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INNLEDNING

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter .  
Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede  
målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse .

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et 
arbeidsdokument og vi evaluerer jevnlig bruken vår av årsplanen på avdelingsmøter .  
FUS har også en serviceerklæring som vi bevisst bruker inn i arbeidet vårt med barna .  
Dette er et dokument på hva foreldre kan forvente av oss som barnehage .

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 
sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene .

Barnehagens daglige leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med 
progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre .

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg .



Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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OM BARNEHAGEN

Vi er en liten avdelingsbarnehage med nærhet til marka og flere kulturtilbud .  
Vi er opptatt av at leken skal ha en sentral plass hos oss . Vi skal lytte til barna og fokusere 
på vennskap, barns utvikling og vi skal se hvert enkelt barn . Her er det godt arbeidsmiljø, 
kompetente, varierte, stabile og lekende personale .

Barnehagen har et hovednummer: 22 32 09 76 og her kan alle avdelinger og  
daglig leder nåes ved å bruke tastetrykkene man blir informert om . 

BARNEHAGEN HAR FIRE AVDELINGER:
Bukkene Bruse   bukkenebruse .smedbakken@bhg .no    99 21 56 80
Soria Moria    soriamoria .smedbakken@bhg .no    99 21 56 81
Askeladden   askeladden .smedbakken@bhg .no    99 21 56 82 
Tommeliten   tommeliten .smedbakken@bhg .no    99 21 56 83
 
Daglig leder – dl .smedbakken@bhg .no 22 32 09 76 (tast 1)

Vår virksomhet er styrt av «lov om barnehager m/forskrifter»,  
«rammeplan for barnehagen», barnehagens vedtekter, serviceerklæringen til FUS,  
etiske retningslinjer for personalet, «overordnet fagplan FUS» og FN’s barnekonvensjon .

Personalet i barnehagen er opptatt av å være lyttende . Det betyr at vi lytter til og 
respekterer andres tanker og meninger . Vi reflekterer aktivt over egen væremåte, samt de 
situasjoner og hendelser vi møter i hverdagen vår . Dette innebærer i praksis at det ikke bare 
er de voksnes synspunkter og ideer som blir viktige, men vi spør barna – hva mener dere?

Derfor er det viktig for oss:
 - Å ha fleksible planer og lyttende voksne! 
 - Å ha god tid til hverdagslige aktiviteter, lek, mat, påkledning o .l . 
 - Å skape en god hverdag sammen med barna .
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For de voksne blir det derfor viktig å finne balansegangen mellom det at barnehagen skal
være et miljø for utvikling og læring, men også en plass der barna får mulighet for 
deltakelse og innflytelse på egen hverdag . Det betyr at vi observerer hva barna er opptatt 
av og hva de syns er gøy å leke . Disse observasjonene bruker vi bevisst for å skape rom for 
videreutvikling og læring .

Et godt læringsmiljø er preget av:
 - Trygghet, vennskap og positive relasjoner
 - Motivasjon og mestring
 - Utvikling av barns egenledelsesferdigheter
 - God tid og lyttende voksne
 - Vi følger barnas initiativ

Smedbakken FUS barnehage eies av Trygge Barnehager as og driftes av FUS as . Barnehagen 
ble en FUS barnehage 01 .04 .2015 og vi har ca . 54 plasser til barn fra alderen 1-6 år . 
Vi samarbeider også med andre distanser, og har inne praksisplasser fra NAV . 

MYKID
Vi bruker MyKid som kommunikasjonsverktøy ut mot foresatte . Her blir bilder, beskjeder, 
registrering av fravær/ferie, nyhetsbrev m .m . lagt ut . Foreldre blir anbefalt om å laste ned 
appen ved oppstart . Mer informasjon om MyKid kommer med velkomstbrev til nye barn . 
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VERDIGRUNNLAG – FUS

VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti .

Visjonen er noe vi skal strekke oss etter, det er en ledestjerne for alt  
vårt arbeid i barnehagen . Vi jobber jevnlig med å kvalitetssikre at vi  
følger visjonen og at den ligger til grunn for all vår atferd . 

Hvordan tilrettelegger vi for visjonen i Smedbakken FUS barnehage?

Leken skal ha stor plass hos oss gjennom at vi tilrettelegger for vennskap, lek og læring .  
Vi ser etter de små øyeblikkene som er med og skaper hverdagsmagi . Vi hjelper barna til  
å skape vennskapsrelasjoner ved at vi byr på oss selv, er lekne, aktive og tilstedeværende .  
Vi ser og hører dem og støtter barna slik at de kan utvikle seg til den beste versjonen  
av seg selv . 

VERDIER
FUS har definert tre verdier som skal være forankret i alt arbeid i sine barnehager .

