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Presthaug FUS barnehage as 

 

 
 

Presthaug FUS barnehage åpnet 29.oktober 2007 i nytt bygg. Barnehagen har god plass i lyse 

og estetiske lokaler, fantastisk beliggenhet med skog og mark i nærheten.  

 

 

 

Vi er en basebarnehage med over 90 barn, fordelt på to baser, base nord 0-3 år og base sør 3-6 

år.  

 

 

Åpningstiden vår er: 06.45 – 17.15. 

Vi har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt. 

Jule- og nyttårsaften er stengt. Onsdag før påske stenger vi kl.12.00. 

Barnehagen er ellers åpen alle virkedager hele året. 

 

 

Vi eies av Trygge Barnehager, driftsorganisasjonen har fått navnet FUS. (= «førstemann») 

 

 

Mer om FUS-barnehagene kan det leses om på  

www.fus.bhg.no 

 

 

 

Barnehagen har egne hjemmesider hvor vi legger ut bilder, planer og nyheter. Informasjon til 

foresatte vil ligge på lukket område.  www.presthaug.bhg.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fus.bhg.no/
http://www.presthaug.bhg.no/
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Presthaug FUS barnehage som «Base barnehage» 

 
Det betyr at barnehagen er bygget uten avdelinger og gruppene jobber på tvers av hverandre 

og bruker rommene på huset etter behov og planer. Det er mange rom og mange muligheter. 

Rommene på basene er innrettet / innredet etter hvilke aktiviteter som kan foregå i rommet. 

Bruken av rommene vil variere fra år til år, etter hva barnegruppene er opptatt av. 

 

Et eksempel på bruk av rommene, også kalt temarom, kan være; klosserom/bilrom, tegne-

/formingsrom, drama, uterom osv. 

Dette blir samkjørt med Rammeplanen og fagområdene der. 

Barna blir kjent med og fortrolige med flere voksne, flere barn – ergo flere venner. 

Det blir knyttet vennskap på tvers av grupper og personalressursene blir bedre utnyttet.  

For personalet betyr det større faglige utfordringer, men de får også bedre bruke sine egne 

interesser. 

 

Basene er igjen delt opp i ansvarsgrupper med hver sin pedagogiske leder. 

 

Grønn gruppe  : 1-åringer 

Blå gruppe       : 2-åringer 

Lilla gruppe     : 3-åringer 

Gul gruppe       : 4-åringer 

Rød gruppe      : 5-åringer 

 

Gruppene vil variere noe i alder avhengig av opptaket hvert år. 

 

 

Pedagogisk ledere samarbeider med førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. 
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Årsplan for Presthaug FUS barnehage er informasjon til foresatte, eier og 

kommune og bygger på diverse styringsdokumenter. 

Personalet bruker den som et arbeidsverktøy. 

 

 

Våre styringsdokumenter: 

 
 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehager 

 Barnehagens vedtekter 

 Forskrift om miljørettet helsevern 

 Serviceerklæring 

 Etiske retningslinjer 

 Barnehagens årsplan 

 Periodeplaner 

 Kompetanseplan for personalet 

 Kompetanseplan for Haugesundsbarnehagene 

 

 

 

 

 

Lov om barnehager 
Stortinget har i barnehageloven 17. juni 2005 nr. 64 fastsatt overordnede bestemmelser om 

barnehagen sitt formål og innhold ( se Barnehageloven § 1: Barnehagens formål, § 2: 

Barnehagens innhold og § 3: Barns rett til medvirkning). Sist endret i 2010 

 
 

 

Formå § 1: 

I et samfunnsperspektiv blir barnehagene sett på som første steg i et livslangt læringsløp. 

Dette medfører at barnehagene har fått et mer krevende og omfattende samfunnsmandat. 

 

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 

på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 

og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 
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Med denne formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer synlig. 

Det uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som 

likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt 

på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg 

selv og andre. Perspektivet er utvidet til også å omfatte naturen. «Å ta vare på naturen og 

hverandre» rommer både empati og økologiskansvar, og skal være en naturlig del av barnas 

danningsprosess. Endringene som nå er gjort i barnehageloven ivaretar også foreldrenes rett 

til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med egen 

overbevisning. 

