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Innledning
Årsplanen er en plan som skal fungere som informasjon til foreldre, eier og
tilsynsmyndigheter. Planen blir retningsgivende for alle barnehagens avdelinger, og som en
videreføring av denne planen vil hver enkelt avdeling lage egne periodeplaner som
konkretiserer deres arbeid (hva-hvordan-hvorfor).
Vi ser fram til et år med mange utfordringer og fantasifulle opplevelser som vil gi oss glade
barn og mye moro. Hensikten med denne årsplanen er å synliggjøre vårt grunnlag for hva vi
mener er en god barnehage, basert på retningsgivende dokumenter og egne grunnsyn.
Tankene vi deler i dette dokumentet skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale,
sett i sammenheng med avdelingsviseplanene.
Vi ønsker å være en barnehage hvor det vi gjør er synlig. Vi vil vise fram en barnehage hvor
det er moro å være, hvor gleden og leken er i sentrum, hvor barna får skape, utforske og
oppleve. Vi ønsker at alle som kommer til vår barnehage skal kjenne på kroppen at «her er
det godt å være».
Barnehagens virksomhet er forankret i:
Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager
Disse gir tydelige retningslinjer for vårt arbeid.

Styringsdokumenter
Lov om barnehager
FNs barnekonvensjon
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Barnehagens vedtekter
Serviceerklæringen
Etiske retningslinjer for de ansatte
Barnehagens årsplan
Periode- eller månedsplaner fra avdelingene
Lokale retningslinjer
For mer utdypende informasjon kan du se www.lovdata.no og barnehagens hjemmesider.
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Velkommen til Vassenga FUS barnehage
Kort presentasjon av barnehagen
Vassenga FUS barnehage er en del av FUS kjeden, som er Norges største private
barnehagekjede. Det er til sammen mer enn 170 FUS barnehager i landet og vi har felles
visjon, verdier, serviceerklæring og andre viktige styringsdokumenter.
Vassenga FUS barnehage ble åpnet 1. mars 2016. Barnehagen ligger sentralt på Tveita med
lett adgang til offentlig kommunikasjon, natur, Tveten gård og mye mer. Vi har fine moderne
lokaler med flotte lekeapparater på uteområdet.
Barnehageåret 2018-2019 har vi 80 barn og 18 ansatte. Barnehagen er organisert i fire
avdelinger med faste voksne. På Vennebyen og Drømmehagen går 1- og 2-åringene, mens
Abra Havn og Kjuttaviga har barn over 3 år.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Vassenga FUS barnehage
Nåkkves vei 7
0670 Oslo

Daglig leder:
Lone Kanne-Hansen
E-post: dl.vassenga@bhg.no
Telefon: 948 77 675

Abra havn:
Tlf. nr.: 910 05 201
Epost: gul.vassenga@bhg.no

Drømmehagen:
Tlf. nr.: 910 05 168
Epost: orange.vassenga@bhg.no

Kjuttaviga:
Tlf. nr.:
Epost: blaa.vassenga@bhg.no

Vennebyen:
Tlf. nr.: 476 28 234
Epost: groen.vassenga@bhg.no

Hjemmeside: vassenga.bhg.no
Vedtekter finnes på barnehagens hjemmeside.
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Tilvenning
Barna i barnehagen er avhengig av gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen.
Foreldre/foresatte vil som regel alltid være barnets primære omsorgspersoner, men
barnehagepersonalet kommer på en god andreplass i barnas liv. Personalet i barnehagen er
derfor barnets sekundære omsorgspersoner.
Et verktøy vi bruker for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen.
Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når
barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i
sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede
med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og
organisering av følelsene sine.

Kontaktperson
Det er en stor overgang for både barn og foreldre når barnet begynner i barnehagen, det er
derfor viktig at barnehagen har gode og trygge rammer for at overgangen til barnehage skal
bli så god som mulig. Å ha en fast voksen å forholde seg for både foreldre og barn til den
første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Det er imidlertid en viktig forutsetning at
den voksne får et tillitsfullt forhold til foreldre og barn. Det bør derfor være mulighet for å
endre kontaktperson ved behov.

Informasjon
Personalet må gi god og nok informasjon om barnehagens opplegg og innhold, og legge til
rette for at foreldrene får anledning til å stille alle de spørsmål de måtte ha i forbindelse med
barnets oppstart i barnehagen. En oppstartsamtale er grunnleggende for at foreldrene og
barnehagen i sammen kan skape et så godt tilbud som mulig for barnet. Målet for
oppstartsamtalen er å utveksle viktig informasjon og å bli bedre kjent. Personalet blir bedre
kjent med barnet, foreldrene og deres hjemmemiljø slik at de lettere kan møte barnets
behov. Foreldrene får mulighet til å møte de ansatte på tomannshånd og til å formidle hvilke
psykiske og fysiske behov barnet har: Alt fra kosedyr som er trygghetsskapende for barnet til
allergier som barnehagen må ta hensyn til. Barnehagen har gjerne i god tid før samtalen delt
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ut et skjema til foreldrene slik at de kan forberede seg på samtalen. Er mor og far trygge på
barnehagen og har tillit til de ansatte, påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen
positivt.

Trygghet
Er mor eller far utrygge på å levere fra seg barnet til barnehagen, kan denne utryggheten lett
smitte over på barnets opplevelse av den nye situasjonen. På mange måter kan vi si at å
starte med å trygge foreldrene, er den beste måten å trygge barna på. Foreldres trygghet gir
barna en opplevelse om at ”her er det trygt å være”. Det holdes et foreldremøte for nye
barn ca. to måneder før oppstart.

Tid nok
Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og barnehagens side. Tradisjonelt settes det av
tre dager til barnehageoppstart. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene
har i arbeidslivet, mener FUB likevel at dette er altfor lite. Flere småbarn enn tidligere
begynner i barnehagen og flere er også yngre når de starter. Små barn kan ikke forberedes
muntlig på å gå i barnehagen og trenger flere dager for å bli trygge på et nytt sted. De skal bli
kjent med helt ukjente voksne og etter hvert knytte seg til dem. Dette er en prosess som
krever tid selv om det er individuelle forskjeller. En langsom og trygg tilnærming til de
ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene der foreldrene gradvis trekker seg
tilbake når de ser at barnet er trygg på de barnehageansatte. Vi prøver å spre
oppstartdatoene slik at det ikke er så mange på tilvenning samtidig. Vi anser at hele det
første halvåret for de minste skal være rutinepreget for å skape forutsigbarhet i hverdagen.

