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Bruhammaren FUS barnehage AS eies av Tryggebarnehager og har kjedenavnet FUS, og startet opp i 2008.

Barnehagen er en to etasjers barnehage som er på størrelse med en 4 avdelings barnehage. Vi er en base barnehage som jobber som 
en avdelingsbarnehage hvor 1. etasje er en småbarns base (0-3 år) med plass til 24-28 barn og 2. etasje er en stor barns base (3-6 år) 
med plass til 40-42 barn. 

Fordelingen er slik:
1. etasje Reiret ca. 24 små barn (0-3 år) 
2. etasje Hiet ca. 42 store barn (3-6 år)

Basenes navn: 
Hiet (3-6 år): Har delt barnegruppen i to grupper: Bjørn og Pinnsvin 
Reiret (0-3 år): Har delt barnegruppen i to grupper: Mus og Ekorn 

Barnehagen ligger i kjernen av Ålgård i Gjesdal Kommune. Vi ligger i sentrum over elven for Norwegian Outlet, skjermet for gjennomgå-
ende trafikk i ende gate av bruhammaren- med skogen hammaren som nærmeste nabo. Vi har sentrumsnære fasiliteter i kort gåavstand, 
og flotte turmuligheter i nærmiljøet. Dette benytter vi oss av for alt det er verdt, og vi har faste tur dager for alle gruppene. De eldste 
barna beveger seg også på toppturer på nuter og fjell som vi er så heldige å ha i nærheten. Uteområdet til barnehagen er delt i to, slik 
at småbarns avdelingene og stor barns avdelingene har vært sitt område. Noen dager så bytter de om, for variasjon i uteleke miljøet. 
Lokalene våre er fine, lyse og spennende utformet.

Vi jobber verdibasert og med ulike temaer gjennom året. Hvert år har vi innslag av prosjektbasert tema, som kan gå over flere måneder. 
Vi velger tema ut i fra barnas interesser og videreutvikler dem sammen med barna. Barnas medvirkning er essensiell for fruktbare pro-
sjekter som skaper engasjement, undring, kreativitet, samhold, glede, humor og sist men ikke minst kunnskap, kompetanse og erfaring. 
Barna skal kunne medvirke i sin egen hverdag, og vi setter deres tanker og meninger høyt. Vi tenker Barnet først.

VELKOMMEN TIL BRUHAMMAREN FUS BARNEHAGE



4



5

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGER

Glødende, skapende og tilstedeværende, Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi 
tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å 
virkeliggjøre visjonen.

Barnehagen har en viktig oppgave i formidling av verdier og holdninger. Vi har valgt å jobbe ut i fra en verdibasert årsplan, hvor 
forskjellige verdier har et ekstra fokus i hver måned. Alle voksne har et personlig ansvar for hva og hvordan noe blir formidlet. 
Vi voksne skal være reflektert over vår væremåte og handlinger. Vi skal være gode rollemodeller. Vi ønsker at barna skal få gode 
holdninger til seg selv, til andre og til det å være en del av et fellesskap. 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna ta del i og medvirke i fellesskapet, 
er viktige i verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, like-
stilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse» 
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017, s. 4).

Våre verdier: 

GLØDENDE
SKAPENDE
TILSTEDEVÆRENDE 



HOVEDMÅL FOR HVORDAN VERDIENE SKAL PREGE HVERDAGEN:

Være engasjerte voksne
Skape spesielle øyeblikk
Legge til rette for selvstendighet og barns medvirkning ved å gi dem påvirkningsmulighet og vise at innspillene deres teller
Undre og være nysgjerrige sammen med barna
Ta barneperspektivet og gi dem trygghet til og utforske, trives i lek og utvikle vennekompetanse
Være spontane i her- og nå situasjoner
Være fleksible i fht barns behov og interesser
Trygge barna i å danne/utvikle et positivt selvbilde
Gi barna et variert og sunt kosthold

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
Personalet deltar i kompetanseutviklingen Barnet først 
Personalet deltar på veiledning 
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER OG 
ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styringsdokumenter. Barnehagen er en  
pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold  
og oppgaver. Disse to dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som 
gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen 
skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FNS BARNEKONVENSJON
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barnas rettigheter. FNs barnekonvensjon 
ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av alle 
FN-konvensjonene som har bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i 
verden.
  
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
Det stilles en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn. Formålet er å bidra til at miljøet fremmer hel-
se, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge skader og sykdom. 

PLANARBEID

Årsplanen er et dokument/en plan som skal være et arbeidsredskap for personalet, og som er med på å sikre kvaliteten i  
arbeidet med barna i barnehagen. 

I tillegg er det en informasjonskilde for foreldre, eiere, tilsynsmyndighetene og andre samarbeidspartnere. 
Denne planen er ett av flere styringsdokumenter som barnehagen jobber ut ifra. 

Blant annet: 
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MÅNEDSBREV
Vi sender ut månedsplan/periodeplan for 1-2 måneder om 
gangen hvor vi setter oss mål for hva vi ønsker å gjøre og 
oppnå. Dette er et arbeidsverktøy som sikrer kvalitet og 
progresjon innen satsnings- og fagområder som vi jobber 
ut ifra, og vil være et informasjonsskriv til foreldre. Vi vil 
i månedsplanene/periodeplanene evaluere og synliggjøre 
forrige måned. 

Oversikt over øvrige styringsdokumenter
Vedtekter
Serviceerklæring
Etiske retningslinjer
Forskrift om miljørettet helsevern 
Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen 

 iht. barnas alder. 
Periodeplan, evt. månedsplaner 
Langsiktig kompetanseplan for personalet 
Lokale planer for den enkelte barnehage;  

 Informasjonsfolder, prosjektplaner etc
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SERVICEERKLÆRING FOR FUS BARNEHAGENE

BARNET I FUS SKAL OPPLEVE 
Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og 
hvile tilpasset eget behov og i nært samarbeid med foresatte. Måltidene er preget av glede, samspill og tid nok til å spise. Barnet 
leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og tilbys varierte muligheter for lek både ute og inne. De møter ansatte som er 
genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som vet at barnet kommer først. 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGEN
Barnehagen skal legge til rette for godt samarbeid og god dialog med foresatte. For å sikre dette legger vi blant annet disse  
prinsippene til grunn: 

1. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS 

VISJON: «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

 Barnet ditt skal ha en venn 
 For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan  
 dette ta litt mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser 
 hvor vesentlig dette er for barnet, vennskap skaper  
 trygghet, glede og utvikling. 

Vi skal være gode rollemodeller  
Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i 
lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse 
til  å ivareta, forstå, skape trygghet og varme. 

Vi skal ha lekekompetanse  
Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme 
først, og bruke leken til læring og mestring. 

   Vi skal finne hverdagsmagi 
 De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny  
 oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som  
 driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være  
 oppmerksomme på.

   Vi skal se det beste i barnet ditt 
 Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper.  
 Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn 
 oppleve glede og annerkjennelse. 
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2. FORVENTNINGER TIL SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM
 dele viktig informasjon om barnet 
 gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen 
 lese informasjon fra barnehagen 
 gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet 
 gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal hente barnet 
 barnehagen gjør vedtekter kjent og foresatte underskriver barnehagens vedtekter 
 gi tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter
 svare på brukerundersøkelsen 
 møte til foreldresamtale med barnehagelærer

Forbedring av tilbudet i FUS-barnehagene 
Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig leder eller pedagogisk leder 
på avdelingen. 

