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INNLEDNING 

Fernanda FUS barnehage ligger i Fernanda Nissens gate på Lillo, rett ved Nydalen og Storo. Barnehagen har 

kort vei til lek- og aktivitetsområder, natur og kulturelle tilbud. Det er også kort vei til kollektivtrafikk som 

kan ta oss dit vi ønsker. For oss i Fernanda FUS barnehage er naturen en viktig verdi, derfor er vi mye ute i 

naturen i nærmiljøet og i skogen. 

Fernanda FUS barnehage består av to barnehagebygg – Lillohøyden og Elvelunden. Lillohøyden åpnet 

3.august 2015, og består av tre storebarnsavdelinger med 24 barn på hver. Elvelunden åpnet 30.oktober 2017, 

og består av fire småbarnsavdelinger med 12 barn på hver. Det er fire ansatte på hver avdeling, og vi nærmer 

oss en bemanning på 50% barnehagelærere. Mange av de ansatte er menn og vi jobber for en kjønnsbalansert 

personalgruppe. 

Fernanda 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. Vårt mål er at tiden i Fernanda FUS 

barnehage skal gi barna glitrende barndomsminner som verdifull ballast videre i livet. Vår visjon er derfor: 

 

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

I 2020/2021 vil vi fortsette med våre satsingsområder: 

 «Egenledelse i lek og læring» som er et felles satsingsområde for alle FUS barnehagene. 

 

 Barns språkutvikling. Bakgrunnen for at vi har valgt dette er fordi småbarnsalderen er den 

grunnleggende perioden for utvikling av språk og at personalet er helt avgjørende for kvaliteten på 

tilbudet til barna og språkmiljøet. 

 

Årsplanen er primært et arbeidsdokument for de ansatte og setter rammene for arbeidet det neste 

barnehageåret og skal være til hjelp for å kvalitetssikre hverdagen. Det er også et informasjonsdokument til 

foresatte og tilsynsmyndighetene. Årsplanen er lagt fram for Samarbeidsutvalget 28.06.2020. Årsplanen har 

flere funksjoner: 

 Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst uttalt retning. 

 Utgangspunkt for foreldrenes 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 

Årsplanen er lagt frem for barnehagens Samarbeidsutvalg 26.6.2020. 

Oslo, august 2020 

 

Vennlig hilsen 

 

Pål Karlsvik-Jørgensen, daglig leder 

Morten Moløkken, fagleder 
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1. STYRINGSDOKUMENTER 

 

LOV OM BARNEHAGER 

Barnehagen drives etter Lov om barnehager. 

 

Barnehageloven kapittel 1: Barnehagens formål og innhold: 

 

§ 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).  

Hele barnehageloven kan lese her: Lov om barnehager (barnehageloven). 

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Rammeplanen gir daglig leder, faglig leder, 

pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og 

tilsynsmyndighet. 

 

Barnehagens innhold er delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. 

Bakerst i årsplanen finner dere vår progresjonsplan for de ulike fagområdene. Hele rammeplanen kan man 

finne ved å trykke her: Rammeplan for barnehagen. 

 

VEDTEKTER 

Barnehagen har egne vedtekter fastsatt av barnehagens eierstyre og samarbeidsutvalget. Disse blir delt ut ved 

oppstart i barnehagen og finnes på barnehagens hjemmesider. Når dere takker ja til plass i barnehagen, 

aksepterer dere også disse vedtektene. 

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. Dersom du ønsker den på engelsk kan du finne den 

ved å trykke her: Service declaration. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://fus.no/photos/176/Serviceerkl%C3%A6ring_2018.pdf
https://fus.no/files/barnehager/files/63/Service%20Declaration_5c64249d06a40.pdf


FNS BARNEKONVENSJON 

Hele Barnekonvensjonen består av 42 artikler. Litt forenklet kan vi si at alle barn har rett til: 

 Liv og helse 

 Skolegang og utvikling 

 Omsorg og beskyttelse 

 Deltakelse og innflytelse 

 Lek og fritid 

 Si sin mening og bli hørt 

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. 

 

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 

Forskriften 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 forskriften 

kan man finne ved å trykke her: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

ETISK HANDLINGSPLAN 

Etisk handlingsplan er et internt dokument som reflekterer barnehagens fokus og arbeid rundt etikk. 