Barnehagen, en pedagogisk arena
Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under
opplæringspliktig alder. Som en pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i
endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å
møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling
av personalets kompetanse.
Barnehagen har en viktig oppgave i å gi barn omsorg og nærhet og legge forholdene til rette
for allsidig utvikling. Relasjoner med andre er viktig for barnas utvikling.
Barn må møtes med tillit og respekt, barns oppfatning av seg selv blir påvirket i møte med
andre. Det å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og som grunnlag for å
utvikle tillit både til seg selv og andre. Leken står sentralt for barns trivsel og utfoldelse, og
samspill i lek er viktig for allsidig utvikling. Vi skal gi rom for barns initiativ, fantasi og
undring.
Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i
sammenheng. Dette er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Barnehagen er en
kulturskaper og har en viktig rolle som kulturformidler.
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Barnehagens formål og pedagogiske grunnsyn
I vår barnehage skal barn få utvikle seg og utfordres på sitt nivå. Dette gjør vi ved å ha
aldersinndelte avdelinger, slik at avdelingen hele tiden har opplegg tilpasset alder, utvikling
og mestringsnivå.
Personalet må kunne sette seg inn i barnas situasjon for å kunne se ting fra barnets side og
forstå de best mulig. Det betyr at personalet må ha kjennskap til barns utvikling og vite hvor
de ulike barna står utviklingsmessig og veilede de i videre utvikling. Personalet skal være
gode rollemodeller samtidig som de skal kunne være en god lekekamerat som barna stoler
på. Personalet skal la barnet utvikle seg til å bli et selvsikkert og kompetent selvbilde.
Personalet skal være en kilde til inspirasjon og bygge opp under barnas kreativitet og fantasi.
Personalet må alltid tilby det beste av seg selv til barna ved at de hele tiden søker ny
kunnskap
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Fus visjon
Sammen gir vi barndommen
verdi; lek og glede,
hverdagsmagi og
vennegaranti.

Denne visjon er nært knyttet opp mot barnehagelovens formålsparagraf. I Vassenga ønsker
vi å synliggjøre dette ved å si noe om hva vi legger i begrepene;
Barnehagen skal gi barndommen verdi, vi skal skape gode minner og vi skal ta vare på
barnekulturen. Barna skal få lov til å være barn, de skal få være nysgjerrig og utforskende, og
vi skal ta de på alvor. Barna skal få komme med innspill i sin egen hverdag i forhold til alder
og utvikling. Vi skal få barna til å ha lyst til å lære, vi skal støtte deres nysgjerrighet og deres
utvikling.
Leken har stor fokus hos oss – hos oss kommer leken først. Barna skal få god tid til å fordype
seg i leken, det skal være gøy å leke. Barna skal ha utfordringer i det fysiske miljøet, vi skal
innrede avdelingen etter barnas interesser slik er vi med på å utfordre barna og utvikle
leken. Barna skal få være med i hverdagsaktiviteter slik at de kan bruke disse erfaringene i
leken sin senere. De voksne skal være aktive i leken, de skal få oppleve at det er gøy å være
sammen med meg. Vi skal ha respekt for leken og all læring som finner sted når vi leker.
Vi skal ta vare på de helt spesielle øyeblikkene, hverdagsmagi skjer hele tiden. Vi skal stoppe
opp og tørre å ta vare på de små øyeblikkene. Det som skjer, det skjer – vi skal være i nuet.
Tiden skal ikke stoppe oss, vi har hele dagen, de voksne skal skape små episoder og de kan
finne på små hverdagsopplevelser som skaper magi for barn. Vårt motto er «i dag skal jeg
gjøre noe barnet kommer til å huske»

Vår målsetting er at alle barn skal oppleve vennskap i løpet av barnehagetiden. Vennskap er
noe som utvikler seg over tid. Vi kan garantere at vi arbeider målrettet mot at alle skal
utvikle vennekompetanse og ha gode venner i barnehagen. Personalet må være der for
barna, de må ha kjennskap til alle barna og de må se alle barna slik at de kan hjelpe og
veilede barna i forbindelse med utvikling av vennskap og sosial kompetanse. Personalet skal
være engasjerte og gi av seg selv.
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FUS Verdier
Voksne i FUS skal være
Glødende
Skapende og
Tilstedeværende.

En årsplan er med på å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet med barna i barnehagen.
Vi jobber ut ifra verdiene "glødende, skapende, tilstedeværende." Barnehagens verdier
beskriver hvordan vi ønsker å fremstå, hvordan vi ønsker å bli omtalt og hvordan vi opplever
den interne kulturen i Vassenga FUS barnehage.

Tilstedeværende
En voksen som sitter på gulvet
En voksen som er med i leken på barns premisser
En voksen som lar barna prøve og tar barna med på oppgaver.
En voksen som har en hånd barna kan holde og et fang som trøste
En voksen som samtaler med barna i hva de er opptatt av
En voksen som ser barna dere de er
En voksen som utvikler leken til barna

Glødende
En voksen som finner på ting
En voksen som er positiv og går på lysglimtjakt.
En voksen som gjør ting en liker og har det moro på jobb.
En voksen som lever seg inn i barnas aktiviteter.
En voksen som byr på seg selv
En voksen som ser at barna trives og opplever at barna er interessert i det jeg gjør

Skapende
En voksen som er kreativ
En voksen som deler av seg selv
En voksen som er med å utvikler/fornyer leken
En voksen som lærer barna nye ting
En voksen som skaper gode minner
En voksen som gir rom for undring og filosofering
En voksen som gjør ting hun/han ikke har gjort før.
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FUS Mål
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 morsomt i barnehagen.

Barnehagens satsningsområde og overordna mål
Vår hverdag dreier seg mye om LEK, SPRÅK, BEVEGELSE og MAT. Vi har derfor satt disse 4
områdene som våre hovedtema for arbeidet i barnehagen vår. Vi ønsker å gi sanseinntrykk
og erfaringer, som igjen er viktig for livslang læring. Vi skal gi barna morsomme og lærerike
opplevelser. Sammen med barna vokser ideene fram og fagområdene knyttes sammen.
Gjennom felles leketemaer berikes barnas lek og fantasi. Temaarbeid skal være en rød tråd
som gjennomsyrer hele virksomheten. Vi mener at utgangspunktet for læring er god når
barna får oppleve helhet og sammenheng i det de gjør. Vi vil jobbe prosjektbasert for å
fremme barns medvirkning, lek, vennskap, og læring på en morsom og god måte. Vi vil
igjennom månedsplaner/brev på avdelingene utarbeidet egne mål og planer for de ulike
fagområdene som vil være tilpasset de ulike aldersgruppene