Vi skal: 
 sjekke egne rutiner 
 vurdere behov for å endre praksis

FUS BARNA SKAL KJENNETEGNES VED AT DE 
 har et positivt selvbilde 
 er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
 gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller 
 har det gøy i barnehagen

BARNET
FØRST
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Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for bar-
nas utvikling, både sosialt, emosjonelt, kognitivt, språklig og 
motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge 
for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barneha-
gene har vi et felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at 
alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også 
navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere 
et helthetlig system for å styrke de ansattes handlingskompe-
tanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og 
læring.  

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET 
FOR BARNA  
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læ-
ringsmiljø i barnehagen er kvaliteten på de ansattes samspill 
med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte 
som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal 
oppleve et miljø som er fritt for krenkelser og et rikt leke- og 
læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre 
høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i 
møtet mellom den ansatte og barnet. Vi skal sikre at vår atferd 
som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke 
hemmer barnets trivsel, utvikling og læring.  

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning 
in to Kids (TIK), der målet er å styrke barnas emosjonelle og 
sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 

tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å 
bedre læringsmiljøet i barnehagene. Barnet først er en kom-
petanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen 
foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i 
det daglige arbeidet med barnehagens barn i samarbeid med 
gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson 
som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observa-
sjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et 
eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på 
avdelingene.   

FORSKNING  
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et 
forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 
2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompe-
tansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas 
opplevelse av kvalitet. FUS tar barns subjektive erfaring på 
alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til persona-
let bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, 
læringsstøtten og avdelingens organisering.

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i 
forskningen, og endelig forskningsrapport vil bli publisert 
juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og 
forskningsprosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) 
ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved tidligere fagan-
svarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig 

BARNET FØRST
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innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanu-
ensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.  

Bruhammaren FUS barnehage startet opp med implementeringen av barnet først i august 2020. Vi har ikke deltatt i selve 
forskningen. Vi har jobbet oss gjennom domene sosioemosjonell støtte og veiledning, og skal over til læringsstøtte og TIK i 
kommende barnehage år.

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER MÅL OG SATSINGER

LEK

INTERKULTURELT 

MANGFOLD
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SOSIAL KOMPETANSE 
BEGREP – DEFINISJON: 

Ett sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs 
for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etable-
re og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til at trivsel økes 
og utvikling fremmes 
(Nordahl, 2001). 
  

Hvorfor sosial kompetanse som  
satsingsområde?
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 
sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 
holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill» 
(RP 2017, s. 10). 

«… De fem viktigste ferdighetene barn må mestre for å vise 
sosial kompetanse er: samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, 
empati og det å vise ansvarlighet» 
(Størksen m.fl. 2016, s. 20).

Sosialiseringsprosessen handler om å utvikle seg som individ 
og samtidig kunne fungere i en gruppe og i mellommenneske-
lig samspill med både barn og voksne. Trygghet og tillit er 
grunnleggende elementer som skal til for at dette skal skje. 

Dette vil vi fremme ved å gi barna mye anerkjennelse, opp-
muntring og voksenkontakt. De skal få oppleve kjærlighet og 
varme, og de skal lære å akseptere positive og negative sider 
ved seg selv og andre. Vi ser på barn som kompetente 
mennesker med en iboende evne til å lære å undre seg. 

Mål 
Alle barna skal ha mulighet for å utvikle seg til et selv- 

 stendig individ som enkeltperson og i større sosiale grupper
Alle barna skal få muligheten til å bli den beste utgaven  

 av seg selv

Resultatmål 
Skal lære seg å ta gode valg både for seg selv og i samhandling 
med andre.

Vi ønsker at barna skal få kompetanse i å: 
Skape trivsel og trygghet for alle i barnehagen 
Evne til å regulere egen adferd 
Utvikle selvregulering - planlegge å vurdere konsekvensene  

 av egne handlinger før en handler
Utvikle positiv selvfølelse, selvtillit og selvhevdelse
Vise hensyn, ta ansvar og lære å ta egne avgjørelser
Vise omsorg og empati
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Kunne ta andres perspektiv, tanker og følelser 
Formidle fellesskapsverdier og positive sosiale handlinger  

 (å hjelpe, oppmuntre og dele med andre)
Utvikle fleksibilitet ved å løse konflikter i lek og samarbeid med andre
Hevde seg selv og sine meninger på en god måte
Engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor
Utvikle mangfold og særpreg, og respektere at vi er forskjellige

Metode
Tilstedeværende voksne i hverdagen som tar barna på alvor
Barns medvirkning
Være gode rollemodeller
Dialog og samarbeid med foreldre
Samlinger med barna
Lek/rollelek/ dramatisering
Språkgrupper
Lekegrupper
Tilbakemeldinger i her- og nå situasjoner
Bøker, eventyr og fortellinger
Nysgjerrige og undrende voksne
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SPRÅK, KOMMUNIKASJON OG TEKST 
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetan-
se og et mangfold av kommunikasjonsformer» 
(RP 2017, s. 17).

Vi i Bruhammaren FUS barnehage vet at språk er en stor del av å kunne etablere gode menneskelige relasjoner og vennskap, 
derfor er språk en viktig satsing og fokus i barnehagen. Språket er viktig for tidlig å utvikle et godt ordforråd og begrepsforståel-
se. I vår barnehage har vi et interkulturelt mangfold, der flere ulike språk er representert. Vi bruker «tegn til tale» aktivt i hver-
dagen for å støtte språkforståelsen og språkutviklingen til barna.   

Vi har språk- og lesegrupper som settes sammen ut i fra alder og språkforståelse. Her jobber vi spesifikt med materiale som skal 
bidra til å knekke og forstå språkkodene. 

Mål
Språkkompetente barn som mestrer det språklige 

 sosiale samspillet

Resultatmål
Barn som får oppleve glede ved å leke med og undre seg 

 over språket gjennom dialog, samtale, regler, vitser og 
 fortellinger

Barn som bruker språket til å uttrykke sine følelser, tanker,  
 meninger og erfaringer på ulike måter

Barn som bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek  
 og som redskap til å løse konflikter

Barn som opplever spenning og glede ved høytlesning,  
 fortelling, sang og samtale

Metode
Høytlesning
Bøker
Flanellograf
Spill
Samling
Uformelle og formelle samtaler
Konkreter
Tegn til tale
Språkgrupper
Lesegrupper
Fokusord
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EGENLEDELSE I LEK
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling 
(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd, første punkt).

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, 
vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling» 
(RP 2017, s. 9).

I vår barnehage jobber vi aktivt med å utvikle egenledelsesfunksjoner hos barna. Med dette mener vi at barna gjennom rollelek 
lærer å mestre organisering, planlegging, igangsetting, selvregulering, selvmonitorering, fleksibilitet og arbeidshukommelse.
Leken er barnets iboende kraft og har avgjørende betydning for hjernens utvikling. Vi jobber for at vi skal ha et lekemiljø der lek, 
språk, læring og utvikling står sentralt.

Mål
Barna skal utvikle egenledelsesfunksjonene i lek og  

 hverdagsaktiviteter

Resultat mål
Mestre sosiale- og språklige situasjoner (selvkontroll,  

 selvhevdelse, konfliktløsning, kommunikasjon, turtaking mm.)
Evnen til å bearbeide erfaringer, hendelser og inntrykk 

 gjennom leken
Mestre ulike leketyper

Metode
Lek i smågrupper
Aktive og deltakende voksne
Barns medbestemmelse i planlegging og organisering
Glødende, tilstedeværende og skapende voksne
Bruk av ulike temaer for inspirasjon til lek



20



21

INTERKULTURELT MANGFOLD 
Vi har et interkulturelt mangfold i barnehagen, og dette gir oss en unik mulighet til å lære litt om de ulike land og kulturer som er 
representert.