Disse verdiene er:
 - Glødende
 - Skapene
 - Tilstedeværende

Barnehagens verdier beskriver hvordan vi ønsker å framstå, hvordan vi ønsker å bli omtalt 
og hvordan vi opplever den interne kulturen . Verdier beskrives som atferd og støtter opp 
om barnehagens prinsipper, etikk og kultur . 
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Dette gjør vi for å være: 

GLØDENDE
 - Er engasjerte og tilstedeværende .
 - Fantasifulle og kreative
 - Motiverende
 - Se de små og magiske tingene i hverdagen
 - Arbeider med å ha de samme grunnverdiene og utfyller hverandre på en god måte
 - Utvikler våre sterke sider
 - Er nysgjerrige og undrer oss sammen med barna

SKAPENDE
 - Vi er tilstedeværende
 - At vi lar barna få føle og oppleve forskjellige former og gjenstander
 - Vi lytter til barna og viser at vi ser dem og kan ta deres perspektiv
 - Tilrettelegger for lek, læring og utvikling
 - Vi fokuserer på prosessen, ikke produktet
 - Gir barna utfordringer, slik at de har noe å strekke seg til
 - Respekt for ulikheter

TILSTEDEVÆRENDE
 - Mentalt og fysisk tilstede
 - Tar barnas fokus og er en undrende voksen sammen med barna
 - Er gode språkmodeller gjennom varierte tilnærminger, kommunikasjon og språkuttrykk
 - Har god tid
 - Være tilstede i leken og skjerme god lek og gyldne øyeblikk .
 - Ha gode dialoger
 - Skape trygghet, nærhet og tillit . 
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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.» 
(Barnehagelovens §2 Barnehagens innhold)

Slik jobber vi med kultur i Smedbakken FUS barnehage 
 - Bruke natur og mark . 
 - Vinteraktivitetsdag
 - Fastelavnfeiring og karnevalsfeiring
 - Påskeaktiviteter 
 - 17 .mai feiring .
 - Fargefest, alle barnehagene på Ellingsrud deltar . 
 - Sommerfest i barnehagen, foreldre er også invitert .
 - Felles høstsuppe/foreldrekaffe
 - Luciamarkering med foreldre
 - Nissefest
 - Skøyter for 4-åringene
 - Førskolegruppe
 - Har teateropplevelser
 - Markerer samenes dag og andre kulturelle høytider
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BARNEHAGENS MÅL  
OG SATSNINGER

BARNEHAGENS VISJON
«Vi gjør en forskjell og gir barna redskapene til fremtiden»

Vi er bevisste vår egen kultur i barnehagen . Både mellom ansatte, voksne – barn og voksne 
– voksne . Vi bruker stadig styrkene våre . Hva er vi alle gode på? Vi stiller hverandre stadig 
spørsmål om hverandres praksis . Refleksjon står høyt hos oss og vi skal alltid være åpne for 
at det finnes andre gode meninger, innspill og tanker . 

Vi jobber ofte med hvorfor vi er i Smedbakken FUS barnehage . Vi som jobber her skal vite 
hvorfor vi ønsker å være akkurat her . Personalet er bevisst sine egne styrker slik at vi alle 
kan dra nytte av styrkene sammen med barna . 

Slik gjør vi det: 
 - Vi støtter barna til å bli den beste versjonen av seg selv
 - Vi bygger selvfølelsen og gir barna mestringsfølelsen
 - Vi forbereder barna på livet videre
 - Vi gir barna troen på seg selv
 - Vi ser alle barna
 - Vi veileder barna
 - Vi lærer barna om respekt for hverandre, mennesker og naturen
 - Vi oppfordrer barna til å ta egne beslutninger
 - Vi ser på alle situasjoner som en læringssituasjon
 - Vi verner om barndommen, den har egenverdi

FUS barnehagenes visjon er:
Sammen gir vi barndommen lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti. 
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Hovedmål for FUS-barnehagene:
 - 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 at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller
 - FUS-barn har det gøy i barnehagen

Ut i fra disse målene som også står i serviceerklæringen vår og prosjektet «egenledelse i lek 
og læring» har vi valgt å fokusere på følgende punkter som følger under i barnehagen vår . 
Arbeidet vårt med dette gjøres rede for videre i årsplanen . 

VENNSKAP
Vennskap er viktig og vi ønsker at alle barn i Smedbakken FUS barnehage skal ha en venn . 
Det å ha en venn skaper en trygghet for barna, at de føler seg sett og verdsatt . Vi skal jobbe 
for at alle barn hos oss føler seg trygge og at de har minst en venn i barnehagen . 

Hvordan jobber vi med vennskap
Vi fokuserer på temaet, definerer hva en venn kan være og skaper diskusjoner med barna 
rundt dette . Vi observerer og deltar i leken til barna slik at vi lettere kan hjelpe og veilede 
barna . Vi tar vare på og skaper nye vennskap gjennom samarbeid med andre avdelinger, 
inndeling i mindre grupper og inndeling av grupper videre . Barna opplever tilhørighet 
gjennom forskjellige aktiviteter, erfaringer, opplevelser og det å vise ting de har gjort eller 
laget . Dette skaper samhold . Følelsene til barna blir bekreftet og de blir anerkjent . Ved at 
vi lar barna få leke og bruke sine interesser finner ofte barna hverandre . Vi fokuserer på 
konfliktløsning og snakker om at vi kan ha forskjellige meninger .

