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EN TO TRE - HER KOMMER 
EN BESKJED!

Årsplanen er et arbeidsdokument som 
beskriver hvordan vi skal praktisere 
Barnehageloven, Rammeplanen og…..har 
du sovna? 

Sett deg godt til rette, for det du nå holder 
i hånda er faktisk alt annet enn et kjedelig 
dokument.  

Bli med på innsiden av årsplanen vår. Du vil 
ikke angre! 

Du har fått barn, søkt barnehageplass, og 
nå sitter du her med barnet ditt i Rishagen 
FUS barnehage. Vet du egentlig hva det 
innebærer? 

Vi kan godt bruke fine, flotte og svulstige 
ord. Slenge inn en klisjé og to, og prøve å 
snakke oss selv opp i skyene. Men hva godt 
gjør det?  

Ord er ingenting uten handling. Vi er trygge 
på vår egen kompetanse. Vi skal tørre å 
snakke høyt, og vi skal tørre å gå nye veier. 
I Rishagen FUS barnehage har vi tro på 
at vi hver dag er med på å bidra til at ditt 
barn skal komme ett steg nærmere den 
beste utgaven av seg selv. En utgave som 
er nysgjerrig på hva livet har å tilby, og som 
har med seg verktøyene som gjør det rusta 
til å ta imot utfordringene som venter. 

Hvordan gjør vi egentlig det? 

Vi tar utgangspunkt i Arne Holtes 
psykologiske helserettigheter, og laget 
vår egen progresjonsplan for alt barna 

skal erfare gjennom tiden i Rishagen FUS 
barnehagen.  Personalet bruker observasjon 
som metode og planlegger arbeidsmetoder, 
tema og tiltak ut fra det barna har behov 
for. Underveis evaluerer og reflekterer vi 
sammen og leter etter forbedringsområder. 
Vi endrer kurs eller fortsetter på den veien 
vi har begynt på. Alt dette henger sammen 
i en prosess og et verktøy kalt pedagogisk 
analyse. Nærmere presentasjon finner du 
under punktet som omhandler planlegging, 
dokumentasjon og vurdering. 

Er det viktigste å lære alfabetet, tegne 
prinsesser eller telle til 20 på engelsk? 

Eller er det viktig å være en god venn, vise 
empati, tåle motgang og ha visshet om at 
alle er en viktig del av fellesskapet? 

Den viktigste tingen vi har til felles med 
dere, er at vi alle ønsker det beste for 
akkurat ditt barn. 

Barna blir forma av verdiene de møter 
hjemme og i barnehagen. Vi er eksperter 
på barn. Dere er eksperter på deres barn. 
Sammen kan vi løfte dem til uante høyder. 

Med vår stadig voksende fagkunnskap 
ønsker vi å være en kilde til informasjon og 
veiledning.  

Vi ønsker dialog og kommunikasjon utover 
det lille «ha det» ved henting.  

Det skal være rom for å tilbakemeldinger, 
refleksjoner og utfordringer. Hver dag er 
forskjellig, og ikke alle er like enkle. Da er 
det vårt ønske å møte dere foreldrene på 



3

deres følelser, og bidra med vår kunnskap. 
Vi er alle menneskelige, og ingen ønsker å 
møte et robotsvar i andre enden. 

Så? Sitter du igjen med en nysgjerrighet 
på hvem vi er, og hvor vi skal, kan du ikke 
gå glipp av det som møter deg i del 1 av 
årsplanen. Det er rett og slett GULL.  

I første del tar våre dyktige ansatte for 
seg viktige temaer som; språk, lekemiljø, 
overganger, tur/utemiljø, og ikke minst 
satsningen vår «Robuste barn», på en 
utrolig spennende måte.

Det å være en del av en større kjede bærer 
med seg store fordeler, som du kan lese 
mer om i andre del av årsplanen. 
FUS-kjeden er en pulserende organisasjon, 
som til enhver tid streber etter å være 
ledende i landet. Nyere forskning viser 
tydelig viktigheten av voksenrollen. Derfor 
jobber FUS kontinuerlig med lederutvikling 
og å løfte den faglige kunnskapen til alle 
våre ansatte. 

FUS er flinke til å både bruke ressursene 

vi har innad i organisasjo nen, men knytter 
også til seg ledende fagfolk på enkelte 
områdene når det er nødvendig. De 
ønsker også å bidra til å løfte den faglige 
kunnskapen til dere foreldre, gjennom f. eks 
“FUS-poden” som tar for seg viktige emner 
på en god og lærerik måte. 

Alt dette med fokus på en ting: Å legge 
forholdene til rette for at barna deres 
skal få en best mulig oppvekst og 
barnehagehverdag. 

Den siste delen av årsplanen er litt mer for 
spesielt interesserte. Den omhandler våre 
styringsdokumenter, som rammeplanen, 
barnehageloven, FNs barnekonvensjon etc. 
I tillegg inneholder den en del informasjon 
om våre viktige samarbeidspartnere; 
Gjesdal kommune, og instanser som PPT, 
barnevernet og helsestasjonen. 

Vi er utrolig takknemlige for de 
samarbeidspartnerne vi har, og den støtten 
vi har i ryggen, som gjør at vi hver dag kan 
få utøve den jobben vi er best på!
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ROBUSTE BARN 

Det er nå det skjer. Det er nå livet er. Vi 
ønsker å bruke hvert møte, hver dag til 
å legge et godt grunnlag for resten av 
livet til hvert enkelt barn. I Rishagen FUS 
barnehage ønsker vi å bygge robuste barn.  