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. 
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på» 
(RP 2017, s. 5).

Vi markerer nasjonaldagene til barna som er representert på de respektive gruppene. Hvert år 
markerer vi FN-dagen med en kunstkafé hvor foreldre bidrar med mat fra andre kulturer.  
Vi bruker «tegn til tale» som støtte til det verbale språket, formidler eventyr fra de ulike  
nasjonene og lærer oss telleremser på de representerte språkene i barnehagen.

Mål
Alle barn deltar aktivt i et inkluderende fellesskap og opplever  

 tilhørighet og vennskap

Resultatmål 
Tilhørighet til felleskapet vi alle er en del av
Toleranse og aksept for hverandre og de ulike kulturene
Ha et ressursfokus på kulturelle ulikheter

Metoder 
Benytte ressursene vi har fra våre interkulturelle ansatte  

 og foreldre
Interkulturelt nettverk og ressurspersoner i barnehagen
Holdningsarbeid

Tegn til tale
Samling 
Dramatisering
Samtaler i små grupper
Rim og regler
Lek og dans
Bli kjent med eventyr, sanger fra andre land
Ord og uttrykk
Bøker
Språklig mangfold
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«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner» 
(RP 2017, s. 6).

FUS SMART MAT – for matglede og gode vaner:
Skal først og fremst fremme matglede hos barna
Skal bidra til god utvikling og sikre at hjernen får rett næring

Måltid og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og 
sunne helsevaner. Gjennom FUS SmartMat har vi fokus på trivelige mål-
tider og gode matvaner. Næringsrik og riktig mat med gode 
«byggeklosser» gir grunnlag for overskudd i lek og aktiviteter. 
Matlaging skal være en positiv og hyggelig stund og vi serverer 
mat som er estetisk tilberedt og smaker godt. Vi oppmuntrer barna 
til å smake på nye matvarer og bli kjent med å bli tilbudt et variert 
utvalg av råvarer og matretter.

FUS har i samarbeid med Berit Nordstrand utarbeidet retningslinjer 
som vi har implementert i barnehagen. Retningslinjene sørger for at 
barna får den næringen og byggeklossene de trenger gjennom dagen 
for å kunne være i lek, skape, undre og være i utvikling. Vi fokuserer 
på forskjellige type råvarer månedlig gjennom året, da vi sikrer oss 
at barna opplever variasjon i møte med nye smaker.

FUS SMART MAT
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FRISK I FUS

For å forebygge sykefravær for både barn og ansatte i barnehagen så forsetter vi satsingen FRISK I FUS som startet opp i 2016.

For å forebygge sykefravær har vi satt opp følgende punkter for gjennomføring:
Hygienefokus i barnehage hverdagen – hygiene kampanje uke 34-37
Smitter og smittekilder i barnehagen
Effektive smitteverntiltak
Hygieneregler

For å sikre god hygiene i barnehagen skal vi sikre gode renholdsrutiner av overflate vask av dørhåndtak, bord, kraner osv. 
Desinfeksjonsvask skal gjennomføres rutinemessig, og spesielt i perioder hvor faren for smitte er høy(høsten).

Hygieneregler:
1. Barn og voksne rengjør hendene når de kommer i barnehagen
2. Barn og voksne må kunne vaske hendene riktig
3. Vask alltid hendene etter bleieskift og toalettbesøk (voksne bør også bruke sprit)
4. Alle rengjør hendene før matlaging og måltid
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn 
gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår» 
(RP 2017, s. 12).

Vi ønsker at barna skal få mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag gjennom deltakelse i planlegging av barnehagens 
innhold. Det kan være i form av å delta i planlegging av tema, månedsplaner og spontane valg i hverdagen. 

Vi ser på barns medvirkning som en måte å ta barns «drømmer» og interesser på alvor. Vi ønsker å møte dem der de er ved å 
undre og undersøke sammen med dem. Barna skal få erfaringer og bevissthet ved egne valg og selv oppleve de ulike resultatene 
det gir.

For å få til dette ønsker vi å øke bevisstheten om en «JA- kultur» blant de voksne. Dette handler om å være åpne for muligheter 
og kunne legge planer til side for barns impulsive læring i øyeblikkene.



25

TILVENNING- SOSIOEMOSJONELL STØTTE

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen 
skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 
og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan 
oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære» 
(RP 2017, s. 13).

De fleste barn som begynner i barnehagen, er midt i den viktigste tilknytningsperioden i livet som er 1-2 år. Vi må ha kompeten-
te voksne som forstår hvor viktig denne perioden er for de små, slik at vi kan legge til rette for at de små kan bruke personalet 
som sine tilknytningspersoner mens de er i barnehagen. Hjernen er ikke ferdig utviklet, og de kan i starten ha vanskelig for å 
forstå at mor og far er på jobb, men at de kommer tilbake, og at personalet som skal ta seg av dem mens de er i barnehagen.

Barn er født med to grunnleggende behov:
Beskyttelse og omsorg
Utforske og mestre omgivelsene

Tilknytning og utforsking henger sammen og er avhengige av hverandre. Barn som er trygt tilknyttet tør og utforske verden, 
med en visshet om at (mor/far) tilknytningspersonene er der. Foresatte er de viktigste tilknytningspersonene og personalet må 
være en forlenget arm av foresatte i barnehagen hvor de blir gode tilknytningspersoner for barnet.

Vi har valgt foreldreaktiv tilvenning, som betyr at foresatte er med de 5 første dagene og deltar aktivt i tilvenningen. Foresatte 
vil da få et godt innblikk i barnehage hverdagen, og barnet vil få en tryggere periode med sine tilknytningspersoner(foresatte) i 
sitt nye miljø. Noen barn vil trenge lenger tid på å bli trygge i tilvenningen, og da legger vi til rette for dette i samråd med fore-
satte. 
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Som metode i tilvenning jobber vi ut i fra trygghetssirkelen:
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DANNING
Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog, hvor alle anerkjennes som selvstendige 
mennesker med følelser og tanker i en felles prosess(barnehage.no).

Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme danning ved å støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omver-
denen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal 
fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp (RP 2017, s. 21).

Ved å jobbe med begrepet danning skal personalet
Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforskning og læring

(RP 2017, s.21)

DEMOKRATI
I barnehagen skal vi jobbe for at alle barn, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter, skal få påvirke og ytre 
seg om sin hverdag i barnehagen. Det skal være et inkluderende fellesskap i barnehagen og vi skal la barna få bli hørt og delta 
med ulike meninger og perspektiver

Danning, demokrati, mangfold og gjensidig respekt,  
likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Personalet i barnehagen skal møte barna på deres kulturelle og individuelle forutsetninger. Barna skal oppleve at de får felles 
erfaringer i barnehagen som bidrar til at de får glede og mestringsfølelse i fellesskap. Vi skal vise at vi kan ha ulike verdier, religi-
oner og livssyn og leve i mange familieformer, og likevel ha respekt og forståelse for hverandre.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barna skal oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet, at de har like muligheter og samme rett. Dette uansett religion, 
livssyn, etnisitet, språk, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosial status. Vi skal oppfordre til lek, 
aktiviteter og samhandling for at alle på lik linje skal få delta i felleskapet. Personalet må være gode rollemodeller. Vi skal vise at 
vi respekterer og aksepterer hverandres ulikheter. Personalet skal reflektere rundt hvordan vi møter barna.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdi-
er, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser 
for fremtiden.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til 
naturen 
(RP 2017, s. 5-6).
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Tiltak som barnehagen gjør sammen med barna for å bidra til en bærekraftig utvikling er:
Søppelsortering i barnehagen
Tar vare på dyr og liv i naturen
Vår aktivitet: vi rydder nærmiljøet for søppel
Handler lokalt
Bevisst på matlaging- mengde i fht behov (kaste minst mulig mat)

LIVSMESTRING OG HELSE
I Rammeplanen står det at barnehagen skal utjevne sosiale forskjeller og at barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes. Bar-
nehagen skal forebygge krenkelser og mobbing. Skulle det allikevel oppstå, så har barnehagen i samarbeid med Gjesdal Kommu-
ne utarbeidet handlingsplan mot mobbing. Videre står det i Rammeplanen at barna skal få støtte i å meste motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. I barnehagen skal barna få et bevisst forhold til sunne mat- og helsevaner. 
De skal ha daglig fysisk aktivitet, og de skal også ha mulighet for ro, hvile og søvn.

Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste barna til å takle livets opp- og nedturer ved å gi 
dem god omsorg og støtte. I barnehagen skal vi fremme trivsel og robusthet hos barna gjennom glede og gode relasjoner. Per-
sonalet skal ha kunnskap om barns positive utvikling, tilknytning, følelser, lek og mestring. Jfr. kap. 3 og 4.

Personalet i barnehagen har gjennom sine relasjoner til barn og deres familier, muligheter til å oppdage at barn kan være utsatt 
for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Alle som jobber i barnehagen har plikt gjennom Barnehagelover § 22 og § 7 til å 
følge med på barna i barnehagen og være oppmerksom på forhold hvor det kan være aktuelt å melde fra. Det gjelder situasjoner 
der det er fare for at barnet tar vesentlig skade eller kan havne i en slik situasjon.
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Vi har som mål å være en høy kvalitets barnehage og har derfor et stort fokus på å være en lærende organisasjon som er i sta-
dig endring og utvikling. Vi er opptatt av at hele personalet er oppdatert innenfor våre satsingsområder og ny forskning. Perso-
nalet har en kompetanse/utviklingsplan som vi arbeider aktivt ut i fra i tillegg til implementeringsplan i barnet først- og tuning in 
to kids.

Mål 
Kartlegge og bevisstgjøre personalets kompetanse, og videreutvikle oss på den enkeltes nivå!

 
Metoder 

Barnet først og tuning in to kids
Class observasjoner
Samarbeid med PPT og andre kommunale instanser
Personalmøter
Refleksjonsmøter
Fus skolen
Egenledelse i lek og læring
Kurs
Utdanning
Nettverksmøter
Veiledning
Konstruktive tilbakemelding 
Utviklingssamtaler
Medarbeidersamtaler
Raushet

PERSONALUTVIKLING
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Vi tar utgangspunkt i” Alle med” og” Tras” som verktøy for å observere barnas utvikling.
Utviklingsområder: Lek, sosial kompetanse, språk, motorikk og følelsesmessige utvikling.

Hele personalgruppen er med i all planlegging som ligger til grunn for vår pedagogiske virksomhet. Vi evaluerer kontinuerlig all 
planlegging på personalmøter og gruppemøter månedlig, planleggingsdager og på ledermøter. Vi dokumenterer evalueringen 
månedlig i månedsbrevet som blir lagt ut på mykid.no for foresatte i barnehagen. Hensikten med evaluering er at vi hele tiden 
streber etter forbedringer og utvikling i vårt pedagogiske arbeid. Foresatte har påvirkningsmulighet gjennom daglig kontakt, 
foreldresamtaler, foreldremøter, undersøkelser (Udir) og SU.

Vi dokumenterer på følgende måter og arenaer:
Mykid
Facebook siden «Bruhammaren FUS barnehage as»
Bilder 
Barnas Maxipermer
Årsplan
Månedsplaner/periodeplaner
«Tras» og «alle med»
Foreldresamtaler
Møter

KARTLEGGING OG OBSERVASJON

PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON
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Samarbeidsutvalget i barnehagen som består av foresatte, ansatte og en representant for eier.  
 Informasjon om dette finnes på hjemmesiden.

Foreldrerådet – som består av alle foresatte
FUS som eier av barnehagen
Gjesdal kommune som tilsynsmyndighet
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Kvalitetsutvikler i kommunen
Sertifiserte CLASS observatører i andre FUS barnehager (nettverk)
Spesialpedagog
Skolene på Ålgård
Barnehager i nærmiljøet
FUS barnehagene
Barnevernet
Tverrfaglig samarbeid med FUS barnehager i regionen
Helsestasjon 
Biblioteket
Fysioterapeut 

SAMARBEIDSPARTNERE
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Barnrnehageloven sier:
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med 
barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål)
 
Vi i bruhammaren FUS barnehage mener at et godt foreldresamarbeid er nøkkelen til at vi kan bli en god pedagogisk organisa-
sjon, samt en dyktig forlenget arm i oppdragelsen av nettopp deres barn. Vi ønsker et samarbeid hvor foreldre ønsker og vil 
involvere seg i drift og komme med ideer til gode pedagogiske temaer og opplegg i barnehagen. Vårt store felles mål er nettopp 
å gi ditt barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter, samt å bli forberedt på livet videre.
 
De viktigste arenaene for medvirkning og samarbeid er:

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

FORELDRERÅDET består av alle barnehagens foreldre og har som formål å sikre samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. De 
skal påse at både barn og foreldrenes interesser blir ivaretatt.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) består av to representanter fra de ansatte, to representanter fra foreldrene samt daglig leder som 
er representant for eier. Samarbeidsutvalgets oppgave er å se til at barnehagen blir drevet innenfor de gitte rammene og være et 
samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personale. SU skal også bli forelagt å gå igjennom årsplanen for barnehagen.

MYKID
MyKid.no er en web basert tjeneste vi bruker som informasjonskanal 
mellom barnehage og hjem. Her kan både barnehage og foreldre dele 
og gi hverandre informasjon, melde ferie, sykdomsdager, korte 
beskjeder osv. Gå inn på www.mykid.no
Barnehagen legger dere til som bruker, men dere må 
registrere dere på siden for å starte opp. Ta kontakt med personalet 
om dere trenger hjelp til registrering.

FORELDRESAMARBEID

Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner
Foreldremøter 
Foreldresamtaler
Foreldrekaffe og påskefrokost etc.
Brukerundersøkelser
SU
Mail / Telefon
Mykid



34



35

(lekbasert læring, Størksen, Braak, Breive, Lenes, Lunde, Carlsen, Erfjord, Hundeland og Rege, 2018)

FØRSKOLEGRUPPEN- OVERGANG FRA BARNEHAGE- SKOLE

MAXIKLUBBEN
Rammeplanen sier ''De eldste skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det 
er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna 
har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for 
å begynne på skolen'' (RP 2017, s. 13).

Maxiklubben er vårt tilbud til de eldste barna i barnehagen, til skolestarterne. Vi følger det pedagogiske opplegget til Lekbasert 
læring (forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet).

Fokuset i lekbasert læring er at barna gjennom lek skal lære og ta til. Forskning viser ganske klart at i denne alderen lærer barna 
best gjennom lek.
Figuren under viser hvordan lekbasert læring opplegget er bygd opp. Ytterst er det to blå sirkler, som er de viktigste for at læring 
skal skje. Barna må ha trygge og varme relasjoner til andre barn og voksne. Og de lærer best når de er engasjerte og i lek, når de 
opplever mestring. Dette skjer gjennom lekbasert læring.