Lek
Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken skal ha en egenverdi og
er en viktig side ved barnekulturen. Barn har høy kompetanse og engasjement når det
gjelder lek. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg
igjennom.
I Vassenga FUS barnehage jobber vi med egneledelse gjennom lek og læring, gjennom dette
arbeidet skal vi lære barna å være aktive og selvstendige over tid. Det handler om å lære å
lede seg selv. De først 3 leveårene er de viktigste årene i forhold til læring, det er i disse
årene vi må åpne mulighetens vindu hos barna. I arbeidet med utvikling av egenledelse er
det rolleleken som blir viktig og rollen den voksene har i rolleleken. Lek foregår både som
frie, selvvalgte aktiviteter og gjennom voksenstyrt lek. Vi jobber mot følgende mål;
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
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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
Slik tilrettelegger vi i Vassenga FUS barnehage for rollelek;
Vi endrer utforming på avdelingen og skaper egne lekearenaer tilpasset barnas
lekeinteresser
Vi tilbyr barna å være med på ulike hverdagsaktiviteter som gjør at de kan ta med seg
dette inn i leken.
Vi har ulike rekvisitter til lek som vi endrer etter hva barna leke
Vi skal gi nok tid til å leke og boltre seg i leken
Vi har innbydende lekemiljø inne og ute
Den voksnes rolle i lek er blant annet;
Å være deltagende i leken
Å være tilstedeværende i leken
Å være aktiv i leken
Å oppmuntre til lek
Å være oppmerksom på barns signaler og gi positive tilbakemeldinger
Å tilrettelegge og inspirere til barns lek
Å være lekekamerat, igangsetter eller iakttager
Å utvikle leken

Språk
Vassenga har et mål om at alle barna skal få utvikle språket optimalt i forhold til egne
forutsetninger. Personalet skal ha et bevisst forhold til hverdagsspråket. Personalet skal
bruke verktøy som høytlesning, rim og regler, samtaler, språkgrupper, bilder, benevning og
konkreter. Leken skal ha en sentral plass i dette arbeidet.
I hverdagen blir smågrupper og språkgrupper viktige arenaer for språkutvikling og sosial
utvikling, læring og etablering av vennskap. I smågrupper sikrer vi at alle barna blir sett, hørt
og forstått. Det skaper ro og konsentrasjon.
Språkgrupper vil skje i det formelle rommet – her har de voksne en plan med aktiviteten. I
arbeidet med språk er benevning av det som skjer rundt barnet og det de gjør og ser et viktig
virkemiddel i forhold til utviklingen av språket, her må de voksne bruke
overgangssituasjoner, påkledning, måltider til å fortelle og sette ord på det som skjer og
gjøres.
I tillegg til hverdagsspråket vil vi jobbe med følgende;
Eventyr og fortellinger
Rim, regler og tradisjonsleker
Sang og musikk
Voksne som støtter barns språkutvikling – og de har kompetanse om hvordan dette
gjøres gjennom lek, samspill og samtaler
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Kosthold og bevegelse
Grunnlaget for gode vaner dannes i barndommen, ved at barna får oppleve glede og
mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil sannsynligheten for at de
tar med seg gode vaner senere i livet. Vi ønsker at barna skal oppleve matglede og
bevegelsesglede.
Barn som er i barnehager der de får delta i matlaging, og der mat og måltid ses som en
integrert del av dagen, tar med seg de gode erfaringene hjem. Det kan bidra til at barna
utvikler gode kostvaner som de tar med seg videre i livet. Samarbeid med hjemmene er
sentralt, og at det vises respekt og forståelse for ulike mat- og måltidstradisjoner knyttet til
etnisitet, religion eller andre faktorer. Barnehagen kan også gjennom matlaging med barna
bidra til utvikling av praktiske ferdigheter.
I Vassenga FUS barnehage skal barna få oppleve matglede gjennom:
Et variert og sunt kosthold.
God variasjon mellom brødmåltider og varmretter.
At barna involveres i forberedelsene og tilberedning av mat.
FUS SmartMat – konsept (les mer om dette på www.fus.no/smartmat )
I Vassenga FUS barnehage skal barna få oppleve bevegelsesglede gjennom;
Voksne som er kledd for aktivitet og engasjement på barns premisser. Voksne som
trives på gulvet sammen med barna.
At vi skal ivareta barns nysgjerrighet og glede ved å være i bevegelse.
Voksne skal legge til rette for gode mestringsopplevelser ved at aktivitetene og
lekene tilpasses barnas interesser og forutsetninger.
Vi legger til rette for allsidige og varierte opplevelser
Vi arrangerer ulike aktivitetsdager.
Vi bruker nærmiljøet til turgåing.

Barns medvirkning
«Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.
Medvirkning handler også om og utforske tilværelsene sammen»
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)
I Vassenga barnehage vil vi møte barna med respekt og anerkjennelse og lytte til barnas
behov og interesser. I hverdagen vil åpne opp for spontanitet, der barns ønsker blir hørt.
Barna skal vite at de blir tatt på alvor. Voksne tilpasser barnas deltagelse ut ifra barnets alder
og forutsetninger. Det skal gis rom for at barna skal få øve, prøve og mestre. Barna skal få
undre seg og stille spørsmål. I valg av hverdagsaktivitetene skal barnas initiativ og interesser
danne grunnlaget. Dette er med på at barns medvirkning får en sentral plass i barnas
hverdag, og de vil etter hvert bli i stand til å ta egne valg.
Flere hverdagsaktiviteter tilpasses etter barnas ønsker. Vi bruker nærmiljøet mye og går til
steder som barna har utbytte av, for eksempel steder som innbyr til lek og fysisk aktivitet,
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turveier og lastebiler som er spennende å snakke om. Vi er også lydhøre overfor de minste
og er oppmerksomme på kroppslige «beskjeder» de viser oss i hverdagen.
Barna er ofte lite selektive og kritiske i det de ønsker seg. Der voksne ikke kan imøtekomme
barnas ønsker, er det viktig at barna for en forklaring. Dette handler om å ta barn på alvor. Å
møte barna med annerkjennelse og respekt skaper trygge og selvstendige barn.

