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VELKOMMEN TIL VESTLISKARET FUS BARNEHAGE
Vestliskaret FUS barnehage ligger i Stovner bydel 
sentralt beliggende på toppen av Vestli. Vi har 
kort vei til både skogen og kollektivt tilbud, som 
blir kjærkomment benyttet i vår pedagogiske 
praksis. 

Både blant barn og ansatte har vi et mangfoldig 
flerkulturelt miljø. Dette er berikende og 
lærerikt, samtidig som det stiller ekstra høye 
krav til oss voksne som språklige forbilder.

Vi har kompetente medarbeidere som jobber for 
at alle barn opplever mestring, lek, vennskap, og 
glede i barnehagen. Barna skal føle betydningen 
av anerkjennelse og bekreftelse. Alle barn skal 
utvikle seg til å være trygge på seg selv med tillit 
til andre, og de skal vite at de har rett til 
medvirkning. FUS jobber for at alle barn skal bli 
den beste utgaven av seg selv, barnehagen skal 
bidra til barnas livsmestring. Vi vet at det vi 
opplever sammen, det vi fryder oss over sammen, 
hvordan barna blir møtt med nysgjerrighet, 
tanker og egenart, setter varige spor og har stor 
betydning for læring og sosialisering.       

Vi vet at alle barn er forskjellige, og i FUS er alle 
barn best!

GRUPPER

Utsikten barn i alderen   0-2 år                        
Tårnet barn i alderen   0-2 år 
Skattekammeret barn i alderen   3-6 år

FUS

Driftsselskapet FUS står for driften av 
barnehagen vår, sammen med 180 andre 
barnehager. 

Alle barnehagene i FUS har felles visjon, verdier, 
mål, etiske retningslinjer, serviceerklæring og 
kundeløfter.                     

Les mer om FUS-barnehagene på 
www.fus.bhg.no

TRYGGE BARNEHAGER

Vestliskaret FUS barnehage er eid av Trygge 
barnehager, som er Norges største på etablering 
av nye barnehager. Les mer om dette på 
www.tryggebarnehager.no

LEDELSEN

Styrets leder:    Eli Sævareid                                     
Daglig leder:     Tina Weckhorst

FORELDRERÅD

For å sikre et godt samarbeid mellom 
barnehagen og foresatte består foreldrerådet av 
alle forelde/foresatte. 

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordna organ.

SU består av likt antall foreldrerepresentanter og 
ansatte, i tillegg til daglig leder.

Daglig leder er eierens representant i SU, og har 
stemme- , møte- , tale- , og forslagsrett. 

http://www.fus.bhg.no/
http://www.tryggebarnehager.no/


STYRINGSDOKUMENTER

LOV OM BARNEHAGER                                                                               
(17. juni 2005 nr. 64)

Alle barnehager skal bygge si virksomhet på verdigrunnlaget og 
innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og det er i loven 
understreket at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

§ 1. FORMÅL

«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode 
utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 
med barnas hjem.»

§ 2. BARNEHAGENS INNHOLD

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen 
skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på 
den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang 
læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. «

§ 3. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. 

Rammeplanen gir barnehagen retningslinjer for vårt 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen er en  
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring, vurdering.

FN’s barnekonvensjon er en internasjonal lov, som sikrer at alle 
barn har rett til mat, klær, et sted å bo, skolegang, å ha egne 
meninger, å ha noen som er glad i dem og passer på dem. 
Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alle land i hele verden. 

OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 

• Våre vedtekter 

• FUS’ Serviceerklæring 

• Etiske retningslinjer 

• Forskrift om miljørettet helsevern 

• Månedsplaner

• Kompetanseplan for personalet i Vestliskaret FUS barnehage 

• Lokale planer for den enkelte barnehage; Informasjonsfolder, 
prosjektplaner etc



VISJON OG 
VERDIGRUNNLAG 
Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede. 
Visjonen motiverer oss, og skal være synlig i alt arbeid i 
Vestliskaret FUS barnehage.