De første 6 årene av et menneskes liv kalles 
“gullårene” Hjernen utvikler seg lynraskt, vi 
er læringsdyktige og mottagelige samtidig 
som vi stadig gjør oss nye erfaringer. Alle 
erfaringer vi gjør oss setter spor og kan 
påvirke vår utvikling og veien videre i livet. 
Med stor grad av respekt og ydmykhet 
bruker vi vår kunnskap om barns utvikling 
for å skreddersy en barnehagehverdag 
tilpasset hvert enkelt barn. 

Samfunnet rundt oss er i stadig utvikling og 
endring, og det går fort. Lite vet vi om den 

verden våre barn møter som voksne, men 
vi vet mye om å støtte barns utvikling. Målet 
med vårt satsningsområde er å bygge opp 
en robusthet i hvert enkelt barn. Vi ønsker å 
sende fra oss barn som nyter og fryder seg 
over livets gode dager og tåler de dårlige. 

Ved å ha fokus på voksenrollen, barns 
medvirkning, god språkutvikling og psykisk 
helsefremmende lekemiljø gir vi barna 
mulighet for å utvikle en robusthet de vil ha 
nytte av videre. 

Professor i helsepsykologi Arne Holte har 
utarbeidet 7 psykologiske helserettigheter. 
Med utgangspunkt i disse har vi i Rishagen 
utarbeidet en progresjonsplan. Denne 
skal være rettesnoren for vår pedagogiske 
praksis og skal ligge som grunnlag for alle 
våre menneskemøter.  

KAPITTEL 1  
RISHAGEN FUS BARNEHAGE 

SATSNINGSOMRÅDE OG OVERORDNA MÅL. 
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PROGRESJONSPLAN - SYV PSYKISKE HELSERETTIGHETER

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Identitet og 
selvrespekt

Følelsen av at 
du er noen og 
at du er noe 
verdt.

Følelsen av 
å være ett 
selvstendig 
individ

Bli møtt og 
bekreftet for 
den du er

Synliggjøre 
styrkene inn 
i felleskapet

Sette pris 
på andres 
styrker

Godta og 
respektere 
andre sånn 
som de er

Mening i livet 

Følelsen av at 
du er en del av 
noe større, at 
det er noen som 
trenger deg

Bli sett Vise glede 
over å se 
hverandre 
igjen

Ønske å 
glede andre

Verdsette 
seg selv

Verdsette 
andre

Mestring 

Følelsen av at 
du duger til noe, 
at det er et eller 
annet du får til

Oppleve 
mestring

Få mulighet 
til å utforske 
og klare selv

Kunne ytre 
egne ønsker 
og meninger

Kunne stå 
opp for seg 
selv

Skape noe 
sammen 
med andre

Tilhørighet 

Følelsen av at 
du hører til noen 
at du hører 
hjemme et sted

Speiling-se 
seg selv 
gjennom 
andre

Gjøre noe 
sammen

Leke 
sammen

Skape 
sammen

Gjøre andre 
gode

Trygghet 

Følelsen av at 
du kan tenke, 
føle og utfolde 
deg uten å være 
redd

Kunne ta 
imot trøst

Våge å vise 
følelser

Klare sette 
ord på 
følelser

Kunne 
regulere 
egne 
følelser med 
voksenstøtte

Kunne 
regulere 
egne 
følelser 
og forstå 
andres

TABELLEN FORTSETTER 
PÅ NESTE SIDE....
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Denne progresjonsplanen er tenkt som fundamentet i vår satsning Robuste barn. 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal få utvikle seg, lære og oppleve 
fremgang. Metoden vi vil bruke er pedagogiske analyse. Personalet skal observere, 
reflektere og planlegge ut fra hvert enkelt barns behov, styrker og interesser. 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Deltakelse og 
involvering 

Følelsen av 
at det faktisk 
spiller en rolle 
for noen andre 
hva du gjør og 
ikke gjør

Erfare 
deling

Kunne dele Ønske om 
å dele som 
invitasjon til 
samspill

Dele for å 
glede andre

Oppleve 
glede ved å 
glede andre

Felleskap 

Følelsen av at 
du har noen du 
kan dele tanker, 
følelser og 
erfaringer med

Oppleve 
glede å 
være i ett 
felleskap

Ønske 
å være 
sammen 
med andre, 
tar kontakt

Bygge 
vennskap

Se seg selv 
i felleskapet

Inkludere 
andre inn i 
felleskapet
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§ 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. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. 

Barns medvirkning handler om å støtte, 
bidra, delta og påvirke uten å ha det fulle 
ansvaret alene. Barna skal oppleve å bli 

tatt på alvor – at deres stemme blir hørt 
og har virkning på fellesskapet. Lydhøre, 
oppmerksomme voksne skal fange opp 
barnas interesser og spor og ta det med inn 
i planleggingen av vår pedagogiske praksis. 
Barns rett til medvirkning skal knyttes til 
omsorg, lek, sosial og kulturell kompetanse 
og læring.