Danning gjennom omsorg, lek og læring
I Vassenga FUS vil vi løfte frem barns positive handlinger ved å se og bekrefte dem.
Samhandlingsmønstre og samtaler med barna vil ha en sentral plass i samlingsstunder og
situasjoner som oppstår. Gjennom dette ønsker vi at barna skal tilegne seg prososial adferd.
Dette omfatter at barna har til hensikt å gjøre noe bra for andre; hjelpe, dele, trøste, vise
omsorg, glede seg sammen med andre.
Vi vil ha en hverdag som preges av lek, det skal være en balanse mellom frilek og voksenstyrt
aktivitet. Vi har aktive voksne som deltar i barns lek på barnas premisser. De voksne i er gode
rollemodeller som gir leken nye impulser og bidrar til progresjon i leken.
Lek skaper minner, samt utvikler fantasi, hvilket er grunnleggende for at barn lærer seg
lekeregler som igjen et gode verktøy for det sosiale samspillet og for å knytte vennskap.
Leken skaper mulighet for at barn blir konfrontert med andres reaksjoner. Ved at barna
møter konflikter og hindre i leken er av betydning for å kunne håndtere hverdagslige
situasjoner. Leke gir i tillegg mulighet til å spille ut følelser og veilede barnet i hvordan de
kan uttrykke seg på best mulig måte.
For oss i Vassenga FUS barnehage er det grunnleggende å jobbe ut fra barns interesser og
skape lekemiljø som stimulerer enkelt barnet og barnegruppa som helhet. For å styrke barns
motivasjon til lek og prosjekter, vil vi hente inspirasjon fra hva barnet er opptatt av.

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn
Hos oss er vi opptatt av at barna skal samhandle positivt. Vi ønsker å skape et varmt og
inkluderende miljø der positive sosiale relasjoner og vennskap oppstår. Alle barn uansett
funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn skal føle seg verdsatt og betydningsfull. Vi må
legge til rette for at alle barn får mulighet til å delta aktivt i et inkluderende fellesskap.
Grupper:
Vi deler oss i grupper, både etter alder og på tvers av alder. Målet med gruppene er å ha
tilrettelagde aktiviteter ut fra barnas alder og fremme vennskap.
Gjennom daglig rutiner på avdelingen, turer, samlingsstunder og felles arrangementer
jobber vi med at de voksne lytter og støtter hvert enkelt barn og tilrettelegger for å skape
gode relasjoner voksen – barn og barn – barn. Gjennom disse aktivitetene bidrar
barnehagen med å fremme barns trivsel, mestringsglede og følelse av egenverd. I arbeidet
med likeverd er vi opptatt av at hver enkelt barn skal oppnå de samme mulighetene.
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Barn med ulike forutsetninger og ulik bakgrunn skal kunne delta i fellesskapet på ulike måter
og ut fra egne interesser, kompetanse og utviklingsnivå. Det vil handle om å finne nye
innfallsvinkler og skape nyanseforskjeller i deltagelsen, ulike behov kan dekkes i samme
aktivitet og alle kan delta på egne premisser og forutsetninger.
I arbeidet med inkluderende fellesskap inngår i tillegg arbeidet mot mobbing. Mobbing kan
defineres som «krenkende atferd» De voksne har et bevisst forhold til mobbing og jobber
aktivt vennskap og relasjonsbygging. Dette gjøres gjennom lekegrupper der den voksne kan
ha et aktivt engasjement eller en observatør og den kan bidra til å styrke samspillet mellom
barna.
Vi jobber forebyggende mot mobbing gjennom felles aktiviteter og opplevelser, her vil barna
knytte bånd og vennskap på tvers av kulturer og bakgrunn.

Barnehagen som kulturarena/ kulturelt mangfold
I Vassenga FUS barnehage skal alle barn, uavhengig av etnisitet, kulturell eller religiøs
bakgrunn, få oppleve at de er betydningsfulle personer i et fellesskap. Barnehagen er et
miljø der ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig.
Barna uttrykker seg gjennom sin egen kultur, og i samspill med andre gjenskapes og fornyes
kulturen.
Vi ser betydningen av å ta vare på kultur og tradisjoner. Vi skal tilrettelegge for likeverdige
dialoger og samhandling mellom ulike grupper. Personalet skal være åpne for ulike impulser
både fra vår egen kultur og fra verden for øvrig. Alle barn skal føle seg velkommen og
hjemme uavhengig av kultur, religion, hudfarge og etnisitet. Ved at barna møter ulike
kulturer og tradisjoner er dette med å legge grunnlaget for respektfull samhandling mellom
ulike etniske grupper. Lek er et sterkt bindelegg mellom barn fra ulike kulturer, i leke samles
barna om et felles mål, skaper trygghet og gode relasjoner.
Personalet er viktige rollemodeller for barn, de skal være bevisste på egen holdninger og
handlinger, samtidig som de lytter, støtter og utfordrer barna. Dette formidles gjennom
bøker, litteratur, sang, musikk og kreativ virksomhet. I tillegg er merkedager som FN- dagen,
samefolkets dag, religiøse høytider og nasjonale helligdager en arena hvor dette kommer til
uttrykk.
Ved markering av disse merkedagene snakker vi om hvor vi kommer fra både voksne og
barn, vi ser på kart og printer ut flagg og bilder knyttet opp mot ulike nasjonaliteter. Vi
snakker om tradisjoner innenfor lek, mat, eventyr, sanger og klesdrakt. Bursdager markeres
med litt ekstra oppmerksomhet og kos til bursdagsbarnet.

Digital praksis i barnehagen
I Vassenga FUS Barnehage vil vi ta opp bruken av digitale verktøy. Målet vårt er at alle
avdelinger i løpet av 2018-2019 får mulighet for i perioder å jobbe med nettbrett og digital
foto, i mange ulike sammenhenger for å fremme læring. Vi kan se på bilder, høre og lage
musikk, legge puslespill og bruke kamera. De ansatte kan også bruke nettbrettet i
samlingsstunder ved å for eksempel vise bilder knyttet opp mot fortellinger. Vi har et bevisst
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forhold til bruken av digitale verktøy, og har kontroll på for eksempel hva slags apper som er
tilgjengelige for barna slik at det de har tilgang på utfordrer tankene deres. Vi kan for
eksempel lage animasjonsfilmer, tegne oppå bilder vi selv har tatt eller finne ulik
informasjon. Det er viktig å formidle til barna at ikke all informasjon man finner på internett
er sann. Bruk av digitale verktøy skal i barnehagen brukes sammen med voksne.