Med barndommens verdi menes at vi ser på alle barn 
som kompetente. Vi har fokus på å verne om den gode 
leken, og dens verdi. Sammen med barna fryder vi oss 
over små og store øyeblikk som skaper glede. Vi ønsker 
å skape hverdagsmagi med barna ved å legge til rette 
for samhold og felles samspill, som gir unike 
opplevelser. Vennskap er i stort fokus gjennom hele 
året, og i alt vi foretar oss i barnehagen.

VI ER

GLØDENDE - Vi er engasjerte, vi tar tak i barnas 
initiativ og interesser, vi er genuint interessert i hvert 
enkelt barn. Vi tar i bruke de voksnes kunnskap og 
interesser

SKAPENDE – vi lar oss inspirere av barnas kreativitet, 
og legger til rette for impulsive aktiviteter. Vi gir barna 
varierte erfaringer og jobber prosessorientert. Vi 
undrer oss sammen med barna. 

TILSTEDEVÆRENDE – Vi er voksne som er til stede 
med hele vårt vesen, vi lytter og viser genuin interesse 
for hvert enkelt barn. Vi har en god dialog med foreldre, 
og ser hverandre.



KUNDEFORVENTNIGNER OG HOVEDMÅL
FUS er Norges største private barnehagekjede, og har som mål 
å ha Norges beste barnehager. Dette er med på å øke vår 
bevissthet rundt kvalitet i barnehagen, og kontinuerlig strekker 
vi oss etter å bli best mulig i alle ledd. 

FUS KUNDEFORVENTNIGNER
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.

Hovedmål Hos oss betyr dette at:
FUS barn har et positivt 

selvbilde

De voksne

Er gode rollemodeller

Har fokus på barnas mestring

Anstrenger seg fro å forstå barnet

Bekrefter barnet på en positiv måte

FUS barn er trygge og forskende,    

de trives i lek og har  

vennekompetanse 

De voksne

Har god kommunikasjon med hjemmet

Tilrettelegger barnehagen for lek og aktiviteter

Tilrettelegger for god tilvenning til barnehagen

Tar tak i barnets interesser og lytter til dem

Jobber både i små og større grupper med barn

FUS barn gleder seg til resten av 

livet, og de vet de har 

påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller

De voksne

Møter barnas spørsmål med interesse

Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige 

eller spennende ting

Legger til rette for at barnet får påvirke og 

medvirke i egen hverdag

Legger til rette for at barnet får lære om demokrati

Sørger for at det er gøy i barnehagen hver dag

FUS barn har det gøy i 

barnehagen

De voksne

Tøyser og har humor i hverdagen

Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og 

vennskap

Deltar i lek

Er aktive ute sammen med barna



EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!  

Egenledelse legger det beste grunnlaget for læring.

Vi i FUS jobber hver dag med å bygge grunnlaget for 
utvikling av egenledelsesferdigheter hos alle barn.

Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for 
utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygger 
mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, 
skriving og matematikk. Evnen til egenledelse er 
avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og 
medvirkning i barnehagen.

Med godt utviklede egenledelsesferdigheter skal alle 
barn i FUS barnehagene ha det beste utgangspunktet 
for livslang læring, vekst og utvikling.

I FUS barnehagene er ansatte kurset og har 
kompetanse om egenledelse i lek og læring. Er det noe 
du lurer på, spør en av de ansatte i barnehagen.

Vi deler egenledelsen inn i syv deler, om her i egenledelseshjulet



LEK = LÆRING

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

- Vi bearbeider inntrykk og 
følelser i møte med kunst, 

kultur og estetikk gjennom 
skapende virksomhet både i 
barnehagens innemiljø og i 

uterommet

- Barna tar i bruk sin 
kreativitet, fantasi og 

skaperglede

- Barnas produkter henger 
synlig

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

- Barna skal tilegne seg 
verdier om inkludering, 

empati, omsorg, felleskap og 
forståelse for andre, og være 

gode mot hverandre. 

- Barna skal i leken vise 
respekt og interesse for 

hverandre og forstå verdien 
av våre likheter og ulikheter i 

det felleskapet de er del av

ANTALL, ROM, OG 
FORM

- Vi legger daglig til rette for 
at barna skal få leke seg med 

eksperimentering av 
mengde, sortering, 

sammenligning. 