BARNS MEDVIRKNING - BARN PERSPEKTIV OG SYN PÅ 
LIVET LØFTES FREM 
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Circle of security (COS) er en metode 
for å skape trygghet som baserer seg på 
tilknytningsteori og forskning. Målet med 
COS er å skape en god tilknytning mellom 
omsorgspersoner og barn. Illustrasjonen 
symboliserer barnets naturlige behov for 
utforskning, og barnets naturlige behov for 
en trygg havn. Ved å observere og reflektere 
rundt hvordan vi støtter barnets ulike behov 
kan vi bli en tryggere base for barnet, og bli 
med på å støtte barnets utforskning. Det er 
viktig at vi tar utgangspunkt i barnets behov, 
og klarer å se barnets signaler om hva det 

trenger. Dette krever at vi er emosjonelt 
tilgjengelige (se oss selv utenifra) og «ser 
barnet». Vi må hjelpe å regulere barnets 
følelser, beskytte barnet, være god og sterk. 
Samtidig oppmuntrer vi barnet til å utforske, 
leke og dele gode stunder.

Barns psykiske helse handler om oss 
voksne, hvordan vi er i møte med barna. 
Vi skal være fysisk og psykisk tilstede og 
veilede hvert enkelt barn.

SOM VOKSEN I RISHAGEN ER DU ALLTID STØRRE, 
STERKERE, KLOKERE OG GOD. 
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Barns interesser, kreativitet, engasjement og initiativ skal danne grunnlaget for all lek, både 
den enkle og avanserte. 

I Rishagen skal barna bli møtt med lekemiljø som engasjerer og motiverer til allsidig lek 
med utgangspunkt i barnas interesser. Tilstedeværende ansatte utvider leken ved å tilføre 
ideer og nytt materiell etter hvert som den utvikler seg. Ved å ta aktivt del i leken følger vi 
barna samtidig som vi er rollemodeller, støttende stillas og veiledere.

Lekemiljøet skal være inkluderende og inspirerende med nok leker og plass til alle som vil 
være med.

LEKEMILJØ
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Ett av våre viktigste verktøy i møte med 
verden er språket vårt. Du trenger ett godt 
språk i møte med andre mennesker for å 
gjøre deg forstått, uttrykke tanker, følelser 
og meninger og å vise hvem du er. Et 
robust barn har opparbeidet seg en god 
språkforståelse, et godt ordforråd og bred 
begrepsforståelse.

Vi har flere pedagoger med videreutdanning 
innen barns språkutvikling og språklæring, 
som gir barnehagen et språklig 
kompetanseløft. Barn lærer språk best 
gjennom å være språklig aktive. Rishagen 
skal bidra til at barn leker med språk, 
symboler og tekst og vi skal stimulere til 
språklig nysgjerrighet.

En dag i barnehagen består av utallige 
hverdagssituasjoner der barna kan bruke 
språket aktivt. Et godt språkstimulerende 
miljø er preget av at personalet bruker 
språket i samspill med barna hele dagen. Vi 
er opptatt av å være gode språkmodeller for 
barna gjennom å 

 C Bruke åpne spørsmål hvor vi inviterer til 
samtale.

 C Gi barna tid.

 C Bygge gode relasjoner hvor det er trygt 
å utforske språket.  

Personalet skal la barna utforske ulike 
skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og 
bokstaver. På liten base har vi tilgjengelig 
papir, fargeblyanter og bøker. På stor base 

er barna i tillegg med på å skape egne 
tekster. Vi bruker bøker aktivt i hverdagen og 
bruker blant annet dialogisk lesing som et 
verktøy for å få barna språklig aktive. Dette 
betyr at vi er opptatt av å skape samtaler 
rundt bøkene. 

Barnehagen har en unik posisjon hvor vi 
kan oppdage og gi støtte til barn som har 
språklige utfordringer. Tidlig innsats betyr 
at barnehagen skal sette inn tiltak tidlig 
hvis det er behov for det. Det innebærer 
å avdekke eventuelle språkvansker på 
et tidlig tidspunkt, som kan være med 
på å forebygge lese- og skrivevansker i 
skolealder.

SPRÅK I BARNEHAGEN - MYE MER ENN BARE PRAT
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Periodeplaner vil bli lagt etter observasjon 
av barnas interesser og forankres i 
årsplanen, satsningsområdet, rammeplanen 
og andre overordnede plandokumenter. 

Her vil hovedmål for perioden presiseres 
samt tiltak for å jobbe mot mål bestemmes. 

Som en metode i planleggingen og veiviser 

I arbeidet med robuste barn vil vi benytte 
oss av verktøyet; pedagogisk analyse. Det 
baserer seg på at personalet observerer 
barnegruppen for å finne styrkene i 
fellesskapet og hos hvert enkelt barn. 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG 
VURDERING.

PLANLEGGING

VURDERING/EVALUERING

Vi evaluerer systematisk ved å bruke 
pedagogisk analyse som verktøy og 
metode for planlegging, gjennomføring og 
evaluering. 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre 
praksis. Vi vil bruke dokumentasjonen til å 
reflektere over hva barna lærer, kan og er 
opptatt av.  Gjennom kontinuerlig refleksjon 
rundt egen praksis vil vi være i stadig 
utvikling i arbeidet med barna.  

Vi dokumenterer gjennom bilder på MyKid. 

Vi dokumenterer gjennom det barna skaper. 

Gjennom prosjektperiodene dokumenterer 
vi prosessen gjennom bilder og tekst og de 
refleksjonene vi har sammen med barna. 
Denne dokumentasjonen er dynamisk og 
levende ved at vi fyller på etter hvert og 
underveis. 

Dokumentasjonen vi lager sammen 
med barna i prosjektperiodene danner 
grunnlaget for vurdering. 