Bærekraftig utvikling
Vi ønsker at skal barna skal få oppleve en tilhørighet til naturen ved å få bli med i situasjoner
der de får være med på å ta vare på den og ha mangfoldige opplevelser ute i naturen. Vi vil
oppsøke de ulike naturmiljøene som finnes i og rundt bydelen vår. Det er viktig for oss at
barna lærer å ta vare på det vi har, i tillegg til å ta vare på hverandre. Vi vil synliggjøre for
barna at vår verden ikke bare er nasjonal, men også internasjonal. Vi vil synliggjøre at de
handlingene vi og barna gjør sammen, får konsekvenser for tiden etter. Vi vil bl.a. reparere
leker, kildesortere, bruke mer gjenbruksmateriale, resirkulere og mye annet for å gi barna
medvirkningsmulighet på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Planlegging, dokumentasjon, vurdering
Planlegging, dokumentasjon og vurdering er viktig for å utvikle kvalitet i en bevisst og uttalt
retning. Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og
læring. Vi skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehage, og vurdere innholdet i vårt
arbeid.
Årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av periodeplanene igjennom året. Disse
utarbeides på ledermøtene i forkant av hver periode. Pedagogiske leder tar dette med seg til
de ansatte på avdelingen. Periodeplanen danner grunnlaget for månedsplaner som sendes
ut til foreldrene.
Viktige dokumenter i planleggingen er; Rammeplan, årsplan, periodeplan og- evaluering.
I Vassenga FUS barnehage har vi flere måter å dokumentere på. Vi skriver månedsplan, lager
ukes/månedsbrev, lager oppslag med informasjon og bilder, samt barnas egen
dokumentasjon i løpet av barnehagehverdagen. Et eksempel på dette kan være barnas
tegninger eller malerier som blir hengt opp til undring og samtale. Informasjon og
dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen, og med barn
og foreldre. Refleksjon vil alltid føre til nye spørsmål, og igjen lede til nye observasjoner og
dokumentasjon. Dette er derfor en pågående prosess som lar oss se både fremover og
bakover i tid.
Etter endt periode evalueres planer, arrangementer og hverdagssituasjoner avdelingsvis og i
personalgruppen som helhet. Vurdering av eget arbeid handler om at personalet må
reflektere over hva de bruker tiden sin til, hvem gjør de det for, hvorfor skal vi gjør det. Det
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handler om å se verdiskapningen i det arbeidet vi utfører. Dette vil være et fast punkt på
personalmøtene, avdelingsmøtene, ledermøter og planleggingsdagene. Vi må ta i bruk
dokumentasjon, og vurdere den, for og hele tiden være sikre på at kvaliteten på arbeidet
opprettholdes
Vurdering og evaluering av barnehagens virksomhet gjøres gjennom en årlig
foreldreundersøkelse.

Foreldresamarbeid
Et nært samarbeid mellom barnehage og hjem er for oss viktig, da de er med på å gi de beste
forutsetningene for gode år i barnehagen for barna. Det er de foresatte som kjenner sine
barn best og barnehagen er så heldige at vi får låne dem noen timer om dagen.
Det er ulike arenaer der vi har et formelt samarbeid med foresatte;
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Foreldremøter. Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og
møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende.
Barnehagen inviterer til individuelle foreldresamtaler to gange i året. Foreldresamtalen er en
fortrolig samtale mellom foreldre og personalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og
aktiviteter i barnehagen. Det er pedagogisk leder og foreldre som deltar i samtalen.
Barnehagelæreren har et profesjonelt ansvar og er kvalifisert til å drøfte ulike sider ved
barnet med faglig kompetanse.
Foreldresamarbeid er noe både personalet og foreldene må bidra til slik at informasjon
regelmessig blir utvekslet. Dette innebærer ting som har med barnets hverdag i barnehagen
å gjøre; soving, måltider, klær, allergier, episoder som har skjedd i løpet av dagen, hva
barnet er opptatt av ol.
Fra barnehageåret 2018-2019 har alle FUS-barnehagene tatt i bruk MyKid til daglig
kommunikasjon med foreldre og foresatte. Foreldrene skal oppleve og være trygge på at
barnet deres blir sett og respektert, og vite at det er åpenhet i forhold til hva som skjer med
barnet.
Vi inviterer foreldre til faste arrangementer i løpet av barnehageåret hvor målet er at de skal
få et innblikk i hverdagen vår, bli bedre kjent og sikre et godt samarbeid rundt det enkelte
barn.

Foreldrerådet og SU – Samarbeidsutvalget
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og kommer sammen på de to
foreldremøtene i året. På møtet i september velger Foreldrerådet sine representanter til SU.
For å sikre det gode samarbeidet med barnets hjem har barnehagen et samarbeidsutvalg,
SU. De har blant annet som oppgave å komme med innspill til barnehagens årsplan og være
16

et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Saker som gjelder fellesskapet i barnehagen
kan tas opp via SU-representantene. I Vassenga FUS barnehage har vi en foreldrerepresentant fra hver av de fire avdelingene samt en personalrepresentant fra hver avdeling.
Navn og kontaktinformasjon på medlemmene i SU finnes på tavlen ved inngangen.

Andre samarbeidspartnere
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud, kreves det at barnehagen samarbeider
med andre tjenester og institusjoner. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og
opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes.
Vassenga har følgende andre samarbeidspartnere;
FUS administrasjonen og andre FUS barnehager
Foreldre
SU – Foreldreråd
Bydel Alna
Fagsenteret
PPT
Barnevern
Tverretatlig samarbeid
Helsestasjonen

Overgangen barnehage – skole
Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er
pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start på
livet og livslang læring. De foresatte, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet
møter skolen med entusiasme og lærelyst.
Grunnleggende kompetanse ervervet i barnehagen vil ha stor betydning for barns trivsel og
læringsutbytte i skolen.
Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å
skape kontinuitet og sammenheng i opplæringsløpet, og at hvert enkelt barn sikres en god
overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og de foresatte, og
mellom ansatte i barnehagen og skolen. Barns medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er
særlig viktig.
I Vassenga FUS barnehage har vi en egen førskolegruppe som har sitt eget pedagogiske
opplegg gjennom det siste året. Opplegger vil primært bli gjennomført en dag i uken.
Vårt primære mål for førskolegruppen er å legge til rette for at barnas overgang fra
barnehage til skole skal være best mulig. Både skole og barnehage er institusjoner for
omsorg, lek, læring og danning og barna vil møte både likheter og ulikheter mellom de to
arenaene. Vi tror at kunnskap og informasjon skaper trygghet, og vil derfor bruke mye tid på
å forberede, samtale og undre oss sammen med barna om det som vil møte dem på skolen.
Formålet med førskolegruppen er først og fremst å øke barnas språkforståelse,
skriftspråkstimulering og matematikk kunnskaper. Vi skal ikke drive undervisning men la
barna oppleve skoleforberedende aktiviteter gjennom lek med tall, språk, rytme, bokstaver
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og mengder. I tillegg til dette er vi svært opptatt av at barna innehar grunnleggende sosiale
ferdigheter og vil derfor legge stor vekt på samspill, lagarbeid, turtaking, vennskap, undring
og nysgjerrighet Det vil også bli turer og andre aktiviteter i forbindelse med andre tema som
vi jobber parallelt med i barnehagen.
Vi ønsker at våre skolestarter skal;
Bli trygge på seg selv
Kunne ta initiativ til lek
Mester hverdagssituasjoner som påkledning, toalettbesøk og hygiene.
Ta imot beskjeder og gjennomføre disse
Få bli kjent med tall og bokstaver gjennom aktiviteter, lek og samlingsstunder
Foreldre/Foresatte med barn på førskolegruppen vil motta egne planer og informasjon for denne
gruppen. Denne vil variere noe fra år til år, i tråd med gruppas sammensetning og behov. Det hele
avsluttes med en avslutningsfest på våren.