- Vi utformer innemiljøet og 
innreder og endrer  rom i 

rommet kontinuerlig, slik at 
det innbyr til mangfoldig lek, 

yrende fantasi og 
hverdagsmagi

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

- Gjennom varierte 
aktiviteter og lek skal barna 
oppmuntres til å medvirke i 

egen barnehagehverdag

- Vi voksne tar tak i barnas 
initiativ og er lydhøre

- Barna skal føle seg sett og 
hørt, og utvikle en forståelse 
for demokrati, og deltagelse i 

samfunnet rundt seg

ROLLER OG 
ARBEIDSMÅTER

- Vi er aktive, støttende, 
lekende og tilstedeværende 

voksne

- Vi utfordrer til allsidig 
kroppslig lek

-Vi anerkjenner og ser hvert 
enkelt barns behov og 

forutsetninger, og legger til 
rette for læring gjennom lek 

for ALLE barna i vår FUS 
barnehage.

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

- Vi legger til rette for et 
mangfold av 

naturopplevelser og bruker 
naturen som en arena for 

lek og læring

- Barna skal oppleve 
tilhørighet til naturen og 

erfare bruken av teknologi 
og redskaper

KROPP, BEVEGELSE, MAT 
OG HELSE

- Vi opplever trivsel, glede og 
mestring ved allsidige 

bevegelseserfaringer, inne og 
ute, året rundt

- Barna opplever mestring ved å 
vurdere risikofylt lek gjennom 

kroppslige utfordringer

- SMART-mat er et 
satsningsområde der barna skal 

oppleve matglede.

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

- Vi bruker språket til å 
skape relasjoner, 

deltagelse i lek og som 
redskap i konfliktløsning

- Barna videreutvikler sin 
begrepsforståelse og 

bruker et variert 
ordforråd

Når barnet ditt sier:
«i dag har jeg bare lekt»
betyr det at barnet har:
 Øvd seg på å vente på tur
 Øvd seg på å ta ulike roller
 Øvd seg på konfliktløsning
 Utviklet språket sitt
 Øvd seg på å vise empati
 Samarbeidet
 Øvd seg på å del
 Forhandlet
 Brukt sin kreativitet og fantasi
 Vært i samspill med andre
 Utviklet sin sosiale kompetanse
 Trent sin selvhevdelse 
 Trent sin selvkontroll
 Knyttet vennskapsbånd



SPRÅK – LITTERATUR OG SANG
Språkstimulering

Vi i Vestliskaret FUS barnehage har valgt språk som et av 
våre store satsningsområder. Språket må stimuleres for å 
utvikles, og språkstimulering er en døråpner til barnets 
sosiale utvikling. Språket brukes til å skape gode sosiale 
relasjoner og vennskap barn imellom. Mange barn i 
Vestliskaret FUS Barnehage er flerspråklige.  

Vi støtter barna i å få utvikle sitt morsmål i hjemmet, 
samtidig som vi legger til rette  for å fremme barnas 
norskspråklige kompetanse.  

Tidlig innsats i barnehagen forebygger senere språkvansker. 
På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne 
være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og 
utdanningssamfull. 

Barna er fremtiden. 

Lesefrø

Vi har valgt å jobbe med språkstimulering gjennom arbeid 
med litteratur. Litteratur er en lystbetont inngang til 
språket. Vi vil skape leseglede, og legge til rette for et godt og 
lærerikt språkmiljø. Vi er voksne som er bevisste 
initiativtakere, og som aktivt går inn for å skape et 
språkfremmende miljø i barnehagen vår. Vi vil ha bøker og 
annen litteratur tilgjengelig for barna slik at de blir kjent 
med de på egenhånd, og for å inspirere og motivere til lek. 
De ansatte vil også formidle litteraturen og fortellingene 
barna gjennom dialogisk lesning, dramatisering,  i samlinger 
og gjennom prosjekter.

Gjennom Deichmanske bibliotek er vi med i et prosjekt som 
heter Lesefrø. Her får vi låne bøker på de språkene som er 
representert i barnehagen. Barna får også låne med seg 
bøker hjem.