 

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET 

 

Gjennom barnehageåret satser vi på flere faglige utviklingsarenaer for personalet. Alle kurs og veiledninger 

personalet er med på kommer hele personalgruppa til gode, da vi skal ha en politikk på å dele det vi lærer. 

Fokus dette barnehageåret vil fortsatt være «egenledelse i lek og læring». De ansatte er, og skal, gjennom en 

kursrekke for å øke kompetansen om dette temaet. 

 

I 2019 startet FUS kompetanseutviklingen «Barnet først», hvor målet er å utvikle og sikre kvaliteten på 

relasjonen mellom ansatte og barn. Fra sommeren 2020 er det Fernanda FUS barnehage sin tur til å komme i 

gang. Utfyllende informasjon vil bli sendt per epost. 

I barnehagetiden gjennomføres det veiledning/fag- og refleksjonsmøter for både barnehagelærere og 

pedagogiske medarbeidere, samt avdelings- og ledermøter. Utenfor arbeidstiden gjennomføres det 

personalmøter én gang i måneden, samt forskjellige kurs som blant annet er rettet mot satsningsområdene 

våre. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928


2. FUS VERDIGRUNNLAG 

VISJONEN, VERDIER OG FUS BARNEHAGENES FIRE HOVEDMÅL: 

Vi jobber mot at: 

 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. 

 

 

 

Vår visjon er:”Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”, og våre 

verdier er «glødene, skapende og tilstedeværende». Vi jobber alltid mot å oppfylle visjonen og de fire 

hovedmålene, og verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. Vi legger til 

rette for å oppfylle visjonen og de fire hovedmålene ved at: 

 Barna tas på alvor (jmfr FN-konvensjon). Alle barn blir sett og hørt, og gis mulighet og oppmuntres til 

å delta og medvirke i hverdagen. Vi legger til rette for gode samtaler og positive fellesopplevelser i 

større og mindre grupper. Vi skal se hvert enkelt barn. 

 

 Barna støttes til å utvikle og opprettholde god selvfølelse og et godt selvbilde, og inkluderes inn i et 

fellesskap hvor alle skal føle seg betydningsfulle og verdifulle. Hos oss er barna deltakende i sin egen 

hverdag. De skal vite hvilke muligheter de har, og at valgene de tar er av betydning, og at de selv er en 

viktig del av fellesskapet og demokratiet. Dersom barn skal gis valg så må de være reelle, og modne 

nok til å forstå konsekvensen av valgene de tar. 

 



 Barna støttes og hjelpes i å skape gode relasjoner og til å danne vennskap. Barnas valg av relasjoner og 

vennskap respekteres, og de oppmuntres til å danne vennskap på tvers av alder og kjønn. Barna 

anerkjennes for den det er, dets følelser og behov. De ansatte skal snakke med barna, ikke til. 

 

 Barna skal møtes av aktive, lyttende, engasjerte og livsglade ansatte. De ansatte skal være gode 

rollemodeller i lek, og skal inspirere til lek og kreativitet. De ansatte skal være fleksible, 

løsningsorienterte og endringsvillige, og villig til å tenke nytt. 

 

 De ansatte skal være «ekte» og genuint opptatt av barna, være mentalt til stede og vise glede i jobben 

sin. De ansatte skal ha et høyt omsorgsnivå som kommer til syne i alle deler av arbeidet. De ansatte 

skal være gode rollemodeller for barna i hvordan man møter andre og hvordan man viser omsorg for 

andre. Alle skal møtes med respekt. 

 

 Barna inkluderes i et miljø preget av humor, glede og latter, nysgjerrighet og undring. De ansatte skal 

skape felles kulturelle referansepunkter som inspirerer til lek og/eller videreutvikling av leken. Leken 

skjermes slik at barna kan leke uten for mange avbrytelser. Barn skal få god tid til å leke og utforske. 

De ansatte skal legge til rette for lek, aktiviteter og utfordringer som gir barna mestringsfølelse og 

glede. De ansatte skal ha god lekekompetanse, være lekende og deltakende i barnas hverdag, være 

fleksible og tilgjengelige for barna. 