Serviceerklæringen for FUS barnehagene
Serviceerklæringen er felles for alle FUS barnehagene. Den forteller hva dere som foreldre kan
forvente av FUS-barnehagen. Denne skal personalet ha god kjennskap til og det skal forankres i hver
enkelt av de ansatte, dette gjøres på personalmøter og avdelingsmøter. Vi i Vassenga FUS skal også
sikre at vi imøtekommer forventninger om at barna alltid skal være i fokus – de er FUS!

Alle barn skal ha en venn
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og opplever
mestring. Vi lar leken komme først.

Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som oppstår når et barn gjør
en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse.

Kompetanseplan for personalet
Det er viktig å jobbe med kompetanseutvikling for å opprettholde motivasjon og entusiasme blant
personalet.
I Vassenga FUS barnehage vil kompetanseutvikling foregå gjennom FUS skolen
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Interne ressurser
Kurs
Innleide forelesere
Medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler
Bedriftshelsetjeneste
Kontinuerlig arbeid for å få til et godt psykososialt arbeidsmiljø f.eks reise bort på
planleggingsdager, sosiale kvelder, oppmerksomhet ved bursdager ol.

Vi har følgende refleksjons- og planleggingsarenaer:
Avdelingsmøte: Avdelingene har møte hver uke til planlegging og refleksjon av
praksis på sin avdeling.
Ledermøte: Pedagog fra hver avdeling og daglig leder møtes hver uke til utvikling av
driften av avdelingene og refleksjon over ulike pedagogiske spørsmål.
Personalmøte: To timer hver måned etter arbeidstid for hele personalet. Her
diskuteres felles opplegg, holdninger og faglige spørsmål.
Planleggingsdager: Fem dager i året til planlegging og evaluering av virksomheten.

Kulturbegivenheter i Vassenga
Fellessamlinger siste fredag på måneden der barna og/eller personalet underholder
for hverandre.
FN-dagen - en markering av menneskerettighetene
Adventsamlinger hver mandag i desember. Felles for små og felles for store barn.
Juleverksted for barna i desember.
Lucia-tog 13. Desember klokken 8.00 med foreldretreff.
Nissefest for barna der alle kler seg ut som nisser, går rundt juletreet og får besøk av
nissen.
Samenes Nasjonaldag markerer vi i samlingsstund/fellessamling.
Karneval har vi på barnehagedagen 1.mars
Påskeverksted for barna i ukene før påske.
Påskefrokost med foresatte
17.maimarkering med tog, flaggborg og is til alle etterpå.
FUS-dagen har vi i april. Der setter vi fokus på vennskap.
Sommerfest med underholdning for barn og foreldre.
Avslutningsseremoni for førskolebarna som skal begynne på skolen (på
sommerfesten).
Datoer for foreldrekaffe planlegges avdelingsvis og sies ifra god tid i forveien.
Til de aller fleste av disse begivenhetene har barna gjort store forberedelser på forhånd.
Eksempler kan være å lage pynt, øve på sanger eller lage mat. Det er derfor svært viktig for
barna at foresatte kommer på de festene vi har sammen. Forventningene hos barna er store.
Personalet forteller om bakgrunnen for de ulike festene på forhånd. Slik lager vi en
kulturoverføring og et fellesskap.
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ÅRSHJUL for Vassenga FUS BARNEHAGE 2018-2019
Måned

Aktivitet

August

Oppstart/Tilvenning.
Eid 22. august
Planleggingsdag 24 august
Tilvenning fortsatt.
Foreldremøte 25 sept.
Planleggingsdag 21. sept.
FN dagen 24 okt.
Halloween 31 okt.
Planleggingsdag 2. nov.

September

Oktober
November
Desember

Lucia 13 des.
Nissefest 19. des.

Januar

Vinteraktivitetsdag 24 jan.

Februar

Samerfolkets dag 6 feb. Tema for hele uke 6.

Mars
April

1. mars barnehagens bursdag og karneval.
Planleggingsdag 28-29 mars.
Foreldremøte 4. april.
Påskefrokost 11. april.
FUS dagen 25 april.

Mai

17 mai (17 mai tog den 16. mai)

Juni

Juli

Eid 4 juni.
Sommerfest 20. juni kl. 15.00 – 16.45
Kosekveld med førskolebarna.(nærmere følger)
Aktivitet på tvers av avdelinger

August

Velkommen til nytt barnehageår

Vi er en temabasert barnehage som følger barnas interesser og praktiserer barns
medvirkning, derfor jobber vi med temaer hele året ut i fra hva barna til enhver tid er
interessert i.
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Progresjonsplan
etter Rammeplanen for barnehager 2017
Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag, får du til i morgen eller til neste år.
Barnehagen skal presentere forslag til løsninger, introdusere muligheter og ulike teknikker
fra barna begynner i barnehagen til de begynner på skolen. Alle barn er aktive deltakere,
medspiller og utforskere i egne liv. Barna påvirkes av omgivelsene sine og påvirker selv.
Progresjon er en prosess, utvikling og progresjon i småbarnsalder er en sammenheng
mellom å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Det er store individuelle forskjeller på når
barna tilegner seg ny læring. I Vassenga FUS vil vi motivere, lære og inspirere barna til å få
nye erfaringer og ny kunnskap, til å få mestringsfølelse og troen på at de kan. Progresjonen
skal følge og tilpasses barnet.
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen skal jobbe med fagområdene i
Rammeplan for barnehagen. Fagområdene opptrer sjelden isolert og flere områder vil være
representert samtidig. Våre aktiviteter har alltid et pedagogisk mål, og leken kommer først.
Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Barna skal oppleve at hvert
barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg.
Barnehagen skal gi barna opplevelser som skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet
og individuelle utvikling. Vi har delt arbeidet med fagområdene opp i aldersgrupper med
tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid IKKE at vi isolerer arbeidet
innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide med disse områdene etter hvert som barnet
blir eldre. Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Progresjonen
skal følge barnet!
Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplanen sier om barnehagens
innhold. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med utgangspunkt i Rammeplanen og
progresjonsplanen. Sammen vil disse gi en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av
innhold, utfordringer og opplevelser.
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Kommunikasjon, språk og tekst
1-2 år
Rim, regler og sanger.
Dialogisk lesning.
Fortelling og dramatisering med konkreter.
Hjelpe barna å sette ord på ting.
Samtaler rundt matbordet og på stellebordet.
Gjensidig samhandling.
Aktiv bruk av språk, verbalt og nonverbalt.

