 

(demokrati, monarki 

mm), by og land, 

infrastruktur og ulike 

yrker. 

 

Vi gir rom for at 

rolleleken brukes til 

læring og bearbeidelse 

av opplevelser og 

familierelasjoner. 

ANTALL 

FORM 

ROM 

Vi teller i rim og regler, 

med byggeklosser, eller 

hvor mange barn som er til 

Vi fortsetter å telle 

sammen med barna i 

hverdagslige gjøremål 

gjennom hele dagen. 

Vi har puslespill og 

spill tilpasset barnas 

alder. 

 



FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

stede både i samlingsstund 

og i frilek. 

 

Barna lærer å sortere/rydde 

lekene til riktig 

oppbevaringsboks. 

 

Barn tilbys puslespill og 

spill tilpasset alder og 

modenhet. 

 

Vi leser pekebøker, har 

”putte-oppi”/sortere leker 

og klosser i ulike størrelse, 

former og farger. 

 

Vi bruker Duplo og Kapla 

til konstruksjonslek. 

 

Vi har puslespill og 

spill tilpasset barnas 

alder. 

 

Vi har samlingsstunder 

som inneholder telling, 

preposisjoner og Kims 

lek. 

 

Vi har 

formingsaktiviteter 

hvor vi blir kjent med 

de ulike geometriske 

figurene. 

 

Vi lager hinderløype 

både ute og inne. 

 

Vi følger opp og bruker 

aktivt barnas interesse 

for tall, bokstaver og 

former i samlingsstund 

og formings- og 

konstruksjonslek. 

 

Vi sammenligner 

lengder og størrelser. 

 

Barn har tilgang til 

konstruksjonsmaterialer 

som  Lego og Kapla. 

 

Barna har tilgang til 

tegnesaker, sakser, 

perler og annet verktøy 

og materiell. 

 

  



 

 

E-post: dl.lillohagen@bhg.no 

Org.nr. 993 195 014 

 

Hovednummer: 91 00 45 79 

 

Adresse: Birch-Reichenwaldsgate 2 D, 0483 Oslo 

Hjemmeside: www.fus.no/lillohagen 

 

 