 

 
Innhold §2: 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet 

 

 
Barns rett til medvirkning §3: 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanen 
 

Kunnskapsdepartementet har 24. april 2017 med hjemmel i § 2 i loven fastsett forskrift om 

rammeplan for barnehagen i sitt innhold og oppgaver. Forskriften ble gjeldende fra 1. august 

2017.  

 
Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagen sitt verdigrunnlag, innhold og 

oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er 

fastsatt i barnehage loven og FN sin barnekonvensjon. 

 

«Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme det enkelte barns trivsel, livsglede, 

mestring og følelse av egenverd. Barnehagen skal se hvert enkelt barn, og gi støtte og 

utfordring ut fra barnets egne forutsetninger». 

 

 Målet med planen er å gi daglig leder, pedagogisk leder og det øvrige personalet en 

forpliktende ramme for planlegging og gjennomføring og vurdering av barnehagen sin 

virksomhet. Rammeplanen retter seg og mot foreldre, eier og tilsynsmyndigheter. 

Sammen med barnehageloven skal den legges til grunn for alt arbeid i barnehagen. 

 

Innholdet i Rammeplanen er: 

1. Barnehagens verdigrunnlag 

2. Ansvar og roller 

3. Barnehagens formål og innhold 

4. Barns medvirkning 

5. Samarbeid hjem og barnehage 

6. Overganger 



Årsplan  

Side 6 

 

7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

8. Barnehagens arbeidsmåter 

9. Barnehagens fagområder 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens formål og innhold: 

 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Lov om barnehager 2006) 

 

Rammeplanen gjeldende fra 01.08.17, sier: 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

Barnehagen skal fremme danning 

Barnehagen skal fremme læring 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 

 

 

 

 

 

Andre styringsdokumenter: 

 
Vedtekter for Presthaug FUS barnehage as 

Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

FUS – barnehagene sine etiske retningslinjer 

Serviceerklæring 

Visjon og verdier 

Etiske retningslinjer 

Årsplan med delplaner og progresjonsplan 

Kompetanseplan for personalet 

Kompetanseplan for Haugesundsbarnehagene 
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Trygge Barnehager ønsker å ha en felles visjon for barnehagene sine. Den lokale 

forankringen er samtidig viktig både for Trygge Barnehager og for den enkelte lokale 

barnehage. 

 Det legges stor vekt på kompetanseheving av personalet. 

Dette kan du lese mer om på  

http:\www.fus.no 

 

 

 

 

 

 
 

Visjon: 

 
«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti» 
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Verdier: 

 

Glødende – Skapende – Tilstedeværende 

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”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene 

deres teller  

  har det gøy i barnehagen 

 

Vennskap og vennegaranti 
Tidlig i barnehagealder legges grunnlag for vennskap. 

Vennskap er enkelt forklart; å omgås noen fordi man ønsker det. Vårt mål er at alle skal 

oppleve vennskap i barnehagetiden. 

I vennegarantien legger vi at hvert enkelt barn skal bli sett og inkludert. 

Vennskap skapes ikke nødvendigvis i øyeblikket, men er en prosess som tar tid Vi skal bidra 

til at det gis tid til utvikling av vennskap. 

 

 

Vennskapsring 
 

Bilde fra FUS-dagen 

 
 

«ALLE BARN ER BEST» 
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Slik skal det være for barna i FUS: 

 
Barnet blir møtt og tatt imot av en ansatt når det kommer til barnehagen. I løpet av 

barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset seg selv. Måltidene er preget av ro og at det 

er nok tid til å spise. Barn leker og lærer i et miljø preget av varme og glede og er ute hver dag 

tilpasset alder på barnet. 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 en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi 

forventer derfor at foresatte: 

 gir viktig informasjon om barnet til barnehagen 

 gir beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen 

 leser informasjon fra barnehagen 

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

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

 kjenner til og har underskrevet barnehagens vedtekter 

 gir tilbakemelding på barnehagetilbudet 

 svarer på brukerundersøkelsen 

 møter til foreldresamtale mellom foresatte og barnehagelærer 

 

 

 

 

FUS kundeforventninger: 

 

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 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. 
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Forbedring av tilbudet i FUS barnehagene 

 

Dersom du mener at barnehagen ikke er slik vi beskriver den her, vil vi gjerne høre fra deg 

. 