 

 Barn skal få oppleve barndommen som en tid med frihet og utfoldelse, og da spesielt friheten til å leke 

og ha det gøy sammen med andre uten å bekymre seg for framtiden. Vi tilbyr en trygg, meningsfylt og 

forutsigbar hverdag. De skal få oppleve en verden full av muligheter, ikke begrensninger. Barn skal få 

lov til å utforske, prøve selv og til å kunne gjøre feil. De ansatte skal være imøtekommende og ta seg 

god tid i møtet med barn, foreldre og ansatte. Barna skal oppleve å ha god tid og unngå stress. 

 

 Sammen med barna finner vi hverdagsmagi i både de store og de små opplevelsene. De ansatte må og 

skal være spontane, fantasifulle og se mulighetene rundt seg. Små øyeblikk for voksne kan være eller 

bli til store opplevelser for barnet. De ansatte skal være «Ja-mennesker». De ansatte skal i stor grad si 

«ja» til barnas ønsker og ideer. Man skal ha gode argumenter for å si nei. Hverdagsmagi kan oppstå når 

man minst aner det, og er ikke noe som kan planlegges. 

                



3. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

 

MENNESKESYN OG SYN PÅ BARN OG BARNDOM 

Menneskesyn og syn på barn og barndom er viktig å avklare for å forstå hvordan barn blir møtt og forstås i 

barnehagen. Dette synet ligger til grunn for all vår virksomhet i Fernanda. Hos oss i Fernanda ser vi på barn 

som subjekter og likeverdige medmennesker. Vi tar alltid utgangspunkt i at barna er kompetente vesener. Alle 

barn sees på som unike, og derfor vil heller 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. Vi både ser på og 

ønsker at barn skal være sosiale deltakende aktører som skal bidra til egen og andres læring. Hos oss 

anerkjennes barna for den de er, deres ønsker og behov. Vi ser det beste i hvert barn. 

 

Barndommen og tiden i barnehagen skal være preget av lek og en følelse av frihet. Vi jobber hele tiden mot at 

barn skal ha en bekymringsløs barndom med rom for lek, utforskning og utfoldelse. 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 Fernanda. 

 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeile barnehagens pedagogikk. Likestilling skal stå sentralt i arbeidet. 

Gutter og jenter skal gis like muligheter i barnehagen. 

 

BARNS MEDVIRKNING 

Som FNs barnekonvensjon forteller har barn lovfestet rett til medvirkning. Medvirkning er et samlebegrep 

som omfatter både medbestemmelse: det å få være med å ta avgjørelser sammen med andre mennesker, og 

selvbestemmelse: det å få bestemme noe selv. I Fernanda ser vi på barn som meningsskapende og aktivt 

deltakende subjekter i egen og andres læring og utvikling. Barns medvirkning er ingen metode, og handler 

ikke om at barn skal bestemme alt. Medvirkning handler først og fremst om holdninger og verdier, og å 

betrakte og behandle barn som likeverdige mennesker med rett til å si hva de mener. Medvirkning står sentralt 

i barnehagens verdigrunnlag og i barnas hverdag. 

   

 



SKOG OG NATUR 

Skogen (naturen) er en viktig ressurs og verdi for oss. Vi mener skogen (men også andre steder i naturen) er 

verdens beste lekeplass hvor barna kan utvikle ferdigheter, lære, leke og ha det gøy. I skogen ser vi kun 

muligheter.  

Vår erfaring er at naturen passer for alle og har samme positive effekt uansett livssituasjon og bakgrunn. Vi 

ønsker å gi barn gode og variert fellesopplevelser i naturen som ikke alle barn nødvendigvis opplever hjemme. 

Selv om Fernanda FUS barnehage er en bybarnehage, så er aktivitets- og naturbevissthet en av kjerneverdiene 

hos oss. Det vil derfor prege mye av det vi gjør. 

Fernanda FUS barnehage består av både små og store barn. Vi forsøker alltid å legge til rette for at alle barn 

kommer seg på turer tilpasset alder og modenhet. De minste barn drar ofte på tur i nærområdet, mens de eldre 

barna reiser oftere på tur til skogen eller til andre naturområder i Oslo. 

Flere og flere barn sitter inne og spiller dataspill framfor å komme seg ut i aktivitet, og unge mangler 

nødvendig kunnskap om sunn livsstil. Våre verdier har derfor også en samfunnsmessig perspektiv, hvor vi 

ønsker at flere barn skal benytte seg av mulighetene i naturen også etter at de er ferdige i barnehagen, noe 

forskning også viser at de gjør dersom de tidlig har fått positive erfaringer med naturen. 