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Gjennom å jobbe mot målene til FUS mener vi at vi utvikler sosial kompetanse hos barna . 
Dette er grunnlaget for å kunne forholde seg til andre mennesker på en god måte, og 
dermed også mestre «resten av livet» . Vi vil nå disse målene gjennom å jobbe med å være 
tilstedeværende, aktive voksne, som har fokus på barna . Vi tilrettelegger for leken ved å 
skape arenaer for lek . Hvor barna lettere kan mestre å starte, opprettholde og videreutvikle 
god lek og legge godt til rette for å kunne utvikle positive relasjoner til andre .  
Gjennom prosjektet «Egenledelse i lek og læring» får personalet kursing i betydning av 
lek og det å inneha vennekompetanse . Kursholdere er Marianne Godtfredsen og Kristian 
Sørensen . Sammen har de skrevet boka «egenledelse i lek og læring» . 
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Gjennom leken og vårt fokus på egenledelse ønsker vi at barna utvikler en god sosial 
kompetanse . Den vil komme dem til gode senere i livet . Barna veiledes av voksne i dette 
arbeidet . Ved fokus på egenledelse vil barna få utviklet følgende ferdigheter som står under 
i egenledelseshjulet . 
Hvordan jobber vi med egenledelse
Vi legger til rette for at barna skal kunne ha en variert lek med voksne som er støttende, 
tilgjengelige og lyttende . Vi må oppdage og ta vare på de små magiske øyeblikkene .  
Barna blir delt inn i mindre grupper hvor det vil bli lagt vekt på leken og hvor vi 
fokuserer på god tid, leken skal skjermes . Vi bruker leken som læring og setter 
ikke for mange planer i løpet av dagen . De voksne skal delta i leken gjennom  
ulike voksenroller, gi inspirasjon og støttemidler slik at barna blir selvstendige  
slik at de kan oppleve god selvfølelse og mestringsopplevelse . 

Vi tenker at det som kan være søppel for voksne kan være spennende skatter for barna .  
Vi variere på leker vi har fremme slik at leken også kan variere .  
Vi oppfordrer også til lek uten ferdigleker slik at barna må bruke fantasien . 

Alle ansatte kurses i egenledelse og vi driver månedlig med evaluering om hvordan  
vi jobber med dette . Dette er ikke bare et prosjekt, det skal være en arbeidsmetode .  
Gjennom bruk av prosjektbasert læring (forklart senere i årsplanen) får vi brukt  
egenledelse slik at barna selv får være med å utvikle leken . Dette skaper både  
eierforhold og barna får oppleve mestringsfølelse . Alt i alt legger dette et  
veldig godt grunnlag for barnas språkutvikling . 
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SMARTMAT
SmartMat skal sikre at maten barnet ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og 
lærer på best mulig måte . SmartMat er grønnsaker, vann, rene råvarer og minst mulig 
ferdigmat . FUS har utarbeidet noen enkle retningslinjer for kosthold i barnehagene,  
disse kan sees rundt omkring i barnehagen, eller du kan spørre en ansatt om dem . 

Det skal være fokus på glede rundt matbordet –  
barna skal se frem til å spise og også ha det hyggelig når de spiser .
Helt grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid er at  
de får i seg næringsrik og nok mat som sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt .

SmartMat skal bidra til at barna får mat som inneholder byggeklosser for kropp og hjerne . 
Vi ønsker at barna skal få en forståelse for og kunnskap om hva ulike typer mat gjør med 
kroppen og hvilken mat kroppen helst vil ha .

Ved at barna får riktige byggeklosser i kroppen får de en god og variert mengde med næring 
til å holde energinivået oppe gjennom barnehagedagen . 

Hvordan jobber vi med SmartMat:
Vi har to ansvarlige for SmartMat i barnehagen . Disse planlegger rettene og står for innkjøp . 
Fokuset for rettene skal være at mest mulig skal lages fra bunnen og at barna skal kunne 
delta på dette . Vi skal kjøpe inn mest mulig råvarer slik at barna også får kjennskap til 
hvordan maten ser ut før den er ferdig . 

Vi tar barna så mye som mulig med i matlagingen .  
Vi ser på matlagingen som en aktivitet og ikke noe som tar tid bort fra barna . 

Vi bestiller inn masse grønnsaker og bruker i større grad naturlig søtning . 

Barnehagen står for bursdagsfeiringen til barna . Barna får selv velge mellom enkelte retter .  

Vi vil ikke operere som «matpoliti» ved å ikke servere pølser etc . på spesielle merkedager, 
men heller skape et godt forhold til mat ved å legge et godt grunnlag på alle de andre dagene . 
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PROSJEKTBASERT LÆRING
Hva er prosjektbasert læring:
En arbeidsmåte for å la barna delta mer i planleggingen . Vi bygger opp et tema/prosjekt rundt 
barna og deres interesser . Prosjektene vil bli valgt etter 1-2 uker med observasjoner . Prosjektene 
vil gå over lengre perioder og ikke bare en måned . Vi har faste perioder for prosjektene .
 - 1 . runde: september og ut november
 - 2 . runde: januar til påske, men også mulighet for at det varer til sommeren

Desember har vi som egen julemåned og august velger vi å fokusere på tilvenning og bli 
kjent for og med alle nye barn . I forkant av prosjektene vil personalet observere og følge 
med på barnas interesser og planlegge på avdelingsmøter . Prosjektene vil bli til underveis, 
og alt vil ikke være 100 % med en gang prosjektet settes i gang . Vi håper at dette også 
fanger interesse for foreldrene, og at dere gjerne stiller spørsmål rundt prosjektet underveis .
Hvorfor prosjektbasert læring?
Barna får deltatt mye mer i planleggingen og er selv med velger/forme prosjektet .  
Allerede her får de utviklet seg på sosiale ferdigheter, kommunikasjon, lek og mye mer . 
Rommet blir brukt som 3 . pedagog . Det betyr at vi bygger rommet etter leken .  
Vi kommer til å bruke mye ressurser på å forme rommet etter prosjektet . 