DOKUMENTASJON
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ANALYSEMODELLEN 
PEDAGOGISK ANALYSE

 

Overordnede målsettinger

 Hva skal vi ha fokus på i observasjonene?


Innhenting av data/informasjon

 Observasjoner, samtaler, kartlegginger m.m


Målsetting/problemformulering

Hva ønsker vi å forbedre?


Analyse av opprettholdende faktorer

 Hva er det som gjentar seg og hindrer 

oss i å oppnå ønsket resultat?

Utvikling av strategier og tiltak

Hva skal vi gjøre for å få det til?


Gjennomføring av valgte tiltak

Viktig at alle forplikter seg til bestemte tiltak.


Evaluering

Har vi oppnådd ønsket resultat?
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 ”Barnehagen skal bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Barnehagen 
skal bidra til at barn leker med språk, 
symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 
Hverdagssamtalen skal gi rom for undring, 
refleksjon og fantasi.  Vi legger til rette for en 
god språkutvikling ved å:

 C Bruke tegn til tale aktivt i hverdagen

 C Lese bøker

 C Spille 

 C Rim, regler og sang

 C Regelleker

 C Språkkiste og Grep om begreper

«Gjennom arbeid med fagområdet skal 
barna få mulighet til å sanse, oppleve, 
leke, lære og skape med kroppen som 
utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat 
og måltidsaktiviteter skal barna motiveres 
til å spise sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til 
bedre helse». For å fremme en god psykisk 
helse er det avgjørende med en balanse 
mellom sunn mat, aktivitet og hvile. Denne 
balansen tar vi på alvor gjennom å:

 C Ha fokus på Smartmat og fremme 
matglede hos barn

 C Fra jord til bord, fokus på hvor maten 

kommer fra

 C Utfolde oss i dans og minirøris

 C Legge til rette for grovmotorisk aktivitet

 C Gå på turer i ulendt terreng 

 C Hinderløyper

 C Sansetur

 C Gi barna kjennskap til hvordan kroppen 
fungerer

 C Sørge for at barna har mulighet for å 
hvile i løpet av dagen.

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

 KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
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«I barnehagen skal barna få estetiske 
erfaringer med kunst og kultur, organisert på 
måter som gir barna anledning til utforsking, 
fordypning og progresjon. I arbeid med 
fagområdet skal personalet stimulere 
barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse 
og bidra til undring, undersøkelser, 
utprøvinger og eksperimentering.» Dette 
gjør vi gjennom å:

 C Utforske ulike materialer i 
formingsaktiviteter

 C Lett tilgjengelig materiell som inspirerer, 
gir skapergleden og utvikler kreativitet.

 C Fokus på gode prosesser framfor 
resultat.

 C Eksperimentering med utgangspunkt i 
barns undring og interesser.

 C Presenterer et mangfold av ulike 
kunstneriske utrykks former.

 C Motivere barna til å utrykke seg 
gjennom musikk, dans og drama.

” Fagområdet skal bidra til at barn får 
opplevelser og erfaringer i naturen som kan 
fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, 
bevare biologisk mangfold og bærekraftig 
utvikling. Barnehagen skal legge til 
rette for at barna kan få et mangfold av 
naturopplevelser og få oppleve naturen som 
arena for lek og læring.” Dette legger vi til 
rette for gjennom å: 

 C Bruke nærmiljøets varierte turområder.

 C Undring og utforskning basert på 
naturfenomen, dyre og planteliv.

 C Gi barna kjennskap til naturens 
kretsløp

 C Fokusere på å ivareta naturens 
ressurser. Vi resirkulerer i barnehagen 
og plukker søppel på tur. 

 C Fokus på å være et godt 
medmenneske som et ledd i bærekraft.

 C Introduserer barna for teknologiske 
hjelpemidler.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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”Etikk, religion og filosofi er med på å forme 
måter å oppfatte verden og mennesker på 
og preger verdier, normer og holdninger. 
Barnehagen skal reflektere det mangfoldet 
som er representert i barnegruppen. 
Gjennom å samtale om å undre seg over 
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
skal barn få anledning til selv å formulere 
spørsmål, lytte til andre, reflektere og søke 
svar.» Vi åpner opp for undring og mangfold 
gjennom å:

 C Fokusere på mangfold som en ressurs 
til felleskapet.

 C Gi barna redskap og verktøy til å bygge 
gode relasjoner med andre mennesker.

 C Gi barna kjennskap til ulike kulturer, 
høytider og religioner representert i 
barnehagen og samfunnet.

 C Filosofere og undre seg sammen om 
eksistensielle, etiske og filosofiske 
spørsmål.

 C Fokusere på nærhet og tilstedeværelse 
i hverdagen med tid til undring.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
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«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, samfunnet og 
verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap 
om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at 
barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. 
Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 
familieformer er en del av fagområdet.» For 
å gi barna kjennskap til og kunnskap om 
nærmiljøet og samfunnet er det viktig at vi 
har fokus på å:

 C Gi barna kjennskap til lokalhistorie og 
lokale tradisjoner.

 C Bli kjent med nærmiljøet rundt 
barnehagen.

 C Se hvert enkelt barn og legge til rette 
for at de får medvirke ut fra der de er.

 C Skape forståelse og innblikk i hvordan 
et samfunn fungerer.

 C Samarbeide med instanser og 
organisasjoner i nærmiljøet eks 
Gatefotballen.