 

Mål: Hvorfor: 

Engasjerte ansatte skal legge til rette for at 

barna skal: 

 

 Oppleve positive erfaringer med 

lek i skog og natur. 

 Oppleve at naturen er en 

spennende læringsarena.  

 Oppleve spennende 

sanseopplevelser med ulike 

elementer. 

 Oppleve motoriske utfordringer 

(selv om barn instinktivt stort sett 

finner utfordringer helt på 

egenhånd). 

 Oppleve utfordringer og 

mestringsfølelse. 

 Oppleve frihet og mindre stress. 

Vi vil finne roen i naturen. 

 Oppleve at vi kan ta med oss litt 

av naturen tilbake til barnehagen 

og jobbe og utforske videre med 

naturmaterialer. 

 Lære barn gode holdninger, å 

respektere og ta vare på naturen 

 

Vi opplever og mener at: 

 

 Naturen er god arenaen for å leke og til å utvikle leken. 

 Det skapes gode relasjoner og gode samspillsituasjoner i 

naturen. 

 Naturen skaper masse undring og gir oss muligheter til å 

utforske og filosofere over livet og det som skjer rundt 

oss. 

 Opplevelser, undring og mestringsfølelse skaper gode 

forutsetninger for å utvikle språk og kommunikasjon. 

 Barna lærer av hverandre, inkluderer, de deler erfaringer 

og kunnskap. 

 Naturen har en helsefremmende effekt ved å være i frisk 

luft og i fysisk aktivitet. I naturen ser vi at barn blir mer 

fysisk aktive og mye kroppslig lek. 

 Naturen har en helsefremmende effekt for god mental 

helse. 

 Naturen skaper mindre materialisme og lite konflikter 

om leker. 

 Barn og voksne må bruke fantasien og kreativiteten. I 

skogen kan alt og ingenting bli til noe. 

 Det blir mindre konflikter og mer samhold. 

 Naturen er en god arena for å lære sosial kompetanse. 

 Naturen skaper selvstendighet, mestringsfølelse og 

glede. 

 Naturen gir barn gode muligheter å medvirke. 

 Veien vi går kan ofte være mer spennende enn selve 

destinasjonen. Vi må ta oss tid til å utforske. 

 



 

HUMOR 

I Fernanda ser på vi humor som særdeles viktig både for miljøet og i det pedagogiske arbeidet med barna. De 

ansatte har ansvar for å skape et miljø preget av glede og humor, hvor personalet skal være forbilder i å 

utrykke glede og humor. Hos oss er humor, tull og tøys et pedagogisk verktøy i arbeidet med barna, og en 

kilde til energi, overskudd og god mental helse hos både barn og ansatte.  

Humor er også en del av arbeidet med sosial kompetanse. Barn skal lære å kunne le av seg selv og av/med 

andre, men kun på en god måte. Å tåle å bli ledd av og å kunne le av seg selv er positive egenskaper, men er 

noe som samtidig krever en indre trygghet og et positivt selvbilde, noe som vi skal jobbe med å styrke hos 

barna. Humor kan også brukes som et maktmiddel og for å undertrykke eller mobbe andre, noe som ikke er 

akseptabelt. De ansatte må oppfatte og anerkjenne barnas humorskaping og uttrykk. I Fernanda skal vi dyrke 

den vennlige humoren som skaper latter og glede. 

 



4. BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER 

 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 

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

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen, derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral 

plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert barn skal bli den aller beste utgaven av seg selv, derfor kommer 

leken først hos oss i FUS. 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. 