Megakor

Vi bruker mye sang i vår hverdag da vi mener at 
musikk, sang og bevegelse ser ut til å ha spesielt god 
effekt i språkopplæringen. Gjennom sang, regler og 
bevegelse får barn nye ord, rytmer og dans inn på 
en leken og uformell måte. Musikk og sang skaper 
og et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper 
og etnisitet. I sang og musikklek kan alle delta 
uavhengig av språknivå. Vi har tro på at musikken 
gjør språkinnlæringen både lettere, raskere og 
morsommere, både for liten og stor.

De eldste barna i barnehagen er med i Megakor, 
sammen med andre barn fra bydelens andre 
barnehager. Her er 300 stovner-barn samlet i et 
stort kor og synger sanger både på norsk og andre 
språk. De fremfører også to konserter årlig. 



ÅRSTIDENE – ÅRETS GJENNOMGÅENDE TEMA
Dette barnehageåret er det de fire 
årstidene som skal være et 
gjennomgående tema. 

Vi bruker uterommet aktivt og går på 
turer hver uke. Årstidene føler vi på 
kroppen hver dag når vi er ute. Vi bruker 
tid på å bli kjent med hver årstid. Vi 
bruker alle sansene våre til å bli kjent 
med høsten, vinteren, våren og 
sommeren. Hvordan ser det ut rundt oss? 
Hvordan lukter det? Smaker det? 
Hvordan kjennes snøen på huden? 
Gresset kiler mellom tærne. Hva hører vi 
i naturen i de ulike årstidene? Regnet 
trommer på taket, fuglene synger. Barn 
bruker alle sine sanser til å bli kjent med 
nye ting, og slik skal vi blir kjent med 
våre fire årstider.

Vi undrer oss sammen. Hva skjer i 
naturen av endringer når en ny årstid 
står for tur? Hva må vi kle på oss? 

Vi bruker materialer fra naturen i 
formingsaktiviteter. Barna får bruke sin 
nysgjerrighet, fantasi og skaperglede. 

HØST
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

VINTER
DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR

VÅR
MARS

APRIL

MAI

SOMMER
JUNI

JULI

AUGUST



SPRÅK

KUNST, KULTUR               
OG KREATIVITET 

- Vi møter et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle 

fremstillinger

- Barna får utforske og delta i 
kunst og kulturelle opplevelser i 

fellesskap med andre

- Barna får skape og uttrykke seg 
kreativt

- Barna får kjennskap til hvordan  
gjengi en fortelling/historie med 

egen uttrykksmåte

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

- Barna får kjennskap til, 
forstår og reflekterer over 
grunnleggende verdier og 

normer

- Vi utforsker og undrer oss 
over eksistensielle, etiske og 

filosofiske spørsmål

- Barna blir kjent med rett/galt, 
rettferdighet, holdninger og 

respekt for andre

ANTALL, ROM, OG 
FORM

- Vi setter ord på mengde, 
størrelse,  ulikheter og former

- Barna får sammenligne og 
utforske

- Barna blir kjent med å telle, og 
betydningen og ulike 

bruksområder med tallene

- Vi organiserer rommet slik at det 
innbyr til fantasifull rollelek, der 
barna får utfolde seg og utviklet 

sin kreative sans  

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

- Vi blir kjent med nærmiljøet 
vårt ved å utforske hva som 

finnes rundt oss

- Barna får innblikk i at det 
finnes ulike levesett og 

famileformer

- Barna får innblikk i det norske 
urfolk, blir kjent med våre 
norske tradisjoner, og  de 
kulturelle innslagene som 

representeres i vår barnehage. 