Det er 4 områder det jobbes med i lekbasert læring, som er 
viktige komponenter for at barn skal klare seg bra både 
faglig og sosialt på skolen:
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I lekbasert læring er fokuset at barna skal lære gjennom leken. Derfor er oppgavene bygd opp rundt leke aktiviteter. 
I matematikk så lærer barna om telling gjennom f.eks. en aktivitet som heter tripp, trapp, tresko. Barna skal få erfaring med par 
kobling (parkoble trappetrinn med tallord og et gitt antall klosser) og telling. De får se tallsymbolene og kobler disse til tallor-
dene. Aktiviteten innledes med at en dukke (super Sigurd) kommer på besøk og snakker om verdens lengste trapp. Det blir stilt 
spørsmål rundt trappetrinn, hva er en lang trapp? Hvor mange trappetrinn må det være i en trapp. Barna får bygge en trapp med 
klosser. Hvilken er størst? Hvilke farger brukes, hvor mange klosser er det i den ene fargen. Barna får muligheten til å lære mange 
begreper underveis i denne leken

I selvreguleringsleker så handler det mye om regelleker, det å stå i kø, vente på tur. La andre få snakke og at vi andre lytter. En lek 
er f.eks. klar ferdig … sitt, hopp, løp, snurr rundt. I denne leken må barna kontrollere impulsen til å løpe. De må være oppmerk-
somme og de må være fleksible overfor nye regler.

I aktiviteter knyttet til sosial kompetanse handler det om å lære om vennskap – hva er en venn? Hva er en følelse? Hvordan er det 
å være sint, glad, lei seg? Oppgavene går også ut på å gjøre noen glad. F.eks. med å lage kort å sende til noen som en er glad i. 
Barna får da velge hvem som skal få. Det blir laget venne regler som barna er med på å utforme. Hva må være med?

I språk aktivitetene er det fokus på høytlesing, dialogisk lesing, at vi har fokusord som er viktige for denne perioden, for denne 
boken som blir lest. Vi lager ting i forbindelse med boken som er i fokus, f.eks. i en fisk til Luna boken som vi jobber med fast en 
gang i året – så lager barna sin egen ballongfisk. Det er også oppgaver knyttet til å leke med språket. Rim og regler. Vi lærer om 
språksiden til språket – hva er en setning? Hva er ett ord? Lange ord og korte ord. Hvordan kan vi lage egne ord? Spennende og 
lærerike aktiviteter med lek og læring sammen.
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Overgang fra barnehage – skole
Rammeplanen sier ''Barnehagen skal i samarbeid med for-
eldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god overgang fra barnehagen til skolen og eventuelt skolefri-
tidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og 
informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til 
de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart 
i skolen'' 
(RP 2017, s. 13).

Barnehagen jobber for at barna skal få en mykest mulig over-
gang fra barnehagehverdagen til skolehverdagen. Vi forbere-
der barna gjennom samtaler, går turer til skolene og leker på 
uteområdet. På våren arrangerer skolene besøksdager, her 
får vi komme inn på skole og se på skolelokalene, møte andre 
barn som skal gå på samme skole og muligheten til å leke i 
skolegården og i skolelokalene.

I samarbeid med hjemmet fyller vi ut et skjema som overle-
veres til skolen før oppstart, dette skjemaet er og et utgangs-
punkt for overføringsmøter som barnehagen har med skolen.
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PROGRESJONSPLAN UT FRA RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER

Kommunikasjon, språk og tekst
 
Gjennom barnehagens arbeid med fagområdet kommunikasjon, 
språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

Utrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek som redskap til å løse konflikter
Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord møter  

 et mangfold av eventyr, fortellinger, sang og uttrykksformer
Opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale
Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver,  

 gjennom lese og skriveaktiviteter

Personalet skal:
Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme  

 mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
Støtte barnas lek og utforsking av skriftspråket
Bruker varierte formidlingsformer og tilby bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

(RP 2017, s. 17/18)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Forstår en del hverdagsord

• Bruker peking som 
kommunikasjon

• Navngir ting og personer 
med egne ord

• Begynnende et-ords 
ytringer og lære enkle 
bevegelsesanger

• Forstår instruksjoner med to ledd. 
F.eks. legg bamsen i senga

• Setter navn på vanlige 
hverdagshandlinger

• Bruker 2-3 ords setninger

• Lærer ulike rim og regler

• Kan enkle bevegelser og miming i 
forhold til bevegelse sanger/rim og 
regler

• Viser interesser for bøker

• Uttalen er forståelig for 
ukjente

• Liker å bli lest for

• Forstår noen fargenavn

• Klarer å være i dialog over 
lengre tid

• Kan formulere sine ønsker og 
følelser verbalt

• Gjengir deler av rim, regler og 
sanger

• Kjenner sin bokstav

• Bruker språket relevant i 
samsvar med situasjonen

• Hører forskjell på ord som 
ligner(eks hus-pus)

• Har begynt å bruke 
overbegrep

• Forteller en historie med en 
viss sammenheng

• Forstår fargenavn

• Forstår kollektive beskjeder

• Uttaler rette konsonant 
sammensetninger

• Bruker språket til å uttrykke 
følelser og i begynnende 
konfliktløsning

• Interesser for begynnende 
lese- og lekeskriving

• Kjenner navnebildet sitt

• Mestrer å lytte til enkle bøker 
og historier

• Bruker setninger som viser til 
noe som har skjedd

• Gjøre seg forstått og kan ta 
mottakers perspektiv

• Få kunnskap om o 
Mestrer hverdagsspråk 
med vanlig og riktig 
setningsstruktur

• Kan lytte til lyder og rytme i 
språket og er fortrolige med 
tallsiffer og bokstaver

• Forstår tidsbegrep

• Forstår og kan utføre 
kollektive beskjeder

• Bruke rimord og leke med 
språket

• Kan være konsentrer over tid 
og lytte til bøker og historier

• Kan skrive navnet sitt

• Kjenner for og etternavn til 
flere i familien 

• Deltar på barnesamtaler

• Kan navn på dager i uke

• Kan etter fortelle en historie

• Forstår preposisjoner

• Liker ord og språklig uttrykk

• Lære enkle ord på andre språk
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Kropp, bevegelse mat, og helse
 
” Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangs-
punkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktivteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse 
for hvordan sunn mat kan bidra til god helse" 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:  
Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt  
Blir kjent med egne behov, får kjennskap til egen kropp og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold  
Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper  
Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer  
Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne  følelser  
Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser  
Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid  

Personalet skal: 
Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring  
Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile  
Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne,  

 i og utenfor barnehageområdet  
Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser

(RP 2017, s. 18).
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Grunnleggende ferdigheter: 
rulle, sitte, krype, stå og gå

• Bruke pinsettgrepet

• Titt tei leken

• Bygge opp og rive ned

• Begynne å spise selv

• Grov motorisk aktiv: hoppe, klatre og 
springe

• Utforsker og eksperimenterer med 
bevegelser

• Spontan aktivitet, alltid i bevegelse

• Bli kjent med egen kropp

• Finmotorisk lek som lek med 
småbiler, duplo, kjøkkenlek å pusle

• Prøve seg på sykling

• Gå på tur uten vogn

• Bli kjent med et variert og sunt 
kosthold

• Bruke alle grunnbevegelser 
eks: rulle og klatre

• Imitere kroppsbevegelser

• Øve opp finmotorikken

• Begynne med klipping, 
blyantgrep og perle med små 
perler

• Øve på påkledning

• Begynnende hopping, hinking 
og leke med ball

• Grovkoordinering

• Sykle på trehjulssykkel

• Vekslende trappegåing

• Begynnende toalett trening

• Vise utholdenhet i 
grovmotoriske aktiviteter

• Lære om sunn/ usunn mat

• Kunne klippe

• Utvikle forståelse og respekt 
for egen og andres kropp, vi 
ser forskjellige ut