 

BARNS SPRÅKUTVIKLING 

«Barn lærer språk i ulike aktiviteter og i samspill med andre barn og voksne. Gode og nære relasjoner mellom 

barn og voksne skaper grunnlaget for barns språklæring. I barnehagen er personalet avgjørende for 

kvaliteten på tilbudet til barna og språkmiljøet» (Oslostandard for godt språkmiljø i barnehagen, s.4) 

 

Rapporten Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt viser også at: «..barn som har et 

lite vokabular når de begynner på skolen også med sannsynlighet har det ved avslutningen av sin 

skolegang…og omvendt.” (Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Rapport til 

departementet, 2006, s.4) 

 

Vi i Fernanda ønsker å utvide vår kunnskap og bevissthet om hvordan barn lærer språk, derfor har vi valgt 

barns språkutvikling som vårt satsingsområde framover. Vi ønsker å legge til rette for et best mulig språkmiljø 

for barna. I tiden framover skal vi jobbe videre med å videreutvikle barnehagens språkmiljø, skape en felles 

forståelse for eget språkarbeid, samt øke kompetansen om språkutvikling og hvordan barn lærer språk. 

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

norsk før skolestart. 

 



5. OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 

 

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

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG 

Mål: Våre tiltak for å oppnå dette i perioden: 

 

Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert 

og få den hjelp og støtte de har behov for. 

 

Vi skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 

relasjoner mellom barna og personalet og mellom 

barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. 

 

Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør 

barna mottakere av omsorg, men som også verdsetter 

barnas egne omsorgshandlinger. 

 Vi skal dekke barnas grunnleggende behov i 

hverdagen, og sørge for at alle barn opplever 

trygghet, tilhørighet og trivsel. 

 Vi tilrettelegger for at det fysiske miljøet er 

trygt for barna. 

 Vi er oppmerksomme på barnas utrykk 

verbalt og nonverbalt. 

 De voksne er fysisk og psykisk tilgjengelige 

for barnas initiativ til en hver tid. 

 De voksne er bevisst på barnegruppens og 

enkelt individets behov. 

 Vi observerer og kartlegger barnas relasjoner 

til barn-barn og voksen-barn relasjonen. 

 

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK 

Mål: Våre tiltak for å oppnå dette i perioden: 

 

Leken har en sentral plass i barnehagen og vi 

anerkjenner lekens egenverdi. 

 

Vi skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas 

egen kultur. 

 

Vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 

humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene 

og sammen med andre. 

 Vi skal legge til rette for at barna får erfaring 

med ulike typer lek. 

 Vi skal ha fokus på inkludering. 

 Vi skal skape rom og inspirasjon til ulik lek. 

 Vi setter av god tid til leken. 

 Vi jobber med temaer for å gi barna 

opplevelser som bidrar til lekeinspirasjon. 

 De voksne er tilstede i barnas lek og er bevisst 

på sin rolle. 

 

 

 

 



BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING 

Mål: Våre tiltak for å oppnå dette i perioden: 

 

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter 

opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 

 

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legge til grunn for deres 

læringsprosesser. 

 

Vi skal bidra til læringsfelleskap der barna skal få 

bidra i egen og andres læring. 

 Vi legger stor vekt på læring gjennom ulike 

typer lek. 

 Vi legger vi til rette for lek, aktiviteter og 

samtaler som motiverer og inspirerer til 

nysgjerrighet og utforskertrang. 

 Vi skal støtte og berike barnas initiativ, 

undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst 

og tiltro til egne evner. 

 Vi skal skape et læringsmiljø som gir barna 

varierte opplevelser og utfordringer som 

skaper mestring. Barna skal være 

medvirkende i sine egne læringsprosesser. 

 

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING 

Mål: Våre tiltak for å oppnå dette i perioden: 

 

Vi skal fremme samhold og solidaritet samtidig som 

individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 

følges opp. 

 

Vi skal bidra til at barna kan forså felles verdier og 

normer som er viktige for fellesskapet. 

 

Vi skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til 

samfunnet, natur og kultur. 

 Barna skal oppleve å bli hørt og sett. 

 Vi skal anerkjenne og følge opp barnas 

perspektiver og handlinger.  

 Barna skal få påvirke barnehagens innhold 

med sine perspektiver og tanker. 

 Vi skal støtte barna i å forholde seg prøvende 

og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å 

legge grunnlag for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap. 