 C Gi barna følelsen av å være en del av 
et felleskap.

«Gjennom lek, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin 
matematiske kompetanse (…) Fagområdet 
omfatter lekende og undersøkende arbeid 
med sammenligning, sortering, plassering, 
orientering, visualisering, former, mønster, 
tall, telling og måling. Det handler også om 
å stille spørsmål, resonnere, argumentere 
og finne løsninger.» Vi synliggjør 
sammenhenger og legger til rette for at 
barna kan utforske og oppdage matematikk 
i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur 
og ved å:

 C Begynnende forståelse for matematisk 
begrep.

 C Lar barna erfare matematikk gjennom å 
bruke alle sanser i lek og utforskning.

 C Lete etter sammenhenger og finne 
løsninger gjennom ressonering.

 C Fokusere på allsidig fin og 
grovmotoriske utfoldelse.

 C Legge til rette for konstruksjonslek.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG FORM



18

Foreldreaktiv tilvenning 

Da er tiden kommet. Det mest dyrebare skal 
ut fra det kjente og ut i verden. Dette er en 
stor overgang for både foreldre og barn, og 
vi har forståelse for at dette ikke er lett. Vi 
lover å gjøre vårt beste for å skape en god 
tilknytning med deres barn.

Vi vet hvor viktig det er å skape gode 
relasjoner med både dere foreldre og 
barnet deres, og derfor har vi tilvenning 
over fem dager. Dere skal få bli kjent med 
personalet på gruppa deres, og få oppleve 
de magiske hverdagsøyeblikkene som er 
en del av barnehagen. Vi vil at dere stille 
oss spørsmål om hvorfor vi sitter på gulvet 
hele dagen og snakker til barna selv om 
vi oftest får babling til svar. Dagene skal ta 
utgangspunkt i deres barns utforskning og 
behov. I tillegg ønsker vi å bli kjent med dere 
for å bygge et godt og tillitsfullt samarbeid 
med utgangspunkt i barnets beste.

Barnets behov i fokus 

For at tilliten mellom barnet og personalet 
skal bevares, må personalet møte barnets 
behov på best mulig måte. I Rishagen 
skal barnet være i sentrum når hverdagen 
blir planlagt, og det er personalet som 
tilrettelegger ut fra barnas behov. Vi skal 
ha det gode blikket i møte med barnet, og 
gjenspeile ovenfor barnet at «du er god å 
være med og du er verdifull».

Foreldremøte

I mai/juni vil dere bli invitert til et møte 
der dere vil bli informert om foreldreaktiv 
tilvenning og informasjon om barnehagen

Oppstartssamtale 

I løpet av tilvenningen vil vi ha en oppstarts 
samtale med barnets foreldre. Her går vi 
gjennom barnets utvikling, rutiner og behov 
for å kunne tilrettelegge best mulig til en god 
overgang fra hjem til barnehage.

Besøksdager

Vi setter opp besøksdager i forkant av 
tilvenningen der dere kan komme på besøk 
å bli kjent med rom og personal.

OVERGANGER I BARNEHAGEN

OVERGANG HJEM/BARNEHAGE
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Har du lagt merke til hvordan en ettåring 
trer inn i et rom?

Ordet toddler er et engelsk begrep på ett 
og toåringer, som oversatt til norsk blir 
«den som stabber og går» (Løkken, 2009). 
Toddlerne har en egen kultur og væremåte. 
Vi i Rishagen FUS barnehage mener det 
er viktig at personalet som jobber med 
de minste barna i barnehagen har en 
forståelse av toddlerne, slik at vi kan skape 
en hverdag som er til barnas beste. 

Små barn er kroppslige og til stede i 
øyeblikket 

Å gå fra sandkassa og inn for å skifte bleie 
kan ta litt tid sammen med en toddler. Det 
er ofte vi voksne og ikke toddlerne som 
opplever det slik. På veien inn til badet kan 
vi møte på mye spennende som fanger 
oppmerksomheten til toddleren. Kanskje 
er det meitemarker på asfalten, eller skyer 
formet som sjørøverskip på himmelen? 

Toddleren er til stede her og nå, og har ikke 
samme tidsperspektiv som oss voksne. De 
tar inn alle inntrykk som fanger interessen, 
og ofte må dette utforskes videre. Det er 
avgjørende for barnas utvikling at personalet 
oppmuntrer denne utforskningen når vi 
kan, og tar oss god tid i slike situasjoner. 
Voksne som har mot til å by på seg selv, har 
mulighet til å styrke barnas eventyrlyst og 
lekekompetanse.  

Leken til en toddler består mye i å bevege 
kroppen sin tilsynelatende tilfeldig rundt i 
rommet den befinner seg i. De ser, smaker 
og tar på det de støter på. Ofte gjentar de en 
handling mange ganger. Andre toddlere kan 
slenge seg på denne gjentatte handlingen. 
Dette er en del av kulturen som toddlerne 
skaper seg imellom og som er begynnelsen 
på vennskap, humor, lekekompetanse og 
gode minner som tas med videre i livet.

TODDLERNE I RISHAGEN
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Å gå fra småbarns base til stor base er en 
stor endring i barnets liv. Barnet vil møte 
nytt personale, flere barn, nye rom og 
andre forventinger. I Rishagen har vi gode 
erfaringer med å forberede overgangen 
tidlig om våren slik at barna har gode 
erfaringer med hva som møter dem til 
høsten. 