• Øve på renslighet/hygiene

• Mer kontroll på finmotorikken, 
øye-hånd koordinasjon

• Hopper med samlede ben, 
hinker og står på en fot

• Kan gå i trapp med en fot i 
hvert trinn

• Begynnende ferdigheter med 
å kaste/ ta imot ball

• Kunne kle på og av seg selv

• Lære om enkle funksjoner i 
kroppen

• Få kunnskap om 
menneskekroppens funksjoner 
(blant annet fordøyelsen)

• Diagonal gange, mestre og 
balansere på en fot eller hinke

• Arm og bendominans blir 
fastsatt: venstre eller høyre 
hendt

• Kunne perle og klippe etter 
strek

• Sykle på tohjulssykkel

• Hoppetau/paradis(regelleker)

• Riktig blyantgrep

• Ta imot ball

• Kle seg selv

• Begynnende forståelse av 
førstehjelp

• Begynnende bevissthet rundt 
kroppens behov for mengde 
mat
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Kunst, kultur og kreativitet
 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur 
og design.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:  
 Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp deres lekende og estetiske uttrykksformer
Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i  

 kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal: 
Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
Være lydhør, anerkjenne og imøtekomme barnas egen tradisjonskultur og barnekultur
Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til  

 å gå videre i utforsking av de estetiske områdene
Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til  

 å utvikle varierte uttrykksformer
Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
Bidra til kulturelt mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid å bidra til at kulturelt mangfold blir  

 en berikelse for hele barnegruppen

(RP 2017, s. 19)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Tegning – fargestifter

• Bruke store ark – store 
bevegelser

• Fingermaling

• Rablestadiet

• Gir uttrykk med bevegelser 
til musikk – rytme med 
kropp og gjenstander

• Drama(kroppsspråk/mimikk 
og lyder)

• Bruke flere farger

• Bruke tykk malerkost på store ark

• Erfare enkle teknikker der de bruker 
fingrene

• Bruke fargeblyanter etter hvert

• Beveger seg etter musikk, utnytter 
rommet mer

• Bruker enkle instrumenter

• Drama, hermer etter dyr, dyrelyder 
og kan leke dyr

• Dramatisere nære og kjente ting

• Enkle sanger

• Skaperglede

• Bruke vanlige fargeblyanter

• Bruker alle farger

• Bruker lim stift og sakser

• Snakker om hva de tegner 
(navngir rabbel)

• Bruker vannmaling med 
en farge om gangen, lære 
begynnende maleteknikk

• Bruk av musikk ved hjelp av 
enkel dans/drama/tema

• Liker å synge

• Kan navn på noen strumenter

• Bruker fantasi

• Bruker enkle sanger, lytte

• Tegner hodefoting, forteller 
hva de skal tegne før de 
begynner

• Kan legge puslespill med inntil 
10 brikker

• Nynner melodier og lager 
rytme og musikk

• Bruker vannmaling og flere 
farger

• Bruker ulike maleteknikker

• Bruker ulike instrumenter

• Dans og drama, bruker ulike 
dramateknikker

• Kan flere sanger

• Drama forestillinger

• Mer detaljer i tegningene, 
opptatt av at alt skal være 
riktig

• Kan pusle større puslespill

• Er lyttende

• Husker melodier, rom og 
sanger

• Tegner mer avanserte 
tegninger

• Kunne bruke sine kreative 
sider

• Introduseres for ulike typer 
dans og musikk

• Ha kunstutstilling
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Natur, miljø og teknologi
 
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og 
læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til 
naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:  
Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse  

 for hvordan de kan ta vare på naturen
Får kunnskap om dyr og dyreliv
Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
Får kjennskap til menneskets livssyklus

Personalet skal: 
 Legge til rette for mangfoldig naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i  

 samtaler om det de har erfart og opplevd
Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

(RP 2017, s. 20)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Bruke sansene ute i 
naturen(føle, lukte, se og 
høre)

• Erfare ulike naturmateriale

• Korte turer

• Bli kjent med forskjellige 
dyrelyder

• Kunne forskjellige dyrelyder

• Kjenne til dyrene på gården

• Kunne gå litt lengre turer

• Undre seg over naturen og dens 
mangfold

• Kjenne til forskjellige værtyper

• Årstidene – undre seg over 
forandringene

• Liker å være ute

• Viser interesser for dyr

• Gledes av å ferde i naturen

• Husdyr – skogsdyr, hvilken 
nytte har og gjør dyrene?

• Kjenne til lover over og under 
vann

• Liker å eksperimentere

• Vise interesser for dyr og 
planteliv

• Friluftsaktiviteter

• Miljøvern – hva betyr det?

• Forstå økosystemet

• Sol og planet systemet

• Bruke ulike sanser ute

• Eksperimentere med de 4 
grunnelementene 
(vann, luft, ild og jord)
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Nærmiljø og samfunn
 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk 
samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, sam-
funnet og verden.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:  
Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
Får kjennskap til nasjonale minoriteter

Personalet skal: 
 Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med  

 å orientere seg og ferdes trygt
Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme
Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv,  

 kunst og kultur og mattetradisjoner
Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen

(RP 2017, s. 22)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Bli trygge på seg selv, 
voksne og barn i barnehagen

• Bli trygge på barnehagens 
fysiske miljø

• Bli kjent med og få opplevelser i 
nærmiljøet til barnehagen

• Erfare at vi er likeverdige og 
må bidra til fellesskapet

• Oppleve at jenter og gutter er 
ulike og likeverdige

• Hva trenger familien min i 
nærmiljøet(hus, butikk, lege, 
politi, brannbil, postkontor 
osv.

• Bli kjent med endringene i 
nærmiljøet, utbygging av bolig 
og fasiliteter, nye veier osv

• Utvikle forståelse for ulike 
tradisjoner

• Kjennskap til at det finnes 
mange land i verden

• Kjennskap til mor og fars jobb

• FN – barnekonvensjonen:  
Jeg har rett på ….

• Få kunnskap om samene som 
Norges urbefolkning, deres 
levemåte/ klima

• Hvordan levde folk før i tiden 
som barn, eks besteforeldre 
og foreldre

• Få kjennskap til FN – 
barnekonvensjonen

• Erfare at alle mennesker 
uansett alder, kjønn og 
forutsetninger inngår og 
bidrar til barnehagens 
fellesskap

• Kjennskap til Ålgårds historie
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Etikk, religion og filosofi
 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. 
Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssyns-
mangfold.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:  
Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn 

 som er representert i barnehagen
Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

Personalet skal: 
 Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, 

 etikk og eksistensielle temaer
Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøse 

 eller livssynsmessige tilhørighet
Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner 

 og livssyn som er representert i barnehagen
Samtaler med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide 

 barnas tenkning
Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan 

 disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna 

(RP 2017, s. 21/22)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Lære bordskikk og bordvers

• Dele og vise omsorg

• Oppleve stemningen ved 
ulike høytider

• Velge bord vers, bordskikk, kunne 
sende til hverandre og takke for 
maten

• Få rettledning i konfliktsituasjoner

• Kjenne igjen enkle julesanger

• Oppleve gleden ved forskjellige 
høytider og merkedager

• Ser konsekvensene av sine 
handlinger

• Utvikle toleranse og interesse 
for andre

• Lære enkle julesanger

• Bli kjent med kristne høytider 
og tradisjoner

• Bli kjent med feiringer og 
høytider i andre kulturer

• Kunne tradisjonelle julesanger

• Få kjennskap til kristne 
høytider og tradisjoner knyttet 
til religion

• Undring over livets mangfold, 
natur, liv og død

• Respekt for andres bakgrunn 
uansett kultur og religion

• Vise gjensidig respekt, lære 
om verdier og ulikheter
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Antall, rom og form
 