2-3 år
Høytlesning.
Fortelling av eventyr.
Lesestund rundt matbordet.
Kjenne igjen sitt navn.
Klappe stavelser/ rytmen i navnet sitt.
Førstehåndserfaring med tall og bokstaver.
Aktiv bruk av ord og beskrivelse av handling.
Bruke preposisjoner, adjektiv, overbegrep og
fargenavn.
Lytte til lyder.
Kunne holde oppmerksomheten i kortere periode.

3-4 år
Dramatisering og bruk av flanellograf.
Fortelling knyttet til bilder og opplevelser.
Symbol lesning.
Lek med tall og bokstaver.
Lytte til lydbok.
Hjelpe barna i konflikthåndtering og å sette ord på sine
følelser.
Bruke preposisjoner, adjektiv, overbegrep og fargenavn.
Kunne sitte i ro i en periode når det blir forventet.

4-5 år
Høytlesning: reflektere over innhold i historier
Lage egne historier.
Øve seg på å skrive sitt eget navn.
Lek med bokstaver og tallbegrep.
Oppmuntre til å fortelle om opplevelser og
erfaringer, og sette ord på følelser og meninger.
Presentere noe for de andre I barnegruppa.
Samarbeid med voksne omkring skrivning av
beskjeder, huskelapper og lignende.

Kropp, bevegelse og helse
1-2 år
Lek og bevegelsesglede inne og ute.
Tumlelek, lek med ball, puter og madrasser.
Oppmuntre barna til å klare ting selv.
Bli kjent med egen kropp.
Gå på tur i ujevnt terreng (gå i skogen o.l.).
Smake på mye forskjellig mat.
Bruke gaffel og skje selv.
«Mini-røris»

2-3 år
Bli kjent med kroppens ulike funksjoner og behov.
Tur en gang i uken.
Mulighet for fysiske aktiviteter inne og ute.
Ute hver dag i uken.

3-4 år
Øve på grunnleggende bevegelser som f.eks. rulle og
hoppe.
Lek med ball
Turer I nærmiljøet, gå I ulendt terreng. Kroppsdeler –
hva bruker vi de forskjellige kroppsdeler til?
Bevegelsessanger.
Selvstendighetstrening.
Kjennskap til høyre/venstre-begrep.

4-5 år
Selvstendighetstrening.
Bli kjent og trygg på egen kropp.
Utvikling av kroppsbevissthet; "hva kan kroppen min
gjøre?"
Bli med på matlagingen, og lære om hvor maten
kommer fra.
Gå på lengere turer.
Kjenne til elementer I sunt kosthold.
Begynne å beherske å bruke kniv.
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Kunst, kultur og kreativitet
1-2 år
Bruk av musikkegg, tromme, xylofon o.l. i
musikksamlinger.
Lytte danse og bevege seg til musikk.
Mulighet til å prøve ulike redskaper og materiell til
kreative prosesser.
Forme og sanse med leir og plastelina.

2-3 år
Barna har tilgang til ulike formingsmaterialer.
Prioriterer tid på formingsaktiviteter, både voksenstyrte
og på barnas initiativ.
Drar på turer, bibliotek o.l.

3-4 år
Dramatisere enkle fortellinger
Lytte til eventyr og bøker.
Forming aktiviteter med forskjellige materialer og
teknikker.
Bruke materiell til 3 dimensjonale uttrykk med
plastelina, leir og trolldeig.
Gruppe fellesskap gjennom felles prosjekter.

4-5 år
Jobbe målrettet mot å ha adekvat blyantgrep.
Aktiviteter, hvor barna får mulighet til å bruke
kreativitet og gi uttrykk for egne opplevelser.
Dra på turer og bruke formingsaktiviteter til å reflektere
over opplevelsen.
Ha et kreativt forhold til musikk og tekst gjennom å
skape sanger og fortellinger.
Ha kjennskap til det å blande farger (grønn, lilla o.l.)

Natur, miljø og teknikk
1-2 år
Gå på tur I nærområdet.
Studere kryp og insekter.
Bruke materialer fra naturen i formingsaktiviteter.
Studere små insekter.
Kjennskap til forskjellige årstider.
Leke med sand, vann, snø og gjørme.
Samle kongler, pinner, kastanjer og blader.

2-3 år
Turer I nærmiljøet
Lære hvor ulikt avfall skal kastes.
Bruke materialer fra naturen i formingsaktiviteter.
Bruke nettbrett og kamera som verktøy for læring.
Oppleve undring over naturens mangfoldighet.
Kjenne forskjellige årstider.
Leke med sand, vann, snø og gjørme.
Samle kongler, pinner, kastanjer og blader.
Rusken-dagen.

3-4 år
Studere været og hva man må kle på seg
Bruke materialer fra naturen i formingsaktiviteter.
Kjenne navn på de vanligste trær og insekter.
Bruke nettbrett og kamera som verktøy for læring.
Sortere søppel.

4-5 år
Bruke materialer fra naturen i formingsaktiviteter.
Bli kjent med hvordan man passer på naturen og
verden, gjennom samtaler med barna.
Bruke nettbrett og kamera som verktøy for læring.
Sortere søppel.

23

Etikk, religion og filosofi
1-2 år
Vi oppmuntrer barna til å vise omsorg for hverandre.
Synge bordvers.
Markere høytider.
Oppleve seg sett, hørt og forstått.
Empati, å være god mot andre, og begrepene lei seg,
glad og sint.
Rom for å vise følelser.
Markere høytider.

2-3 år
Kjenne igjen følelser.
Undre seg over følelses-uttrykk.
Forhandle, dele og forholde seg til konfliktløsning.
Turtaking.
Finne glede i samvær og samspill med andre barn.
Øve på å si takk for maten.
Oppleve medinnflytelse i barnehagen.
Markere høytider.

3-4 år
Respektere andre.
Se egne og andres behov, hjelpe hverandre.
Si positive ting til hverandre.
Hevde seg selv og egne behov.
Utvikle evne til at løse konflikter. Få innsikt i andre
kulturer.
Utvikle evne til å stille spørsmål, resonnere og å undre
seg.
Rom for samspill.
Gi barna kjennskap til høytider og tradisjoner.