 

 

 

 

 



6. BARNEHAGENS ARBEID MED FAGOMRÅDENE 

Rammeplan for barnehager beskriver syv fagområder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Fagområdene består av: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknologi 

 Antall, rom og form 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

Fagområdene vil gjennom denne årsplanen direkte og indirekte beskrive hvordan vi jobber med de ulike 

fagområdene. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, og vi har en tverrfaglig tilnærming. 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 og progresjon. Vi opplever rammeplanen som 

tydelig og med konkret krav til personalet og krav til hva barna skal oppleve og erfare i barnehagen Hver 

avdeling har ansvar for å beskrive hvordan de jobber for å dekke de ulike fagområdene på bakgrunn av hva 

som står i rammeplanen. Dette skal komme fram i planer og dokumentasjon som vil synliggjøre hvordan vi 

jobber med å oppfylle kravene i barnehageloven og i rammeplanen. 

 

 

 

 

 



7. SOSIAL KOMPETANSE 

 

Sosial kompetanse er også kjent som kunsten å omgås andre. Utvikling av sosial kompetanse ser vi på som det 

viktigste vi arbeider med i Fernanda. Sosialt kompetente barn lykkes faglig, og faglig mestring fører til barns 

sosiale mestring. Gjennom arbeidet med utviklingen av sosial kompetanse vil barna tilegne seg kunnskaper om 

å vise medfølelse for andre mennesker, og å leve seg inn i andres situasjon. Barn kan tidlig vise at de bryr seg 

om andre, løse konflikter og ta andres perspektiv. Dette kommer til uttrykk gjennom kroppslige og språklige 

handlinger. 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. 

 

Sosial kompetanse er nært knyttet til de fire egenledelsesfunksjonene igangsetting, selvmonitorering, 

selvregulering og fleksibilitet. Disse funksjonene innenfor samhandling er viktige deler i utviklingen av sosial 

kompetanse, og er i kombinasjon med egenledelse, noe vi jobber med hele tiden. Dette er oftest noe barn får 

erfaringer med og øvd seg på i uformelle situasjoner gjennom hele hverdagen med veiledning fra de ansatte, 

men også i form av formelle planlagte samlinger. Dette er viktige bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 

 

 

 

  

 

 



8. MOBBING 

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser 

og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp 

dette.» (Rammeplan for barnehagen, 2017 s.6) 

 

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. 

Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager(e). Samtidig er det viktig å understreke at 

ikke all utestengelse og krenkelse er mobbing. Mobbing er ikke en enkelt hendelse, men krenkelse, 

utestengelse, plaging o.l som skjer over tid. Opplevelse av mobbing er subjektivt. Definisjonsretten ligger hos 

den som blir utsatt for mobbing. 

 

Det er nulltoleranse for mobbing i Fernanda FUS barnehage. Primært skal vi forebygge, sekundært gripe inn 

så tidlig som mulig. Ansatte og foreldre har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i barnehagen! 

Både foreldre og ansatte må være seg bevisst sine holdninger og hvordan man snakker om andre foran barna. I 

Fernanda har vi utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing kan du finne 

ved å trykke HER. Man kan lese mer om mobbing i barnehagen på www.oslo.kommune.no/skole-og-

utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/ 

9. BARNEHAGEN SOM KULTURARENA 

 

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får 

oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.”(Barnehageloven § 2 barnehagens innhold). 

 

Kultur handler om arv og tradisjoner. Barnekulturen er både med og av barn. Barna deltar i kultur og skaper 

sin egen kultur, og i Fernanda mener vi at barns medvirkning er en viktig del av barns muligheter for å kunne 

delta i, skape og opprettholde en barnekultur. Gjennom prosjektarbeid vil barna kunne uttrykke seg gjennom 

ulike ”språk”; sang, dans, barneleker, rim og regler, kunst osv. Norges befolkning består av et rikt mangfold 

og barn som tilhører en annen kultur må få støtte i å utvikle sin egen doble kulturtilhørighet. 

                                    

https://fus.no/files/barnehager/files/102/Handlingsplan%20mot%20mobbing%202019-2020_5d56702002abe.pdf
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/


10. HELSE, KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET 

 

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. Vi serverer grønnsaker til alle måltider, og frukt som 

mellommåltid eller til dessert. 