ROLLER OG 
ARBEIDSMÅTER

- Vi bruker språket aktivt 
gjennom hele 

barnehagehverdagen

- Vi utfordrer barna språklig

- Vi leker og tuller med 
språket

- Vi benytter sanger og 
litteratur, fortellinger og 

eventyr

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

- Barna får kjennskap i de ulike 
årstidene og hva som skjer av 

endringer gjennom året rundt oss 
i naturen

- Barna lærer om og tar del i 
kildesortering og viktigheten av å 

ta vare på naturen rundt oss

- Vi er ukentlig på turer i skogen 
der vi møter ulike eventyr

- Vi bruker naturen og naturlige 
materialer ved å skape ting 

sammen 

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE

- Barna får innsikt i veien fra 
mat til måltid ved at de er 

delaktige i matlagningen og 
forberedelsene til måltidene

- Vi legger til rette for 
sanseleker og turer som 

stimulerer både den motoriske 
og språklige utviklingen

-Barna får delta i tradisjons og 
sang-leker

KOMMUNIKASJON, SPRÅK 
OG TEKST

- Vi leker, improviserer og 
eksperimenterer med rim, rytme, 

lyder og ord

- Barna får møte en mangfold av 
eventyr, fortellinger, sanger, 
bevegelsessanger og bøker 

- Vi setter fokus på den daglige 
samtalenes verdi

- Gjennom utveksling av 
meninger , deling av erfaringer og 

felles opplevelser skapes gode 
relasjoner



PROGRESJONSPLAN

Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag, klarer du i morgen. 
Progresjon er en prosess, og vi i barnehagen vil delta, støtte, motivere, 
samhandle, inspirere, og veilede barna i denne prosessen. Vi vil  hjelpe 
barna i å tilegne seg nye erfaringer, ny kunnskap, oppleve 
mestringsfølelse og opplevelsesglede, og å ha troen på seg selv.

Våre progresjonsplaner beskriver hvordan vi jobber med de ulike 
aldersgruppene innenfor Rammeplanens 7 fagområder. 
Progresjonsplanen vår er en oversikt over de ulike utviklingsmålene 
barnehagen legger til rette for at barna, innenfor de ulike 
aldersgruppene, strekker seg mot. Barn i ulike aldre har ulike behov og 
ferdigheter. Planen vises i det daglige pedagogiske arbeidet vårt. I FUS 
er leken alltid i fokus og fagområdene opptrer aldri alene. 



1-2 ÅRINGENE

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

- Vi leker med norske 
folkeeventyr

- Barna får utfolde seg 
kreativt med ulike 

formingsmaterieller

- Barna skal bli presentert for 
rollelekens verden

- Barna får spille med 
rytmeinstrumenter

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

- Vi blir kjent med og viser 
respekt for de religionene og 

kulturene som representeres i 
barnegruppen.

- Vi markerer ulike høytider

- Barna skal bygge vennskap, 
positiv samhandling, og vise 

omsorg for hverandre

- Vi lar barna medvirke i sin 
hverdag

-

ANTALL, ROM, OG FORM

- Barna lærer turtagning

- Barna sortere/kategorisere 
leker, og blir introdusert for 

telling, tall, størrelser og former 
gjennom leken

- Vi innreder rommet og lager 
lekemiljøet ut ifra barnas 

interesser 

- Barna bruker kroppen og 
sansene gjennom utforsking, og 

utvikler romforståelse

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

- Vi utforsker nærmiljøet 
rundt barnehagen

- Barna får kjennskap til 
de ulike nødetatene 

gjennom Blålysmåneden

- Vi deltar i 
Ruskenaksjonen

ROLLER OG 
ARBEIDSMÅTER

- Vi er aktive, 
tilstedeværende voksne som 

støtter og veileder 

- Vi bruker konkreter, 
samtidig  som vi setter ord på 

alt vi gjør

- Vi anerkjenner hver enkelt 
barn og tar barnets behov og 

forutsetninger på alvor 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

- Barna går på turer 

- Vi opplever alle årstider 
ved at vi er ute hver dag

- Barna får utforske og 
delta i små eksperimenter

- Barna tar del i 
kildesortering

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE

- Vi jobber etter SMARTmat
der fokuset er sunn og variert 

mat og barnas deltagelse i 
forberedningen

- Vi har fokus på kroppslig 
bevegelse og egen mestring

- Vi er opptatt av god hygiene

Barna skal mestre sin gen 
kropp og få et godt selvbilde

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

- Vi bruker bøker, eventyr, 
konkreter rim og regler i 

hverdagen

- Vi synger, gjør 
bevegelsessanger.