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet 
og universet. 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:  
 Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
 Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
 Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
 Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikk glede

Personalet skal: 
 Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
 Bruke bøker, spill, musikk og digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i  

 barnas uttrykksformer
 Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer  

 og utdypende samtaler
 Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

(RP 2017, s. 20)
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Prosessmål/progresjon for hver aldersgruppe

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

• Begrep: stor – liten

• Begrep: over – under – i

• Begynne å se likheter og 
ulikheter

• Utforsking og undring

• Tallremsen: 1- 3

• Begynnende klosselek

• Utforsker/ prøver ut ulikt materiale

• Begrep: liten – mellom – stor

• Mengde 1-2(entall og flertall)

• Sortering (eks: farge og størrelser)

• Systematiserer lekemateriale(eks: alle 
bilene etter hverandre)

• Begynnende kjennskap 
til måleredskaper (volum, 
lengde, vekt)

• Begynnende logisk tenkning – 
enkel resonering

• Konstruksjonslek (klosser, 
duplo, puter)

• Utvide sorteringsbegrepet 
(egenskap, farge, former og 
størrelser)

• Forstå noen fargenavn

• Utvide størrelses begrep: 
høyde, bredde, tykkelser

• Forstå turtaking i spill, 
beherske spilleregler og liker 
å spille

• Forstå par kobling mellom 
tallord og objekt(eks, ser en 
bamse og sier tallet en)

• Utvider matematiske begrep, 
frem, tilbake, sidelengs osv

• Tallremse opp til 20

• Forstå mengde opp til 10

• Kjenne til ulike mønstre

• Kan sette ting i system

• Begynnende forståelse for 
ulike former og mønstre 
(trekant, firkant, sirkel)

• Kan fargene

• Stiller spørsmål om hvordan 
ting fungerer

• Kjenner igjen bokstav og tall

• Tallremse opp til 30

• Mengde opp til 15, teller ned 
fra 5-10

• Kan begrepene firkant, 
trekant, sirkel

• Kan følge rekkefølge (vente på 
tur, stille opp etter størrelse)

• Symmetri

• Kan klassifisering, ordning, 
sortering og sammenligning

• Sorterer leker

• Kunne tenke logisk og 
resonnere

• Kjenne til tall og bokstaver

• Få erfaring med ulike mål, 
måleenheter og måleredskap 
(eks, temperatur, lengde, vekt, 
tid)

• Få kjennskap til 
sammenhengen mellom 
matematikken i hverdagen og 
fage matematatikk
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SOSIAL KOMPETANSE EGENLEDELSE I LEK SPRÅK INTERKULTURELT MANGFOLD NØKKELORD

• For hver måned setter vi 
opp et utviklingsmål som tar 
utgangspunkt i verdiene for 
måneden.

• TIK (tuning in to kids)

• Tema for lek

• Type lek (konstruksjonslek, rollelek, 
regellek, titt tei lek, parallell lek)

• Egenledelsesfunksjonene 
(planlegging, organisering, 
arbeidshukommelse, igangsetting, 
fleksibilitet, selvregulering, selv-
monitorering)

• Lesegrupper

• Språkgrupper

• Samlinger

• Rim og regle

• Samtaler (formell og uformell)

• Tegn til tale

• Sang og musikk

• Språk/lydmiljø

• Eventyr

• Sang og musikk

• Telling

• Nasjonaldager

• Kultur/religion

• Språk

• Flagg

• Lek

• Rekvisitter

• Tegn til tale

• Setter opp nøkkelord hver 
måned for det aktuelle 
tema/verdier

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse, mat og helse

• Kunst, kultur og kreativitet

• Natur, miljø og teknologi

• Antall, rom og form

• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

PEDAGOGISK ÅRSHJUL 2021/2022
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

AUGUST/
SEPTEMBER
2021

FORSTÅELSE OG RESPEKT

Forståelse: ha innsikt, toleranse og 
anerkjennelse for ulikheter og andres 
følelser, tanker og væremåte.

Respekt: er et begrep for vår 
holdning ovenfor andre mennesker 
som kan vise at vi anerkjenner at den 
andre er vår likemann 

• Tilvenning

• Overgang fra liten til stor base

• Omsorg og trygghet

• Bli kjent

• Ta vare på hverandre

• Lytte til hverandre

• Foreldresamtaler/ førstegsangsamtaler reiret

• Maxiklubben lærer om nærmiljøet - lokalhistorie

• Brannvern tema (september) 
Lære om brannvern 
Brannøvelse 
Brannstasjon 
Besøk av brannbil 
Brannbamsen Bjørnis 
Nødnummersang

 
VIKTIGE DATOER:

• 16/08-21 OG 17/08-21: PLANLEGGINGSDAGER 
(BHG STENGT)

• 26/08-21: BLI KJENT TUR TIL PERLÅ  
KL. 16:30-18:00. 

NASJONALDAGER:

• 24/08: UKRAINAS NASJONALDAG

• 31/08: TRINIDAD OG TOBAGOS NASJONALDAG

• 06/09: TSJETSJENIAS NASJONALDAG

• Hva er forståelse

• Hvordan viser vi forståelse for hverandre?

• Hva betyr respekt?

• Hvordan viser vi respekt for hverandre?

• Hvordan er det å få en ny rolle i gruppen

• Hvordan oppleves det å være ny?

• Hvordan tar vi vare på hverandre?

• Hva er en venn?

• Hvordan kan jeg være en god venn?

• Hva er brannvern?

• Hva gjør vi når brannalarmen går?

• Hva betyr nærmiljø?

• Hva finner vi i nærmiljøet vårt?
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

OKTOBER/
NOVEMBER
2021

MENNESKEVERD, 
SELVVERD OG ÅNDSFRIHET

Menneskeverd: Brukes for å forklare 
at alle mennesker har samme verdi.

Selvverd: Er en sentral del av 
selvoppfatningen og kan sees 
på som en persons generelle 
verdsetting av seg selv (følelsene 
og holdningene personen har av seg 
selv). I vid betydning er selvverd likt 
begrepene selvfølelse, selvrespekt og 
selvakseptering.

• Forut barneaksjonen (forut.no)

• Barnekonvensjonen

• Ulike kulturer

• Forut dansen

• Forut aktiviteter 

• Musikk

• Forberedelse til FN kunstkafe

• Bry seg om hverandre

• Anerkjennelse

• Høst/årstider

• Foreldresamtaler

• Gjennom arbeid med forut, menneskeverd og 
selvverd styrker vi barnas positive holdninger til 
seg selv.

VIKTIGE DATOER:

• Uke 41: Høstferie

• 21/10-21: FN kunstkafe for hele barnehagen på hiet 
kl. 14.30-16.30

• 28/10-21: Foreldremøte kl. 18.00-19.30

• 12/11-21: Planleggingsdag (bhg stengt)

• 16/11-21: Frist for levering av juleferie

• 30/11-21: Julegløgg for hele barnehagen på  
reiret kl. 15.00-16.30

NASJONALDAGER:

• 03/10: Tysklands nasjonaldag

• 29/10: Tyrkias nasjonaldag

• Hva er menneskeverd?