Vi ønsker at barna skal være deltakende i forberedelser av mat og måltider. Fra tidlig alder kan barn være 

medhjelper i å finne fram mat eller være direkte aktiv i selve matlagingen. Gjennom å være delaktige i 

matlagingen ønsker vi at barn skal bli kjent med ulike råvarer og hvilke råvarer som trengs for å lage en 

bestemt matrett. Etter våre erfaringer vil barna i større grad få et eierskap til mat de selv har vært med på å 

lage, og dermed også tørre å prøve ut nye smaker og spise mer av maten. Vi opplever at aktivt deltakende og 

medvirkende barn under matlaging og måltider skaper matglede hos oss. I Fernanda forsøker vi i størst mulig 

grad å benytte oss av sunne produkter med lite fett og sukker. Vi er ikke en sukkerfri barnehage, men 

oppfordrer foreldre til sunne alternativer i barnas matbokser og ved for eksempel bursdagsfeiringer o.l. 

De ansatte er gode rollemodeller for barna både ved måltider gjennom å spise mat sammen med dem, og 

gjennom å være fysisk aktive i inne- og utelek. De ansatte skal aktivisere og inspirere barna til å være fysisk 

aktive og i bevegelse, samtidig som vi er opptatt av å ha en balanse mellom aktivitet og hvile. 

I Fernanda er vi mye 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 på tur. Barna i 

Fernanda er også med i arbeidet for å skape et mer bærekraftig samfunn. Barna er med på å holde barnehagen 

ren og ryddig gjennom å være med å kaste søppel og resirkulere matavfall, papir, plast og glass/metall, samt 

delta ulike planteprosjekter o.l. På denne måten lærer de å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Fernanda FUS har et samarbeid med Fernanda Nissen skole hvor vi får låne gymsalen et par ganger i 

måneden, og er noe stort sett Lillohøyden har kunnet benytte seg av. Førskolebarna er hvert år på skiskole fem 

uker i januar. Våren 2020 skulle førskolebarna ha vært på svømming en gang i uka, men Covid-19 satt en 

stopp for dette. Vi håper vi kan benytte oss av i 2021. Vi håper også det blir mulighet for førskolebarna å delta 

som vanlig på skøytetrening til vinteren. 

FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barna. Prosjektet 

inneholder blant annet åtte punkter for et sunnere kosthold i barnehagen, og er noe vi kommer til å jobbe 

videre mot slik at maten vi serverer i barnehagen inneholder næringsstoffer og byggeklosser til barn i 

utvikling. 

 

1. Vi serverer grønnsaker til måltidene 

2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold 

3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold 

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn 

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett 

6. Vi bruker vann som tørstedrikk 

7. Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer 

8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon 

 

COVID-19/Coronaviruset gjør at vi fortsatt vil ha et ekstra fokus på hygiene, samt at det vil bli færrest mulig 

blanding av barn fra ulike avdelinger på nåværende tidspunkt. Situasjonen kan endre seg raskt. Informasjon 

vedrørende situasjonen i barnehagen vil komme fortløpende på mail fra daglig leder. 



  11. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringene 

av planene må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Arbeidet synliggjøres 

gjennom pedagogisk dokumentasjon underveis. Dokumentasjonen er for å gi barna nye ideer og inspirasjon til 

videre lek og læring, det vil gi informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen og danne 

grunnlag for videre planlegging av arbeidet. 

 

Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsverktøyet Mykid. Barnehagen har kun EN arena å informere på, 

istedenfor forskjellige (oppslagstavle, hyllepost, døra, vegger, e-post osv.). Gjennom Mykid deles 

dokumentasjon og informasjon om barnas hverdag både daglig og periodevis. Mer om Mykid kan lese på 

Mykid.no. 

 

VÅRE DOKUMENTASJONSMETODER ER: 

 Periodevis med tilbakeblikk over det viktigste som har skjedd foregående periode og tanker og ideer 

for kommende periode. 

 Evalueringer fortløpende og etter endt tema/prosjektarbeid 

 Synliggjøre arbeidet med fotografer av prosesser 

 Gjøre dokumentasjon synlig for barna 

 

VURDERING 

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

barnehagens innhold. Vi må hele tiden se, tolke og forstå reaksjoner og samspill som utgjør barnas hverdag. 

Gjennom den pedagogiske dokumentasjonen kan vi evaluere og reflektere over egen praksis. 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. 