- Vi setter ord på og benevner 
det vi gjør og hva vi ser rundt 

oss

- Kroppsspråk og tegn er 
småbarnas språk



3-4 ÅRINGENE

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

- Vi utfolder oss kreativt 
gjennom dramatisering 
eventyr, sang og dans

- Vi jobber temabasert

- Barna får uttrykke seg 
gjennom kreative 

formingsaktiviteter

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

- Vi undrer oss sammen med 
barn om hvordan man skal 

være mot hverandre

- Vi har tema vennskap 
gjennom hele året

- Barna tar lærer å sette ord på 
sine egne og andres følelser

- Barna får kjennskap til livets 
gang

ANTALL, ROM, OG 
FORM

- Vi snakker om barna som er 
tilstede, samt de barna som er 

borte. 

- Vi teller antall, og 
systematiserer

- Vi innbyr til konstruksjonslek 
gjennom ulike materiell

- Barna lærer mengde gjennom 
måling, sammenligning og 

preposisjoner.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

- Barna blir kjent med Naffen
og trafikkregler

- Vi markerer samedagen

- Vi ser hvor alle barna i 
gruppa bor på tur

- Barna erfarer medvirkning i 
egen hverdag

- Vi har fokus på at alle barn 
blir inkludert i lek og har en 

venn

ROLLER OG 
ARBEIDSMÅTER

- Vi oppmuntrer, veileder, 
lytter til barnas initiativ

- Vi tar tak i barnas interesser 
og uttrykk

Vi styrker barnas venne- og 
lekekompetanse ved å være 

aktivt tilstedeværende 
voksne, som fungerer som 

støttende stillas

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

- Vi går på turer ut ifra de ulike 
temaene vi jobber med

- Vi utforsker og 
eksperimenterer naturens 

elementer og benytter skogen 
materialer.

- Barna blir kjent med 
næringskjeden, bærekraftig 

utvikling, og får gode 
holdninger til å ta vare på 

naturen.  

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE

- Barna er deltagende i 
matlagning og forberedelser

- Vi jobber med 
selvstendighet både gjennom 

hygiene og under måltider.

- Vi har ulike aktiviteter som 
stimulerer kroppens 
motoriske utvikling

- Vi er på langturer

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

- Vi stimulerer språket gjennom 
sang, rim & regler, eventyr og 

spill.

- Vi benytter språkposer med 
spennende innhold

- Vi bruker biblioteket aktivt

- I samlingsstund har vi fokus på 
aktiv deltagelse.

- Den gode samtalen er sentral i 
vår hverdag.



5-6 ÅRINGENE

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

- Barna skal få 
mulighet til å bruke sin 

fantasi kreativ 
tenkning og 

skaperglede gjennom 
eksperimenter

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

- Barna skal gjennom 
ansvar og 

medbestemmelse lære å 
ta vare på seg selv og 

andre rundt seg.

- Vi filosoferer og undrer 
oss over vår eksistens 

sammen med barna

ANTALL, ROM, OG 
FORM

- Barna skal få erfaring 
med måleenheter, som 

lengde, høyde, vekt, 
tyngde, volum, 

temperatur og tid, samt 
benytte tilhørende 

begreper

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

- Vi utforsker vår egen by

- Vi besøker ulike museer i Oslo

- Vi besøker nærmiljøskolene 
som barna skal begynne på

- Barna skal bli kjent med 
demokrati

- Barnas meninger skal telle og 
møtes med annerkjennelse og 

respekt

ROLLER OG 
ARBEIDSMÅTER

- Vi er aktivt tilstedeværende 
voksne som støtter og deltar 

ut ifra barnets behov

- Vi legger til rette for 
livsmestring

- Vi jobber for å styrke 
barnas sosiale kompetanse 
individuelt, samt som en del 

av et fellesskap

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

- Førskolebarna går egne 
turer utenfor barnehagen

- Barna undrer seg, 
iakttar, eksperimenterer, 

systematiserer og 
samtaler om fenomener.

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE

- Barna smører egen mat, og 
er behjelpelig om andre barn 

trenger bistand.

- Vi jobber for at barna skal 
bli selvstendige og 

selvhjulpne i toalettbesøk, 
av/påkledning og hygiene.