Ta kontakt med barnehagens daglige leder. 

 

Så vil vi: 

 Sjekke egne rutiner 

 Vurdere behovet for å korrigere praksis 

 Gi deg tilbakemelding 

 

 

 
 

FUS kulturen: 

 
- Kultur for mangfold 

- Kultur for arbeidsglede 

- Kultur for å feire 

- Kultur for å unne og dele 

- Kultur for stolthet 

- Kultur for å ta ansvar 

- Kultur for å finne løsninger 

- Kultur for dristighet og raushet 

- Kultur for utvikling 

 

 

 

 

«Du skal være mot andre, slik du vil andre skal være mot deg» 

 

 

 
 

 

Vi vil ha en barnehage som gir trygghet, omsorg og gode relasjoner gjennom aktiviteter 

i det daglige 
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 NATUR er vårt hovedsatsningsområde 

  
Ved å bruke naturen som hovedtema og med bruk av Rammeplanen, kan vi flette inn hvilket 

tema som helst. 

Hver gruppe velger med utgangspunkt i natur sine temaer tilpasset alderen på barna, 

interesser, sammensetning og evt. andre ting. 

Dette legges fram i delplaner / månedsplaner. 

Det skal gå en rød tråd fra ettåringen og til seksåringen. 

 

Vårt overordnede mål: 

Trygghet, livsglede og likeverd er verdier som skal prege våre holdninger og handlinger.  

Vi vil gi barna allsidige og rike opplevelser i naturen året rundt som stimulerer deres 

nysgjerrighet, fantasi og aktivitetsbehov. 

  

Vårt delmål: 

At barna skal få oppleve naturen sammen med andre barn og voksne som er medopplevende 

og nysgjerrige. 

 

At barna får bruke seg selv motorisk, språklig, sosialt og får utvikle sin fantasi, kreativitet, 

vennskap, fellesskap ved å være i naturen. 

 

Gjennom opplevelser i naturen; skape glede, nysgjerrighet og et begynnende naturvern! 

 

 

Et overordnet mål kan gi: 

 

Kunnskapsmål: 

Gi barna kjennskap til gode opplevelser og til sammenhenger i naturen (Hvordan alt er 

avhengig av hverandre), og hvordan vi kan ta vare på den. 

 

Ferdighetsmål: 

Utvikle barnas grov- og finmotoriske evner gjennom allsidig utfoldelse ute, og bearbeiding av 

opplevelsene inne.  

Stimulere begreps- og språkutvikling. 

 

Holdningsmål: 

Våre verdier som trygghet, livsglede og likeverd skal prege holdninger og handlinger. 

 

 

 

 

 

Gode naturopplevelser gir glade barn – det er aldri kjedelig i naturen! 
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Rammeplanen har sju fagområder som er våre overordnede mål i det pedagogiske 

arbeidet og alle tema gjennom året blir planlagt ut fra disse:  

 

 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 

 

 

 
Metoder for å nå målene i rammeplanen: 

 

 Kommunikasjon, språk og tekst.  

      Hvordan: Gjennom fortelling, sanger, rim og regler.  

      Mål: Tidlig og god språkstimulering. Få varierte og innholdsrike erfaringer som er    

 viktig for å kunne lære å forstå begreper. 

 

 Kropp, bevegelse, mat og helse.     

      Hvordan: Gjennom lek ute, lek inne og sunt kosthold i barnehagen. 

      Mål: Utvikle og styrke grunnleggende motoriske ferdigheter, mestring og godt 

 selvbilde. Lære gode vaner gjennom dagligdagse gjøremål i barnehagen. 

 

 Kunst, kultur, kreativitet.     