• Hvordan er jeg i møte med andre 
mennesker? 

• Hvem er jeg?

• Jeg er unik – hva betyr dette?

• Hva betyr åndsfrihet?

• Hva lærer vi gjennom forut barneaksjonen?

• Har vi kultur for å snakke om barns 
åndelige frihet?

• Er filosofi med på å fremme mangfoldet i 
barnegruppen vår?

• Hva vil det si å ha plass til en åndelig 
dimensjon i barnehagen?
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

DESEMBER
2021

GLEDE OG NESTEKJÆRLIGHET

Glede: gleden av å gi, glede seg over 
ventetiden, glede over opplevelser og 
tradisjoner

Nestekjærlighet: er omsorg for andre 
mennesker og det å føle seg ansvarlig 
for et hvert menneskes velferd uten 
hensyn til religion, kjønn eller politisk 
standpunkt.

• Jul og advent

• Adventsamlinger

• Tradisjoner

• Juleverksted

• Religion og livssyn

• Gleden av å gi

• Være takknemlige og glade for det vi har

• Julegudstjeneste for Hiet

• Julevandring for Maxiklubben

• Besøk av presten i barnehagen for Reiret

• Felles julesamling for Reiret

VIKTIGE DATOER:

• 09/12-21: Julebord

• 13/12-21: Lucia tog

• 20/12-21: Juletrefest

NASJONALDAGER:

• 01/12-21: Romanias nasjonaldag

• Hva kan jeg gjøre for å glede andre?

• Hvorfor markerer vi jul?

• Hvilken følelse kan vi kjenne på ved å gi til 
andre?

• Hva betyr julen for oss?

• Hva kjennetegner juletradisjoner i Norge?

• Hva betyr nestekjærlighet?

• Hva kan jeg gjøre for å utøve 
nestekjærlighet?
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

JANUAR/
FEBRUAR 
2022

INKLUDERING OG SAMHOLD

Inkludering: følelsen av å være en del 
av et fellesskap som bindes sammen 
av en felles identitet og felles verdier

Samhold: er en følelse av sterk 
relasjon og tilhørighet innad i et 
fellesskap

• Lekebasert prosjekt fra uke 3

• Fortelling

• Rekvisitter

• Dramatisering

• Kunst og kreativitet

• Lek

• Rollelek

• Felles foreldremøte med rishagen

VIKTIGE DATOER:

• Uke 9: vinterferie

• 23/01-20: Åpen dag

• 20/02-20: Karneval

• 23/02-20: Fastelavn 

• 25/02-20: Frist for levering av sommerferie

NASJONALDAGER:

• 01/01: Sudans nasjonaldag

• 06/02: Samefolkets dag

• 15/02: Serbias nasjonaldag

• 20/02: Chin folketsdag

• Hva klarer vi å få til sammen?

• Hva er et prosjekt?

• Hvordan kjennes det å være en del av et 
fellesskap?

• Hva betyr det å inkludere

• Hvordan kan vi jobbe sammen/ samarbeide 
om å nå målene vi har satt oss

• Hva betyr samhold?
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

MARS/APRIL
2022

 
RAUSET OG LIKEVERD

Likeverd: innebærer en tanke om 
at alle mennesker har like stor verdi 
og er like verdifulle, på tross av 
menneskelig mangfold og variasjon

Raushet: handler om å akseptere at 
vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi 
rom for egne og andres ulikheter.

• Påskegudstjeneste for hiet

• Skolebesøk for maxiklubben

• Vår- utforske det som spirer og gror

• Lemming

• Vårtegn- hva skjer i naturen

• Vi rydder nærmiljøet vårt for søppel

• Foreldresamtaler for hiet i april

• Barnehagedagen markeres 

VIKTIGE DATOER

• 10/03-20: Frist for levering av påskeferie

• 19/03-20: Påskevandring hiet

• 26/03-20: Påskevandring reiret

• 02/04-20: Påskefrokost for hele barnehagen på 
hiet kl. 06.45-08.30 

• 30/04-20: Fus vennedag

NASJONALDAGER: 

• 03/03: Bulgarias nasjonaldag

• 11/03: Litauens nasjonaldag

• 21/03: Kurdistans nasjonaldag

• 17/04: Syrias nasjonaldag

• 23/04 – 23/05: Ramadan

• Hva betyr det å være raus?

• Hvordan kan vi være rause med hverandre?

• Hva betyr likeverd?

• Hvorfor markerer vi 

• Påske?

• Hva skjer i naturen?

• Hva er et vårtegn?
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MÅNED VERDIER HVA PREGER BARNEHAGEHVERDAGEN UNDRENDE SPØRSMÅL

MAI/JUNI
2022

TAKKNEMLIGHET OG FRIHET

Takknemlighet: er å glede seg over 
det vi har, opplevelser vi erfarer og 
relasjonene til våre medmennesker

Frihet: er å leve i et demokratisk land 
der vi har ytringsfrihet, trosfrihet og 
valgfrihet. 

• Grunnloven

• Tradisjoner

• Nærmiljø

• Overføringssamtaler bhg/skole

• Velkomstsamtale/besøksdag for nye barn

VIKTIGE DATOER:

• 15/05-20: Markering av nasjonaldagen i bhg

• 22/05-20: Planleggingsdag (barnehagen er stengt)

• 28/05 - 29/05-20: Overnatting i bhg for 
maxiklubben 

NASJONALDAGER:

• 03/05: Polens nasjonaldag

• 17/05: Norges nasjonaldag

• 23/05 – 24/05: Id al-fitr

• 24/05: Eritreas nasjonaldag

• 06/06: Sveriges nasjonaldag

• Hva betyr takknemlighet?

• Hva kan vi være takknemlige for?

• Hva menes med frihet?

• Hva betyr frihet for mennesker?

• Hva er en grunnlov?

• Hva er et demokrati?

• Hvorfor feirer vi 17. Mai

• Hva er et 17. Mai tog?

• Hvordan vil det bli å begynne på skolen?

• Hvordan vil det bli å begynne på hiet?

JULI
2022

UTFORSKERTRANG

Utforskertrang: er en innebygd 
nysgjerrighet på ny kunnskap, 
opplevelser og erfaringer om livet

• Sommerbarnehage – hele barnehagen er samlet på 
hiet- får eget skriv

• Utforske verden på nytt nivå- snart skolestart/ 
flytte fra liten til stor base

• Sommer og sol: hva må vi tenke over?
• Hva er solvett regler?
• Hva er sommer?
• Hva liker vi med sommeren?
• Hva gjør vi om sommeren?
• Hva betyr å utforske? Det samme som å 

undre?
• Hva kan vi utforske?
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KONTAKT OSS
Her finner du oss:  
Bruhammaren Fus barnehage As 
Bruhammaren 4 
4330 Ålgård      

 
BASENE: 
 
Reiret (1- etasje) 
Ekorngruppen  Tlf: 976 32 186
Musegruppen  Tlf: 976 31 764
 
Hiet (2- etasje) 
Bjørnegruppen Tlf: 975 19 522
Pinnsvingruppen Tlf: 976 31 323 

 

 

Daglig leder:
Eva Karin Pedersen
dl.bruhammaren@bhg.no 
Tlf: 91 24 08 82

Se på mykid for oppdatert informasjon, planer og bilder! 
www.mykid.no

Facebook siden vår oppdateres ukentlig med en sniktitt inn i 
hverdagen vår.
https://www.facebook.com/bruhammarenfusbarnehage/ 

Vi har også en hjemmeside hvor du kan finne informasjon:
www.fus.no/bruhammaren
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Bruhammaren