Har man vann som prosjekt, kan man gjøre rommet om til en følelse av å være under vann . 
Ikke bare ved å henge opp bilder av vann på veggene, men ved å f .eks . lage en sølepytt av 
blåe ark på gulvet, henge ned tøystykker som er blå ned fra taket . Lage fisker som henger 
ned fra taket etc . Da trer barna rett inn i leken når de kommer inn i rommet . Det er bare 
fantasien som setter begrensninger .  Barna får tatt mye mer del i formingen av leken og 
rommet, og de er da selv med å skaper noe felles for alle .  

Gjennom prosjektbasert læring jobber vi med:
 - Barns medvirkning
 - Undring
 - Barnehagens verdier: glødende, skapende, tilstedeværende
 - Barnehagens visjon: sammen gir vi barndommen verdi,  

lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti
 - Satsingsområdet egenledelse i lek og læring
 - Alle fagområdene i Rammeplanen, pluss viktige begreper fra rammeplanen  

som lek, læring, omsorg, danning, sosial kompetanse, m .m .
 - Dokumentasjon gjennom prosjektbok



16

DOKUMENTASJON
Vi kommer i løpet av hvert prosjekt til å ta bilder av barna i aktiviteter, forberedelser og 
prosessen . På slutten av hvert prosjekt vil dette bli satt sammen til en PDF-fil . Her vil 
prosjektet gjennomgås, forklares og ting man har gjort og hvorfor vil bli tydeliggjort her . 
Det vil kunne trekkes inn faglige hendelser tatt ut i fra rammeplanen, årsplanen og mer . 
Filen brukes til å vise arbeidet vi gjør i barnehagen .

Vi ønsker å gi et eksempel:

PROSJEKT: DANSKEBÅTEN
Det er observert blant barna at de har stor interesse for båt og reise .  
Ut i fra dette planlegger personalet og starte med danskebåten og ta det derfra .  

Avdelingen startet prosjektet med å gruble sammen med barna for å høre hva de kan om 
danskebåten, og hva de kan tenke seg å lære om danskebåten .

Deretter begynner de å samle det man trenger for å leke danskebåten . Rekvisitter og utstyr . 
Deretter dro de på en tur til danskebåten . Her ble de møtt av en ansatt som viste dem rundt og 
forklarte hva de forskjellige rommene var og ble brukt til . Mange av barna hadde kjennskap 
til båten og andre ikke . Her får alle da en felles forståelse og felles grunnlag for leken videre . 
Etter turen tar de en grublestund til og grubler over hva de har funnet ut og lært på turen . 

Personalet tar opp spørsmålene barna lurte på før de dro på turen og barna  
snakker og svarer på disse . Her lærer barna masse . 

Deretter begynner de å planlegge hvordan de kan endre på avdelingen for å få til danskebåten . 
Barna kommer med forslag om hva de trenger å ha, og personalet har allerede noen rekvisitter 
på lur . Barna foreslår at man trenger en båt, styrhus, lekerom m .m . Båten blir laget ved at man 
bruker en gammel sofa og snekrer sammen noen planker foran til en baug noe barna er med å 
deltar på . Styrerommet blir skrudd sammen på en planke med forskjellig utstyr man kan skru 
og trykke på . Det blir satt sammen et lite rom av noen lekeklosser hvor det er lekerom, og 
barna finner også ut at de må ha en dusj og et basseng . Leken kan da begynne .  

Videre finner de da ut hvilke roller som trengs i disse situasjonene, barna får roller og 
rekvisitter som er tilgjengelige, og leken er i gang . 

Her har da barna deltatt i alt av planleggingen og allerede fått masse ny kunnskap og ferdigheter .

I dette prosjektet hadde også avdelingen en dag hvor de lekte danskebåten på selve 
avdelingen . Barn hadde med bagasje hjemmefra med pysjamas i . De fikk utlevert billetter 
fra personalet som de måtte skanne inn og bagasjen ble kontrollert . I løpet av hele dagen 
ble det gjennomført bading, buffet, skattejakt, diskotek, leker og overnatting . 
Prosjektet ble avsluttet med enda en tur til danskebåten . 
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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 . Alle nyansatte i kjeden skal også  
gjennom FUS skolen . Fokus dette barnehageåret vil være «egenledelse i lek og læring» .  
De ansatte skal gjennom en kursrekke for å øke kompetansen om dette temaet .  
FUS sitt nye prosjekt «SmartMat» vil også starte arbeidet med dette året . 

Vi jobber også innad med prosjektbasert læring og bruker den kompetansen personalet 
har med seg inn i barnehagen . Vi ønsker også å vektlegge hvordan vi kan få brukt den 
kompetansen personalet har ved å la dem dele kompetansen sin med resten av personalet . 

Vi har og en kultur for å stille hverandre spørsmål om hvorfor man gjør ting slik man gjør 
det . Dette for at vi ikke skal sette oss fast i gamle rutiner og slik at man kan få en annen og 
ny vinkling på hvorfor man faktisk gjør det man gjør . 

Alle nyansatte i barnehagen går gjennom FUS sitt opplæringsprogram som går  
over flere seksjoner sammen med daglig leder . Nyutdannede pedagoger går også  
gjennom et eget lederutviklingsprogram .  