 C LEKEGRUPPER

 Barna får gå på besøk og utforske 
rommene med sine trygge voksne. Etter 
hvert vil de også få leke sammen med barn 
og voksne de skal være på gruppe med. 

 C FADDER

 Fadderordningen skal bidra til å knytte 
vennskap og skape trygghet og trivsel. 
Barnet får tildelt sin fadder i mai. 

 C BESØKSDAG 

I juni inviterer vi barn og foreldre til en 
besøksdag hvor de får mulighet til å bli kjent 
på ny base. 

 C TID I NYE GRUPPER

 I løpet av sommeren tilbringer vi noen 
dager sammen i høstens nye grupper.

 

 C OVERGANGSSAMTALE

 For å sikre god informasjonsoverføring 
om enkeltbarnet har vi overgangssamtaler 
mellom tidligere pedagogisk leder og ny 
pedagogisk leder. 

 C OPPSTARTSSAMTALE

 Ved oppstart av nytt barnehageår tilbyr vi 
oppstartssamtale med barnets foreldre. I 
samtalen får foreldrene mulighet til å dele 
tanker om sitt barn, og pedagogisk leder 
informerer om rutiner og hverdagen på stor 
base. 

 

Målet er at alle barn skal ha ”nogen” de 
kjenner, som venter på de om morgenen 
og som gleder seg til å tilbringe dagen 
sammen med dem.

OVERGANG BASE/BASE
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”DET E GODT Å HA NOGEN ME KJENNE,

 SÅNNE SOM SMILER OG LER

 OG SPØR KOSS ME HAR DET FOR TIÅ

 OM NÅGE E OPP ELLER NER”

 - SVEIN TANG WA -
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En god overgang mellom barnehage og 
skole er viktig for å skape sammenheng 
og flyt og hindre brudd for hovedaktøren 
i overgangen, altså barnet. Denne 
overgangen er en stor endring i et barns 
liv. Denne overgangen kan for noen barn 
oppleves som en stor oppgave og det hele 
blir som en fremtidståke, det blir  ”gjørmete” 
i hjernen. 

Vi ønsker å gjøre fremtiden håndgripelig og 
attraktiv for barna. Som voksen vil vi være 
gode stifinnere som lyser med lommelykten 
og veileder barna i handling og refleksjon - 
men det er barna selv som tar stegene og 
går vegen.  

Vi ønsker at barna skal være robuste med 
gode barndomsminner som verdifull ballast 
til skolen og videre i livet. Robuste barn er 
som strå som kan bøye seg i vinden uten å 
knekke. 

 C BARNESAMTALER

Pedagogisk leder har en samtale med 
enkeltbarnet i mars. Dette tas videre med 
inn i overgangssamtalen med foreldrene. 

 C OVERGANGSSAMTALE

I april gjennomføres en foreldresamtale 
med pedagogisk leder der 
informasjonsoverføringen til skolen 
planlegges. 

 C SKRIFTLIG OVERFØRINGSSKJEMA 
TIL SKOLE

Pedagogisk leder fyller ut et skjema for 
hvert barn. Skjemaet oversendes skolen 
innen 1.mai. 

 C OVERFØRINGSMØTE

Etter 15.mai gjennomføres overføringsmøte 
mellom pedagogisk leder fra barnehagen og 
lærer fra skolen. Skolen har i forkant mottatt 
og gjennomgått overføringsskjemaet fra 
barnehagen.

 C SKOLEBESØK

Skolen inviterer barna til skolebesøk i april/
mai. 

Målet er at Rishagen barna skal gå ut 
av barnehagen med et positivt selvbilde, 
være trygge og forskende, trives i lek og ha 
vennekompetanse. Barna skal føle glede 
ved at de er de eldste i barnehagen. De skal 
glede seg til «resten av livet» og vite at de 
har påvirkningsmulighet. Barna skal oppleve 
at jeg er verdifull, jeg er unik, jeg kan! 

”Skal vi være venner? Kan vi leke sammen 
du og jeg?

 Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg.

 Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du 
og jeg. 

Kom og rekk meg hånden, så går vi 
sammen på vår vei. 

Å være venner, å holde hender

 er sånn at du kjenner – det gjør godt”

 - Bjarte Leithaug -

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
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Visjonen

”Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”

KAPITTEL 2 
FUS

VERDIGRUNNLAG FUS

Barnehagen er en viktig del av barns liv, 
den er et sted hvor barn møtes. Vennskap 
etableres, her dyrkes leken, læringen, 
fantasien og kreativiteten. Gjennom visjonen 
vår symboliseres barns rett og mulighet til å 
bestemme innenfor rammer etter modenhet 
og alder. Vi ønsker at tiden hos oss skal gi 
barn gode barndomsminner som er verdifull 
ballast videre i livet. 

Verdiene

FUS har valgt 3 verdier som danner 
grunnlaget for arbeidet vårt. Dette er 
verdier som skal kjennetegne oss som 
organisasjon, og som vi har med oss 
i møtet med barn, foreldre og andre 
samarbeidspartnere. Verdiene er: glødende, 
skapende og tilstedeværende. 

Personalet er glødende når:

Vi har humor

Vi gjør hverandre gode

Vi viser arbeidsglede og engasjement.