4-5 år
Kunne uttrykke tanker/spørsmål og være nysgjerrig på
livet.
Føre enkel samtale om etiske leveregler, respekt og
toleranse.
Respektere og akseptere mangfold.
Ha klare forventninger om å bli sett, hørt og forstått av
omgivelsene.
Begynnende forståelse for den enkeltes rettigheter og
likeverd.
Kjenne til at alle mennesker er forskjellige og har
forskjellige forutsetninger og vise respekt for det.

Nærmiljø og samfunn
1-2 år
Vi går på turer i nærmiljøet.
Vi gir gutter og jenter de samme mulighetene til lek og
aktiviteter.
Lar barna se at de kan påvirke fellesskapet ved å for
eksempel velge matt-sang etter tur.
Skape tilhørighet til hverandre som gruppe.
Lære navn på barn og voksne i barnehagen.
Hjelpe til med å rydde ting på hylla, rydde etter maten
osv.

2-3 år
Bli kjent med området rundt barnehagen.
Bibliotekbesøk.
Lære navn på barnehagen og byen vår.
Utvikle samhold.
Utvikle gruppefølelse gjennom samlingsstunder og
andre aktiviteter.
Hjelpe til med enkle oppgaver, sette på tralla – bidra
til fellesskapet ved å ”hjelpe til” («ordensbarn» som
er med på å hjelpe).
Bli kjent med enklere trafikkregler  rød
mann/grønn mann

3-4 år
Drar på ulike turer i nærområdet.
Ha en reell innvirkning, medvirkning og påvirkning på det
daglige livet i barnehagen.
Ha kjennskap til enkle trafikkregler.

4-5 år
Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt
naturopplevelser.
Bruke sansene til å utforske nærmiljøet og verden
omkring oss.
Vite hvor en selv bor og kunne gateadressen sin.
Ha hørt norske og/samiske eventyr.
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Antall, rom og form
1-2 år
Ved å bruke førstehåndserfaring gjør vi barna kjent
med begrepene stor og liten osv.
Lære å sortere leker i ulike kasser under rydding.
Bruke byggeklosser.
Forteller eventyr som tar i bruk ulike preposisjoner.
For eksempel "Bukkene Bruse".
Telle barna høyt i samlingsstund, for å gi dem et
forhold til telling i en konkret situasjon.
Enkle puslespill.
Putteboks, riktig form i riktig hull.

2-3 år
Lære å sortere leker i ulike kasser under rydding.
Bruke byggeklosser.
Forteller eventyr som tar i bruk ulike preposisjoner. For
eksempel "Bukkene Bruse".
Telle barna høyt i samlingsstund, for å gi dem et forhold
til telling i en konkret situasjon.
Bli kjent med former.
Snakke om likheter og ulikheter
Øve å telle til ti.
Sortere former.
Bli kjent med matematiske begreper som firkant, sirkel,
trekant osv.

3-4 år
Leser bøker med fokus på antall.
Konstruksjonslek med byggeklosser som pluss pluss,
lego og magnetklosser.
Benevne og snakke om forskjellige former og antall i
dagligdagse situasjoner.
Øve på å telle gjenstander, barn osv.
Bli kjent med tall.
Utvikle en forståelse av matematiske begreper som
firkant, sirkel, trekant osv.
Spille spill.

4-5 år
Bli kjent med ulike former både i barnehagen og på
turer.
Bli kjent med tall både ved lesing og tegning.
Spille spill og leke regelleker.
Kjenne ukedagene, måneder og de forskjellige
årstidene.
Kjenne klokka og tid.
Kunne orientere seg i enkelte kart, eks skattejakt.
Kopiere og lage mønster.
Kjenne til motsatte begreper som størst, minst, yngst,
eldst osv.
Bli kjent med måleenheter som meter, cm, grader, liter
osv. og bruke ulike måleredskaper som termometer,
måleband osv.
Ha kjennskap til tallrekken og enkle regnestrategier.
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Vi jobber for
at de skal
kunne:
LEK

1-2 ÅRINGENE

3-4 ÅRINGENE

5-6 ÅRINGENE

Vise interesse og
nysgjerringhet.
Utforske og oppleve
(sanselek)
Parallell-lek- leke ved
siden av hverandre
Enklere konstruksjonslek
Ikke stenge ute i lek

Følge opp initiativ til barn
og voksne.
Konstruksjonslek, eks.
bygge tårn av klosser.
Forstå å vente på tur.
Ikke stenge ute i lek.
Delta i rolleleken

Mestre rolleleken ved å
kunne lekesignalene, og
delta over tid.
Kunne drive leken videre
og ta imot impulser fra
andre.
Kunne delta i regelleker og
takle det å tape.

SOSIALT
SAMSPILL

Takle å være i en større
barnegruppe.
Være med å trøste og vise
omsorg
Begynnende turtaking
(bytte på å bestemme og
ta initiativet)

Prate i stedet for å slå.
Be voksne om hjelp når
det trengs.
Vise omsorg for andre.
Svare på enkle spørsmål.
Innlede positiv
samhandling med andre.
Begynnende forståelse for
konsekvenser for egne
handlinger
Gå på do selv.
Kunne kle på seg
mesteparten selv.
Kjenne forskjell på kaldt og
varmt.
Fortelle hva de vil ha på
maten og klare å smøre på
selv.

Ikke stenge ute i lek.
Forsøke å løse konflikter
uten voksne.
Akseptere at egne ønsker
ikke alltid blir oppfylt.
Hjelpe andre barn.
Lytte til andre barn, og
vente på tur i samling.

Selvstendigh Vise interesse for å spise
et
og drikke selv.
i
Ta på enkle plagg
hverdagsakti
viteter

Barns
medbestem
melse

De voksne må sette seg
ned på golvet og se hva
barna holder på med.
Tolke barns uttrykkkroppsspråk, mimikk

Barna skal kunne ta valg
og forstå konsekvensene
av det.
Føle at de har innflytelse
på barnehagehverdagen.
Barnas initiativ,
utforskertrang, og
interesse skal være med
på å bestemme tema/
innhold og utviklingen av
ulike prosjekter.

Tørke seg selv på do.
Selv ta en del av ansvaret
hva de skal ha på seg av
klær, kjenne om de er våte
eller kalde.
Kle av og på yttertøy og
kneppe knapper.
Kan dra strikken på
dressen over skoene.
Selvstendig ved måltidene.
Barna skal kunne ta valg
og forstå konsekvensene
av det.
Føle at de har innflytelse
på barnehagehverdagen.
Barnas initiativ,
utforskertrang, og
interesse skal være med
på å bestemme tema/
innhold og utviklingen av
ulike prosjekter.
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