- Vi jobber med tema rundt 

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

- Barna bruker sin skaperglede 
og fantasi gjennom å  lage egne 

historier og gjenforteller 
eventyr

- Barna leker seg lekeskriving 
og tall

- Barna bruker språket i 
konfliktløsning

- Førskolebarna deltar i 
megakor



FUS SMARTMAT

SmartMat er et matprosjekt i FUS, og vår kostholds- og 
kjøkkenansvarlig sørger for variert og næringsrik kost 
til alle våre barn og ansatte. 

Smartmat skal først og fremst fremme matglede hos 
barna og bidra til god utvikling og sikre at hjernen får 
riktig næring. Barn i FUS barnehagene skal ha riktig 
næring til utvikling, lek og læring. 

SmartMat skal sikre at maten barna får i barnehagen 
bidrar til at de utvikler seg og lærer på best mulig måte. 
SmartMat skal fremme matglede og gode matvaner. 
Usunn mat de fem første leveårene gir økt risiko for 
depresjon, angst og atferdsproblemer. Riktig 
sammensatt kosthold øker trivsel, konsentrasjon, og 
bedrer den fysiske og psykiske helsen.
Mat er mer enn å bli mett!

HOS OSS BETYR FUS SMARTMAT AT:

• Forberedelsene til måltidene er viktig og vår kostholds- og 

kjøkkenansvarlig velger ut sunne, økologiske råvarer til en variert og 

sammensatt meny

• Vi baker våre egne hjemmebakte brød spekket med næringsrikt korn

• Vi har en god balanse mellom varmmat og brødmåltider

• Vi serverer grønnsaker til alle måltider

• Vi bruker mest mulig ren fisk og rent kjøtt

• Vi balanserer inntaket av ulike typer fett

• Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer

• Vi bruker kun vann som tørstedrikk mellom måltider



PLANLEGGING, VURDERING, 
DOKUMENTASJON

PLAN

REFLEKSJON

VURDERING

PRAKSIS

DOKUMENTASJON

I Vestliskaret barnehage planlegger vi slik at vi får en reflektert og 
hensiktsmessig bruk av våre menneskelige og materielle ressurser til det beste 
for barna. Vi benytter prosessorienterte planer som et verktøy, hvor vi har fokus 
på prosessen, veien mot målet, og ikke selve målet/resultatet. 

Vi ønsker å reflektere rundt vår egen praksis, og målet er mer verdiskapende 
praksis med barna i sentrum i alt vi gjør og foretar oss. Dette skaper kvalitet for 
barna.   

For å utvikle kvalitet i en bevisst retning, er det viktig å planlegge, reflektere og 
vurdere vår egen praksis. Vi må synliggjøre pedagogikken og vurdere vårt eget 
arbeid. 
Her er det viktig med systematisk dokumentasjon. 

Plan – Hva ønsker vi å oppnå med det vi gjør? Vi setter oss tydelig mål. Hva må vi 
gjøre for å oppnå våre mål? (Planene vi har er: Rammeplanen, FUS sine 
overordnede mål og satsningsområder, årsplanen vår, månedsplan, solplan, 
gruppeplaner)

Praksis – Våre verdiskapende aktiviteter skal stå i fokus i vår praksis.

Dokumentasjon – Vi benytter praksisfortellinger fra barnehagehverdagen, som 
berører verdier, barnesyn og voksenrollen. Disse jobber vi med på 
avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter.

Vi dokumenterer vårt pedagogiske innhold gjennom; månedsbrev med 
evaluering, bilder av prosesser, praksisfortellinger, vår nye Facebook side.

Refleksjon – Hva forteller prakisfortellingene om vår praksis? Er det samsvar 
mellom våre nedskrevne verdier, barnesyn og læringssyn og vår praksis? 

Vurdering – Vi ønsker en bevisstgjøring av vår egen voksenrolle i møte med 
barna  - godt grunnlag for vårt videre arbeid med barna. Hvor befinner vi oss i 
prosessen? Hva er vi gode på? Hvor er vi i forhold til våre satte mål? Hva er det 
viktig å utvikle oss mer på? Vi skal bruke mye tid på vurdering og evaluering av 
eget arbeid.  Brukerundersøkelsen er også et barometer og verktøy vi benytter i 
vår refleksjon og vurdering. 