Personalet er skapende når:

Vi gir barna gode minner

Vi skaper rom for nysgjerrighet og undring

Vi tar barnas ideer på alvor, de har 
medvirkning

Personalet er tilstedeværende når:

Vi støtter og veileder

Vi er trygge og omsorgsfulle

Vi lytter og tar oss tid til hvert enkelt barn
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1. FUS barn har et positivt selvbilde.

2. FUS barn er trygge og forskende, trives i 
lek og har vennekompetanse.

3. FUS barn gleder seg til  ”resten av livet”, 
de vet de har påvirkningsmulighet og at 
innspillende deres teller.

4. FUS barn har det morsomt i barnehagen.

Vi vil at FUS barn skal kjennes igjen etter de 
har vært en del av vår barnehage. 

De skal både gripe og begripe verden og 
komme andre i møte samtidig som de byr 
på seg selv. 

Det barnehagen har gitt dem skal de 
kunne dra nytte av hele barndommen og 
oppveksten.

HOVEDMÅL FUS

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

Egenledelse brukes som en 
samlebetegnelse på overordnende 
funksjoner i hjernen som setter i gang, 
styrer og regulerer atferden vår. 

Vi observerer med utgangspunkt i følgende 
funksjoner:

Planlegging: evnen til å sette mål og lage en 
strategi for å nå målet. 

Organisering: evnen til å holde orden på 
informasjon og aktiviteter

Arbeidshukommelse: evnen til å tenke og 
huske samtidig, drive oppgaver framover i 
logisk rekkefølge.

Fleksibilitet: evnen til å takle overganger, 
skifte oppmerksomhet og variere mellom 
ulike oppgaver.

Selvregulering: regulere og kontrollere egne 
følelser og handlinger.

Selv monitorering: bevissthet om hvordan 
egne handlinger og oppførsel skaper 
reaksjoner hos andre, og hvordan andres 
atferd påvirker en selv.

Igangsetting: holde orden på informasjon og 
aktiviteter.

Gjennom aktiv rollelek gis barnet mulighet til 
å utvikle alle sine egenledelses funksjoner.

Ved å oppleve mestring i leken gis barna 
en trygghet på egne evner og muligheter i 
tillegg til leke gleden og magien de skaper 
sammen med andre.
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FUS SMARTMAT

FUS SmartMat er et mat- og måltidskonsept 
som først og fremst skal fremme matglede 
hos barna. Vi mener at trivelige måltider 
bidrar til matglede og gode matvaner for 
barna i FUS barnehagene. Næringsrik 
og riktig mat som inneholder nok av de 
gode «byggeklossene» er en forutsetning 
for å sikre optimal utvikling av hjernen og 
resten av kroppen. Det bidrar til at barna får 
overskudd til aktivitet og konsentrasjon.

Barn inspirerer hverandre i lek og felles 
aktiviteter. De er nysgjerrige og utforskende, 
og vår oppgave er å stimulere og oppmuntre 
barna til dette også ved måltidene, og gi 
dem nye smaks opplevelser. Barnehagen 
er en fin arena for å gjøre barna kjent med 
et variert utvalg av råvarer. Slik kan FUS 
barnehagene bidra til å gi barna et rikere og 
mer variert kosthold.

FUS SMARTMAT BETYR AT:

1. Vi serverer grønnsaker til måltidene.

Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til

brødmåltider, og varmmåltider med stor andel grønnsaker.

2. Vi bruker mest mulig ren fisk eller fiskemat og rent kjøtt eller kjøttvarer.

3. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.

Vi bruker næringsrike kornsorter med høyest mulig andel fullkorn.

4. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.

Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje,

samt melkefett fra smør og ulike meieriprodukter.

5. Vi bruker vann som tørstedrikk.

Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder

annen drikke.

6. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer.

Det betyr at vi bruker naturlige søte ting som f.eks. frukt, bær og honning

(honning er ikke anbefalt til barn under ett år).

7. Vi etterstreber variasjon i måltidstyper.

Vi serverer alternativer til brødmåltider så ofte vi kan – varmmåltid en gang i uka, men også 
grøt og andre alternativer – slik at barna får et mer variert kosthold.
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SERVICEERKLÆRINGEN FOR FUS BARNEHAGENE

Slik skal det være for barna i FUS:

Barnet blir møtt og tatt hyggelig i mot av en 
ansatt når det kommer til barnehagen. 

I løpet av barnehage  dagen får barnet søvn 
og hvile tilpasset seg selv. 

Måltidene er preget av ro og at det er nok 
tid til å spise. 

Barnet leker og lærer i et miljø preget av 
varme og glede, og er ute minst to timer 
hver dag. 

De møter ansatte som er genuint opptatt av 
hvert enkelt barn, og som vet at “Alle barn er 
best”.

Samarbeid mellom hjem og FUS 
barnehagen.

God kommunikasjon er forutsetningen 
for et godt samarbeid mellom hjem og 
barnehagen. Vi forventer derfor at foresatte:

 C gir viktig informasjon om barnet til 
barnehagen

 C gir beskjed hvis barnet ikke kommer i 
barnehagen

 C leser informasjon fra barnehagen

 C gir beskjed til en ansatt når barnet 
kommer og når barnet blir hentet

 C gir beskjed til en ansatt hvis andre enn 
foresatte skal hente barnet

 C kjenner til og har underskrevet 
barnehagens vedtekter

 C gir tilbakemelding på barnehagetilbudet

 C svarer på brukerundersøkelsen

 C møter til foreldresamtale mellom 
foresatte og barnehagelærer

FUS kundeforventninger:

Vi har definert et sett med budskap som 
konkretiserer for foresatte hva som gir 

verdi for barna i FUS-barnehagene, og 
oppsummerer og hva foresatte kan forvente 
i alle FUS barnehager:

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.