 



12. SAMARBEID 

 

FORELDRESAMARBEID 

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 fester, foreldrekaffe o.l 

 Tilvenningssamtaler 

 Foreldresamtaler (høst og vår, og ved behov) 

 Brukerundersøkelser 

 

I Elvelunden sendes det ut månedsbrev som dokumenterer barnas hverdag og utvikling i barnehagen. I 

Lillohøyden sendes det ut dokumentasjon periodevis. I både Elvelunden og Lillohøyden sendes det hvert 

halvår ut et eget skriv med avdelingenes planer for det neste halve året. I tillegg benytter barnehagene seg av 

Mykid hvor det vil bli gitt informasjon daglig. 

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 

representanter (én fra hver avdeling) som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Valget foretas på 

høstens første foreldrerådsmøte. 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 

består av foreldre/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. 

 

HELSESTASJON 

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

oppvekstsvilkår i kommunen. Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og veiledning knyttet til 

legemiddelhåndtering i barnehager, og i forhold til smittevern. Videre er helsestasjonen sentral i kartlegging 

av barnas språk. 

 

BARNEVERN 

Barnehagen samarbeider med barnevernet i forhold til enkeltbarn. Barn med barnevernstiltak har prioritert rett 

til plass i barnehagen. 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. 

Den pedagogisk – psykologiske tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. 

Dersom barnehagen ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn i barnehagen, må foreldrene ha gitt sitt 

samtykke. Foreldrene trekkes aktivt med i samarbeidet. 

 

UNIVERSITET I OSLO (UiO) OG HØGSKOLEN I INNLANDET (INN) 

Fra 2018 har vi tatt imot spesialpedagogikk-studenter fra universitet i Oslo og fra Høgskolen i innlandet. I 

2020/2021 kommer vi til å fortsette samarbeidet med universitet og høgskolen. Barnehagelærerne vil da være 

veiledere for studentene. Foreldre på avdelingen vil få beskjed dersom det kommer studenter. Dersom 

studenter ønsker at et eller flere barn skal være delaktig i studentens arbeid vil gjeldene foreldre bli spurt på 

forhånd.       

 

 

       

 

 

 

 



13. OVERGANGER 

 

TILVENNING I BARNEHAGE OG OMSORG FOR DE MINSTE BARNA 

Barnehagen har utarbeidet en egen intern handlingsplan for de minste barnas oppstart i barnehagen og deres 

omsorgsbehov. 

 

OVERGANG FRA SMÅBARN TIL STORBARNSAVDELING 

Barnehagen har utarbeidet en egen intern handlingsplan for hvordan vi skal jobbe for å gjøre barnas overgang 

fra Elvelunden (småbarn) til Lillohøyden (store barn) god og trygg. 

 

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. 

 

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 

mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 

kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 

nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skole- 

fritidsordningen». (Rammeplan for barnehagen, 2017 s.33-34) 

 

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

preget av skoleforberedende aktiviteter. Selvstendighetstrening, utvikling av sosial kompetanse, lytte- og 

konsentrasjonstrening og motoriske utfordringer vil være i fokus. 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. 

Aktiviteter som spill, høytlesning, grov- og finmotorisk stimuli og sang, rim og regler vil bli mye brukt. 

Oslobarnehagen har utarbeidet en standard for samarbeidet mellom barnehage og skole for å sikre: 

 Gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo 

 En meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – fra barnehage til skole 

 En trygg skolestart for barn og foresatte 

 Tidlig innsats for barn med særskilte behov 

Oslostandarden 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 

kun til skolen hvis foreldrene gir sitt samtykke. Opplysningene er kun tilgjengelig for ansatte i skolen 

med tjenstlig behov og skal ikke lagres i barnehagen. Barnehagen sender skjemaet til skolen barnet 

skal begynne på innen 1.juni, og foreldrene får kopi. Ny Oslostandard kom mai 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

E-post: dl.fernanda@bhg.no 

Org.nr. 995 282 771 

Hovednummer: 46 95 95 55 

(tastevalg for å komme til avdelingene, daglig leder og fagleder) 

 

Avdeling Elvelunden 

Fernanda Nissens Gate 3, 0484 Oslo 

Hjemmeside Elvelunden: www.fus.no/fernanda-avd-elvelunden 

 

Avdeling Lillohøyden 

Fernanda Nissens Gate 8, 0484 Oslo 

Hjemmeside Lillohøyden: www.fus.no/fernanda-avd-lillohoyden 

 

 

      

 

 

 

http://www.fus.no/fernanda-avd-elvelunden
http://www.fus.no/fernanda-avd-lillohoyden