SAMARBEID

FORELDRESAMARBEID SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE: 

Vi ønsker at alle foreldre skal føle tilhørighet i barnehagen vår, og at dere skal oppleve å ha mulighet til å medvirke og påvirke barnas 
barnehagehverdag. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Vi ønsker et nært foreldresamarbeid der vi 
sammen har barna i fokus og jobber sammen for å skape en best mulig hverdag for barna. Det er viktig for oss at både foreldre og ansatte er gode 
rollemodeller for barna, og bidrar til et positivt barnehagemiljø. Et nært samarbeid mellom barnehagen og foreldre gir de beste forutsetningene for 
gode år i barnehagen for barna. Dere foreldre kjenner deres barn best, og vi er takknemlige for at vi får ha dem på lån noen timer daglig. 

Barnehagen inviterer til to foreldremøter årlig, datoer kommer frem i årshjulet.

Barnehagen gir tilbud om to utviklingssamtaler årlig. Her blir barnets trivsel og utvikling tatt opp i et fortrolig møte mellom avdelingens 
pedagogiske leder og barnets foreldre. Ved behov kan flere samtaler avtales individuelt. 

VI SAMARBEIDER MED FØLGENDE EKSTERNE INSTANSER

• Oslo kommune 

• Bydel Stovner

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

• Tverrfaglig ressursteam

• Stovner Barnevernstjeneste

• Helsestasjon

• Skoler



AUGUST
«BLI KJENT – TILVENNING»
1. Velkommen til nytt 
barnehageår!
24. Vi markerer Eid

SEPTEMBER

«Blålysmåned» «Høst»

4. Megakor

6. Fotografering

6. Foreldremøte

13+14. Plandager – barnehagen stengt

18/25. Megakor - aktivitetsdag

21. Plandag – barnehagen stengt

25. Byttemarked

OKTOBER

«Blålysmåned» «Høst» «Verdens barn»

2. Megakor

5. Verdensbarnedagen

17. Epledagen

18. Refleksdagen

24. FN dagen med kunstutstilling for foreldre.

NOVEMBER

«Vinter»

6. Megakor

27. Megakor

DESEMBER

«Vinter» «Jul»

7. Juleteater

11. Megakor Julekonsert

13. Lucia

18. Julebord/Rød lunsj

20. Nissefest

24. Stengt - Julaften

25. Stengt – 1. juledag 

26. Stengt – 2. juledag

27. Romjulsstengt

28. Romjulsstengt

31. Stengt - nyttårsaften

JANUAR

«Vinter»

1. Stengt – 1. nyttårsdag

2. Godt nyttår!

8. Megakor

FEBRUAR

«Vinter»

5. Megakor

6. Samenes nasjonaldag

MARS

«Vår»

4. Plandag – barnehagen stengt
1. Karneval og Fastelavn

12. Megakor

APRIL

«Vår» «Påske»
- Foreldremøte-
2. Megakor
10. Frist sommerpåmelding
12. Påskebord/Gul lunsj
15-17. Påskestengt

18. Stengt – Skjærtorsdag 

19. Stengt - Langfredag

22. Stengt – 2. påskedag

25. FUS-dagen

MAI

«Vår»

1. Stengt – Arbeidernes fridag

7. Megakor

9. Muldvarpenteater for de minste

13. Plandag – Barnehagen stengt

14. Rusken og Dugnad

16. Markering av nasjonaldagen

17. Stengt – Norges nasjonaldag

22/23. Skogsteater

24. Markedsdag på Jesperudjordet

30. Stengt – Kristi Himmelfartsdag

JUNI

«Sommer»
6. Megakorkonsert
7. Vi markerer Eid
10. Stengt – 2. pinsedag
11. Sommerfest

JULI

Uke 28, 29, 30 -
sommerstengt

ÅRSHJUL



Vestliskaret

Vestlisvingen 186
0969 Oslo

dl.vestliskaret@bhg.no
tarnet.vestliskaret@bhg.no
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Tlf: 22 10 51 00
Åpningstid: 07.00 – 17.00
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