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:

 C sjekke egne rutiner

 C vurdere behov for å endre praksis

 C gi deg tilbakemelding
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ETISKE RETNINGSLINJER

FUS barnehagen har en høy etisk standard. 
Vi har egne etiske retningslinjer for alle 
ansatte for å sikre at atferd og holdninger til 
enhver tid er i samsvar med FUS standard

Alle ansatte i FUS barnehagene må signere 
våre etiske retningslinjer. Høy etisk standard 
er at absolutt krav i alt arbeid og alle 
relasjoner i barnehagen.

 Grunnleggende prinsipper i FUS 
barnehagene:

 C Det skal aldri herske tvil om integriteten 
til ansatte i FUS barnehagene. 

 C De ansattes arbeid skal være godt 
faglig forankret. 

 C Vi møter barn og foreldre, interne og 
eksterne samarbeidspartnere med 
respekt og likeverd. Likeverdet gjelder 
uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, 
religion og politisk overbevisning. 

 C Personlig interesser skal ikke påvirke 
beslutninger slik at det blir konflikt med 
FUS barnehagenes interesser. 

 C De ansatte skal behandle FUS 
Barnehagenes eiendom (bygninger, 
datautstyr etc.) på en ansvarsfull måte. 

 C Taushetsplikt gjelder for alle forhold 
som gjelder barn, foreldre og kollegaer.
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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.

Loven bygger på Barnekonvensjonen som 
er en internasjonal avtale som beskytter 
barns rettigheter. FNs barnekonvensjon 
ble vedtatt av FNs generalforsamling 
20. november 1989 og trådte i kraft 2. 
september 1990. Barnekonvensjonen er 
den av FN-konvensjonene som har bredest 
tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt 
felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden

Verdigrunnlaget til barnehagen (hentet fra 
rammeplanen)

Barnehagens verdigrunnlag skal 
formidles, praktiseres og oppleves i alle 
deler av barnehagens pedagogiske 
arbeid. Barndommen har egenverdi, 
og barnehagen skal ha en helhetlig 
tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens 
samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning 
skal ses i sammenheng. 

Å møte individets behov for omsorg, 

trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og 
sikre at barna får ta del i og medvirke i 
fellesskapet, er viktige verdier som skal 
gjenspeiles gjennom hele barnehagedagen. 
Barnehagen skal fremme demokrati, 
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barnehagen skal være et trygt og 
utfordrende sted der barna kan prøve ut 
ulike sider ved samspill, fellesskap og 
vennskap. Barna skal få støtte i å mestre 
motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 
med egne og andres følelser. Barna skal ha 
mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen.

KAPITTEL 3 - 
SAMARBEIDSPARTNERE OG 
STYRINGSDOKUMENTER

FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS 
INNHOLD OG OPPGAVER.



29

Barn har behov for spesiell beskyttelse, 
derfor har de sine egne rettigheter uttrykt 
i barnekonvensjonen. Den gir barn de 
samme grunnleggende rettighetene samme 
hvem de er og hvor de bor.

Barn har rett til å utrykke sin mening i alt 
som vedrører det, og barns meninger skal 
tillegges vekt.

Barnekonvensjonen ble vedtatt av i 1989 og 
ratifisert av Norge i 1991.

Gjesdal kommune har utarbeidet en 
egen handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner. Denne  bidrar til økt fokus på 
barnekonvensjonen, og helt konkret barns 

rett til beskyttelse mot vold og misbruk.

Barnehagen inngår i et samarbeid med 
instanser i kommunen og jobber med 
utgangspunkt i handlingsplanen for 
å forebygge og avdekke vold i nære 
relasjoner.

Hvert år vil barnehagens 5 åringer delta på 
et opplegg hentet fra Stine Sofies Stiftelse, 
www.jegvilvite.no

I tillegg til barnehageloven og rammeplan 
for barnehager har vi følgende 
styringsdokumenter:

Vedtekter

Barnehageeier fastsetter barnehagens 
vedtekter. Vedtektene gir opplysninger som 
er av betydning for foreldrenes forhold til 
barnehagen, som:

 C Eierforhold

 C Formål

 C Opptakskriterier

 C SU

 C Åpningstider

Alle foreldre i barnehagen får utdelt 
vedtektene ved oppstart.

Vedtektene finner du på barnehagens 
hjemmeside og på MyKid.

FNS BARNEKONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER-
BARNAS EGNE MENNESKERETTIGHETER

 OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
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§ 1. Formål

Forskriftens formål er:

a) å fremme folkehelse og bidra til gode 
miljømessige forhold,

b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, 

blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 
sosiale, som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.

Rishagen FUS barnehage er godkjent 
av kommunelegen i Gjesdal i forhold til 
forskriften.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN
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I RISHAGEN FUS BARNEHAGE 
LØFTES BARNAS PERSPEKTIV 

OG SYN PÅ LIVET FREM



32

Rishagen FUS Barnehage 
Fiolveien 1 
4330 Ålgård

E-post: dl.rishagen@bhg.no 

Tlf. daglig leder: 932 30 870 
Tlf. Hammaren: 954 66 404 
Tlf. Høljaberget: 482 66 360

KONTAKTINFORMASJON

Rishagen FUS barnehage