I barnehagetiden gjennomføres det:
 - Avdelings- og ledermøter
 - Gruppeveiledning og individuell veiledning

 
Utenfor arbeidstiden gjennomføres det:
 - Personalmøter ca . én gang i måneden
 - Forskjellige kurs som er rettet mot satsningsområdene våre
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MÅL FRA LOV OM  
BARNEHAGER OG 
RAMMEPLAN

I «Rammeplan for barnehagen» vil det på punktet «personalet skal:» stå flere punkter enn i 
årsplanen . Disse gjelder også . 

OMSORG
Personalet skal:
 - Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
 - Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
 - Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
 - Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
 - Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet

Våre tiltak for å oppnå dette:
 - Hver enkelt avdeling legger til rette for hvert enkelt barns/gruppes behov .  

Vi tilbyr barna hvile ut i fra behov og alder i hver enkelt gruppe .
 - Vi skal være imøtekommende overfor barn og foreldre . Vi er oppmerksomme på barnas 

behov og interesser, slik at foreldre og barn føler seg ivaretatt på en god og trygg måte .
 - Vi legger vekt på å bygge opp barns selvfølelse og deres evne til at vise empati,  

omsorg og forståelse over for andre .
 
LEK
Personalet skal:
 - Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
 - Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for  

lek og legge til rette for utvikling av leketemaer
 - Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
 - Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
 - Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
 - Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek
 - Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken .
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Våre tiltak for å oppnå dette:
De voksne i barnehagen er positive forbilder som gir barn inspirasjon og hjelp til å komme 
inn i leken når det er nødvendig, behersker lekekoder og utvikle vennskap .

Personalet observerer og er tilstede, og er bevisst sin rolle i leken slik at barna kan få den 
nødvendige støtte de trenger i samspill med andre barn . Barnehagehverdagen skal være 
preget av god tid og lek . 

DANNING
Personalet skal
 - tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas  

identitetsutvikling og positive selvforståelse
 - støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
 - synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som  

grunnlag for opplevelser, utforsking og læring .

Våre tiltak for å oppnå dette:
 - Støtte opp og følge barnas initiativ
 - La barna få uttrykke synspunkter og få frem sin mening
 - La dem utforske i samtale med barn og voksne

LÆRING
Personalet skal
 - Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette  

for at barn kan bidra i egen og andres læring
 - Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som  

fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling
 - Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement  

og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
 - Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet,  

kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner
 - Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser  

og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser .

Våre tiltak for å oppnå dette:
 - De voksne er nysgjerrige og engasjerte, og tilbyr barna varierte aktiviteter og materialer 
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som fremmer læring
 - Jobbe ut i fra metoden «prosjektbasert læring» for å fremme og skape læring, undring, 

opplevelser og erfaringer
 - Jobbe med «egenledelse, lek og læring»
 - Vi legger til rette for og bruk av fysisk aktivitet, natur og kultur
 - Vi skal være preget av god tid og lek
 - Vi arbeider i små grupper som gir ro og anledning til å se og bygge relasjoner til det 

enkelte barn, og gi barna den hjelp og støtte de trenger

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Personalet skal:
 - Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre,  

oppleve vennskap og lære å beholde venner
 - Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og  

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 - Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og  

finne løsninger i konfliktsituasjoner
 - Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre .

Våre tiltak for å oppnå dette:
 - Bidra til at alle barn i barnehagen har en venn og ta vare på vennskap .
 - Bidra i leken slik at barna utvikler gode lekekoder
 - Snakke om følelser og ta den andres perspektiv i samtale med barna

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Personalet skal
 - Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og  

non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling
 - Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge  

til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
 - Være bevisst på sine roller som språklige forbilder  

og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn
 - Følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn 
 - Som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som 

har sen språkutvikling



21

Våre tiltak for å oppnå dette:
 - Personalet oppmuntrer barna til å bli selvstendige og få tro på seg selv .
 - Personalet skal på en omsorgsfull måte veilede barna i deres møte  

med samfunnets normer, sosiale krav og egen væremåte .
 - Gjennom å møte voksne som er tilstede på en støttende måte – uten å «overta»,  

skal barna få mulighet til å bruke – og utvide – sin egen kompetanse .
 - Barna skal utvikle evnen til å løse konflikter slik at de klarer å  

håndtere dem og være rustet til å møte hverdagen .
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BARNS MEDVIRKNING

Barnehagen legger til rette for og oppmuntrer til at barna skal få gitt uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet og erfare at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen .

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer individuelle forutsetninger og behov .

Vi tilbyr derfor barn ulike aktiviteter ut i fra interesser, behov og alder . Det betyr at barna 
ikke alltid er med på alle aktiviteter . For at barna skal kunne medvirke, vektlegger vi å ha 
«åpne» planer med tid og rom for barnas nysgjerrighet og interesser .

Vi bruker og arbeider med prosjektbasert læring som bygger på barnas interesser . 

Vi ønsker at avdelingenes fysiske rom skal kunne endres ut i fra barnegruppens 
sammensetning og interesser slik at man både kan forme leken tredimensjonal og slik at 
leken kan utvikle seg .  

Personalet observerer hva barna leker med, synes er gøy og er opptatt av . Med dette som 
grunnlag lager avdelingene planer og aktiviteter, og bruker dette bevisst for å skape et miljø 
for videreutvikling og læring .
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SAMARBEID MELLOM  
HJEM OG BARNEHAGE

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling .

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene .

Vi tilbyr oppstartsamtale for alle nye foreldre med pedagogisk leder, og deretter 
foreldresamtaler og foreldremøter . 

Vi inviterer til forskjellige fellesarrangementer gjennom året hvor vi ønsker at både foreldre 
og andre i familien kan delta . 

Vi ønsker også å være tydelige på forventninger vi har til foreldre når det gjelder 
informasjon begge veier, daglige rutiner, praktiske ordninger og engasjement i barnets 
barnehageliv, oppfølging og samarbeid .

Foreldrenes rolle i forhold til språkstimulering og samarbeid om dette formidles og 
diskuteres på ulike arenaer .
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OVERGANGER
Barnehageårene vil kunne være preget av flere overganger . Både fra en annen  
barnehage til vår, fra en annen avdeling til en annen og noen begynner på skolen . 

Slik gjør vi det:
NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Barn er forskjellige, noen takler oppstarten veldig godt, mens for andre kan den være litt 
vanskelig . Det er viktig at dagene ikke blir for lange . I startfasen er det viktig å komme til 
avtalt tid da spesielt de yngste barna i barnehagen trenger faste og trygge rammer med 
dager som er forutsigbare .

Underveis i tilvenningsperioden kan/bør dere foreldre trekke dere litt vekk fra barnet .  
Dette kan man prøve på allerede fra dag 2 . Ta gjerne en kaffekopp på personalrommet  
eller lek med andre barn . Husk å si fra til barnet at du går og hvor du går .  
Hvis du går ut en tur er det fint om du kan være tilbake på kort varsel . 

Vi har satt av tre dager til tilvenning, men det kan enkelte ganger ta noe lengre tid .

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
De barna som går på småbarnsavdelingene som skal begynne på storbarnsavdelingene vil 
begynne å gå på besøk til dem allerede på vårparten . Personalet fra småbarnsavdelingene 
er med på besøkene i begynnelsen . Avdelingene planlegger sammen besøkene og barna kan 
enkelte ganger ta lunsjen sammen med de eldste barna . 

På våren vil enkelte av småbarna flytte ned på storbarn  
før nytt barnehageår dersom det blir ledige plasser . 

OVERGANGER 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 fra barnehage til skole og eventuelt AKS . Barnehagen skal bidra til at 
barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro 
på egne evner . Vi har valgt å jobbe med vikinger som prosjekt for førskoleklubben .  
Temaet er fleksibelt, slik at det er mye vi kan gjøre, utforske å finne ut av gjennom året . 

Pedagogene deltar på møter med skolen og sender inn informasjon til skolen i samarbeid 
med barnas hjem . Førskolebarna har vikingklubb fra begynnelsen av september .  
Gjennom temaet vikinger lærer barna å sy drakter, lage skjold, hjelmer, smykker,  
skaut og belter . De baker brød og går på museum . Gjennom vikingklubben har vi 
skoleforberedende aktiviteter sammen med barna .
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PROGRESJONSPLAN FOR  
DE SYV FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som 
er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver . Fagområdene vil sjelden 
opptre isolert . Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i 
forbindelse med hverdagsaktiviteter .
 - Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang . 
 - Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter .
 - Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 

med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter .
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KOMMUNIKASJON
SPRÅK 
TEKST

Bygge relasjon og 
tilknytning med de 
minste barna . Øve 
på grunnleggende 
kommunikasjon og 
dialogferdigheter gjennom 
nærhet, blikkontakt, felles 
oppmerksomhet og  
at det voksne tilpasser sitt 
språk til barnet . 

Sette ord på og snakke med 
barna om alle dagligdagse 
situasjoner og erfaringer 
vi gjør oss . Sanger, rim og 
regler hvor man vektlegger 
gjentagelse  
og gjenkjennelse . 

Sanger og leker med 
bevegelse hvor barna 
kan aktivt delta uten 
verbalspråk . Høytlesning 
av bøker som er tilpasset 
barnas alder og interesser .

Bruk av konkreter og bilder 
i flest mulig situasjoner i 
barnehagehverdagen .  
Bli kjent med eventyr  
og fortellinger .

Øve seg på å takle 
ulike situasjoner som 
konfliktløsning og turtaking 
som de møter i hverdagen . 
Samtale barn-voksen, barn-
barn

Møte barna med en 
forventing og oppmuntre 
dem til å bruke språket 
for å uttrykke egne behov, 
ønsker og tanker . Undre 
seg og samtale med barna 
om ulike tema . Bruke 
bilder, konkreter og bøker  
som hjelpemidler for  
å støtte samtalene .

Øve på dialogferdigheter 
hvor man venter på tur i 
samtalen .

Øve på å bruke språket til 
å forhandle, samarbeide og 
løse konflikter i samspill  
og lek .

Øve på å holde fokus  
på og fordype seg i  
en bok over tid .

Utforske bøker,  
historier og eventyr -  
gjenfortelle, fantasi .

Vikingklubb

Dramatisere eventyr  
og fortellinger .

Rim og regler med  
avansert tekst .

Skal kunne ta imot og 
forstå muntlige beskjeder, 
samt utvikle dybdespråket .  
De skal også lære seg å 
løse konflikter selv ved å 
bruke ord og forholde seg 
til regler .  
De skal også lære seg å 
samarbeide i grupper . 

Tørre å ta ordet i en større 
gruppe . 

Ved behov tørre å spørre 
voksne om hjelp . 

Øke vanskelighetsgraden i 
eks . brettspill, memory .

Gjøre skoleforberedende 
aktiviteter som å øve på å 
skrive navnet sitt .

Telle, kaste og bruk  
av terninger . 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KROPP 
BEVEGELSE,  

MAT OG HELSE

Barna skal få flest mulig 
sanseopplevelser hvor de 
kan å se på, ta på, høre på, 
smake på, løfte og flytte 
på . Tilrettelegge avdelingen 
for boltrelek og motoriske 
aktivitet ved bruk av 
forskjellig materiell . 
Personalet støtter og 
hjelper barna slik at de får 
oppleve mestring i fysisk 
aktivitet .

Turer i skog og nærmiljø . Vi 
er ute i all slags vær .

Barnehagen legger vekt på 
et sunt og variert kosthold, 
hvor barna får erfaring med 
ulike smaker, teksturer og 
konsistenser . Personalet 
skal etterstrebe at barna er 
med å deltar i matlaging i 
barnehagen .

Vi har rutiner for renslighet 
og håndvask hvor 
barna blir oppfordret til 
selvstendighet .

Personalet skal sikre at 
barna blir trygge på sin 
egen kropp og får en 
positiv oppfatning av seg 
selv . Begynne å arbeide 
med tidlige forståelse av 
egne og andres grenser . 
Hva er greit at andre gjør 
med meg?

Skøyter for 4-åringene i 
Furuset Forum

Ski/akedag for hele 
barnehagen

Ski- og aketurer i 
nærmiljøet/ Ellingsrud

Turer og opplevelser både 
i skogen, barnehagen 
og området rundt 
som skaper glede og 
mestring ved allsidig 
bevegelseserfaringer .

Barna er med på matlaging 
som bidrar til måltidsglede 
og fellesskapsfølelse .

Barna blir presentert for 
nye fysiske utfordringer og 
aktiviteter etter hvert som 
de blir eldre og kan mestre 
mer . Turer og opplevelser 
i forskjellige miljø, både 
i barnehagen, skogen, 
bymiljø og nærmiljø . 
Vektlegge selvstendighet 
og utholdenhet . Styrke 
barnas evne til å møte og 
takle fysiske utfordringer .

Barnehagen arbeider for 
å styrke barna positive 
selvbilde og deres 
bevissthet om egen kropp 
og egne intimgrenser . 

Bevegelse til  
musikk og rytme .

Ulike regelleker  
(hoppe tau, hoppe strikk, 
paradis, “rødt lys”)

Balleker

Motoriske utfordringer i 
naturen med kupert terreng 
som klatring  
og balanseutfordringer

Vi bidrar til at barna 
utvikler et bevisst  
forhold egen kropp  
og respektere  
andres grenser

Skal bli selvstendig ved 
toalettbesøk og påkledning

Smake og spise ulik type 
mat og grønnsaker

Vikingklubb
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KUNST
KULTUR

KREATIVITET

Teater som
Inspirasjon til lek .

Utkledning og  
begynnende rollelek .

Barna får bli kjent med 
ulike materialer og 
uttrykksformer gjennom 
å leke og eksperimentere 
med materialene over 
lengre tid . 

Barnehagen legger til rette 
for ulike kulturopplevelser 
som for eksempel teater, 
konserter, museer, 
utstillinger, skulpturparker . 

Personalet er bevisst at 
musikk og andre kreative 
aktiviteter er et redskap 
som kan brukes i arbeidet 
med alle de andre 
fagområdene .

Sang, rytme og 
musikk bør være et 
gjennomgående element i 
barnehagehverdagen .

Bruk av form og farge med 
forskjellig type materialer . 
Skape noe av det vi finner i 
naturen

Besøke flere 
kulturinstitusjoner

Eventyr og fortellinger fra 
mange land

Erfare ulike musikksjangre .

Bevisstgjøre barna og 
utvikle deres kjennskap til 
former og farger . Forståelse 
av ulike teknikker .

Legge til rette for at barna 
kan ta ulike rolle og «spille 
ut disse» .

Utvide barnas 
erfaringer med ulike 
kulturinstitusjoner og 
arenaer .

Bidrar til at kulturelt 
mangfold blir en berikelse 
for hele barnegruppen .

Oppmuntre til å bruke 
fantasi, kreativ tenkning  
og skaperglede

Vikingklubb hvor barna 
lager vikingdrakter med 
forskjellig tilbehør .

Besøk på Vikingskipmuseet 
og historisk museum .

Dramatisering av eventyr .

Temabaserte turer .

Vi tilrettelegger for 
forskjellige aktiviteter som 
sang, dans og snekring

Vi spinner videre på barnas 
interesser og oppmuntrer 
dem slik at de kan oppnå 
mestringsfølelse

Gjennom fantasiverdenen 
skaper vi hverdagsmagi . 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

NATUR
MILJØ OG

TEKNOLOGI

Vi studerer naturen og ser 
på forandringer i naturen 
gjennom året .

Plukker blomster og ser 
planter spirer og gror .

Vi legger ikke igjen søppel 
etter oss når vi er på tur .

Avdelingen har leker som 
utfordrer barna teknisk . 
(vri, dytte, skyve, skru, 
duplo etc .

Bruke digitale verktøy .

I tillegg til å rydde etter oss 
på tur, kildesorterer vi inne 
i barnehagen .

Vi er ute året rundt, 
opplever og utforsker 
naturens mangfold

Bruk av digitale verktøy . 

Avdelingen har leker 
og utsyr som stimulere 
til utforskning og 
eksperimentering og 
refleksjon

Undre oss over naturen, 
hvem som bor der og hva 
man kan høste av naturen 

Undre oss over søppel, 
hvor blir det av, hva skjer 
med det osv .

Studere naturen på nært 
hold med mål å få respekt 
for alt liv .

Bruke digitale verktøy .

Eksperimentere  
(f .eks . vann blir til is)

ETIKK
RELIGION
FILOSOFI

Lære å forholde seg til 
andre barn og voksne, ta 
hensyn til andre og å vente 
på tur .

Vi følger norske tradisjoner 
til jul og påske ved blant 
annet å synge julesanger og 
lese julefortellinger .

Legge til rette for undring 
og samtale rundt barns 
kultur og tro .

Utvikle empati  
og toleranse .

Utvikle respekt for 
hverandres ulikheter, 
religioner og kulturelle 
forskjeller .

Samtaler om tradisjoner i 
forskjellige land .
Undring og gode samtaler 
med barna i forhold til 
barnas interesser .

Vi jobber med 
konfliktløsing

Lære seg å løse konflikter 
selv ved å bruke ord og 
forholde seg til regler .

Luciafeiring i barnehagen 
og vi besøker sykehjem .

Filosoferer over livets 
mysterier, livet, døden og 
hvordan ting blir til .

Barna lærer seg at en 
problemstilling kan ha 
mange løsninger .  
Det er ikke alltid det  
finnes et fasitsvar .  
Vise respekt for hverandres 
meninger og syn . Det er lov 
å være uenig . 
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

NÆRMILJØ
SAMFUNN

Barna blir kjent med 
barnehagens nærmiljø 
gjennom turer .

Erfaring med forskjellige 
steder som for eksempel 
skog, butikk, skole, 
bibliotek, bondegård, 
brannstasjon og lignende .

Erfaring med ulike former 
for reise og transport .

Turer med kollektivtrafikk 
for å besøke aktuelle steder 
- f .eks . ulike museum .

Besøke barnas hjem .

Barnehagen skal gjøre 
barna kjent med ulike 
familieformer og alle barna 
skal få speilet sin familie i 
barnehagen .

Kjennskap til ulike yrker og 
arbeidsplasser .

Kjennskap til ulike bedrifter 
og virksomheter .

Personalet skal være bevist 
barnehagens forpliktelse 
til å bidra til kunnskap om 
og forståelse for samisk 
kultur slik det kommer 
frem i barnehagenes 
verdigrunnlag .

Vi markerer kulturelle 
høytider . 

Bli kjent i nærmiljøet og  
få kjennskap til hvor 
skolene er

Gi barna kunnskap om 
kultur og historie rundt 
Ellingsrud .

ANTALL
FORM
ROM

Utforske former

Klassifisering(sortering)

Eventyr og sanger med 
telling/antall/form

Ta barna med på 
matlaging slik at de får 
erfart forskjellige former, 
størrelser, mengde m .m . 

Bruke rim og regler, sanger, 
spill, musikk,

Størrelser/mengder/
vekt, digitale verktøyer og 
naturen for å inspirere til 
matematisk tenkning

Spille spill med telling/
begreper, og form og farge

Eksperimentere med 
former/volum/mengder

Øve på riktig benevnelse av 
geometriske figurer .

Vikingklubben
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KALENDER

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året 

AUGUST
-  Tilvenningstid i barnehagen .  

Velkommen til nye barn og foreldre!
-  Oppstart på ny avdeling for barna som 

flytter internt innen barnehagen .

SEPTEMBER 
- Foreldremøte
- Planleggingsdag 03 .09
- Planleggingsdag 21 .09

OKTOBER
- Felles høstsuppe/ foreldrekaffe

NOVEMBER
Planleggingsdag 19 .11 .

DESEMBER
Luciamarkering . Barn og foreldre er 
velkommen til en enkel frokost fra kl . 07 .30 . 
Kl . 08 .00 går førskolebarna Luciatog .
Nissefest . Vi har nissefest ca . 1 uke før 
juleferien . Barna kan gjerne kle seg  
ut som nisser .

JANUAR/FEBRUAR
- Vinteraktivitetsdag med aking og ski
- Planleggingsdag 14 .01 .
- Vi feirer Fastelavnen og Karneval .
- Samenes nasjonaldag 06 .02 .

MARS
- Smedbakken er 35 år .

APRIL
- FUS-dagen
- Påskeaktiviteter og frokost
 

MAI
- Planleggingsdag 10 .05
-  17 . mai feiring . Dette er vanligvis knyttet til 

siste ukedag før 17 .mai . Foreldre inviteres 
til å bli med å gå i tog . Vi avslutter med 
kaffe og kaker i barnehagen .

JUNI
-  Fargefest . Alle barnehagene på  

Ellingsrud går i tog . Vi har fest i  
en av barnehagene etterpå . 

-  Sommeravslutning . Fest i barnehagen 
for barn, foreldre og personale på 
ettermiddagen i samarbeid med SU .

  



Barnehages kontaktinfo:
Edvard Munchs vei 57

1063 Oslo 
Tlf: 22 32 09 76 

E-post: dl .smedbakken@bhg .no

SmedbakkenBarnehagenavn
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