      Hvordan: Gjennom forming, musikk, egne utrykk og eksperimentering. 

      Mål: Skape sin egen kultur fra egne opplevelser og være sammen om kulturelle 

 opplevelser 

 

 Natur, miljø, teknologi.     

     Hvordan: Aktiviteter og opplevelser i naturen gjennom barnehageåret.   

     Mål: Bli kjent med og lære om planter, insekter, dyr, årstiden og været.  

     Forståelse for samspillet i naturen. 

 

 Antall, rom og form.  

     Hvordan: Lære om tall, former, sortering og sammenligning av ting. 

     Mål: Utvikle barns matematiske kompetanse. Legge til rette og oppmuntre barna til      

 utforsking i lek og hverdagsaktiviteter. 
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 Etikk, religion, filosofi.  

     Hvordan: Gjennom eventyr, fortellinger, musikk, dans og mat. 

      Mål: Å bli kjent med norsk kultur og tradisjon. Respektere andre barns kultur og 

 verdier som er representert i barnegruppen.  

      

 Nærmiljø og samfunn.      

    Hvordan: Opplevelser i nærmiljøet. Besøke museum, bibliotek, posthus,  

    fotballøkker, lekeplasser, skogstur etc.  

     Mål: Barn skal få delta i å utforske og oppdage nærmiljøet. Få kjennskap til       

      lokalsamfunnet utenfor barnehagen. 

 

 

 

 

 

Innholdet i barnehagen blir vurdert gjennom året ved: 
 

 Møte for pedagogisk ledere 

 Tilbakemelding fra barna 

 Basemøter 

 Samtale med foreldre 

 Personalmøter 

 Planleggingsdager 

 Barneintervju 

 Brukerundersøkelser 

 

De erfaringene vi gjør oss fra tilbakemeldinger fra barn, foreldre og ansatte blir tatt opp til 

vurdering, endringer blir gjort fortløpende og også tatt med i neste års planer. 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon av barnehagedagen kan være: 
 
 
Skriftlig: 

 Virksomhetsplan/Årsplan 
 Progresjonsplan  
 Månedsplaner 
 Observasjoner 
 Hjemmesider 
 Facebook 

  

Muntlig: 
 Informasjon på foreldremøter 
 Foreldresamtaler 
 Referat fra div. møter 
 Den daglige kontakt 
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Visuelt: 
 Bilder fra turer 
 Temaarbeid på vegger 
 Tegninger, malerier og annet kreativt arbeid 

 

 

 

 

 

Barns medvirkning (Rammeplanen kap. 4) 

 
Barnehageloven § 1 Formål, 2 ledd 

«Barna skal få utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.» 

 

Barnehageloven § 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 deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

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

 

Grunnloven § 104 

 

FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1 

 

 

 

 

 

Sosial kompetanse 

 
 «Barnehagen skal møtebarna med tillit og respekt, og anerkjennebarndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering.»                                                                                                          
(Barnehageloven §1 Formål, 3.ledd) 

 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap».                                                     

(Barnehageloven §2 Barnehagens innhold, 4. ledd) 

 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 

Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. 

Mislykkes barn i sosiale forventninger kan det føre til tap av status, avvisning fra andre barn, 

irettesettelse fra voksne og det kan også gi grunnlag for mobbing. 

Vi vil ha aktive og tydelige voksne som kan være gode rollemodeller for barna.  

Vi vil ha et varmt og inkluderende sosialt miljø. 
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Språklig kompetanse 

 
Småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. 

Barnehagen sørger for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Dette sikres gjennom lek og temaer gjennom året der det også legges til rette for flerspråklige 

barn.   

 

 

 

 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 

 
 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.» 
(Barnehageloven §1 Formål, 1.ledd) 

 

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og 

hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. 

Barnehagen skal legge til rette for at barnet skal ha muligheter for å søke erfaringer og 

opplevelser alene og i samspill med andre. Det skal gis rom for barns utøvelse av empati og 

omsorg i hverdagen. 

 

 
 

Barnehagen som kulturarena 
 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» 
(Barnehageloven §2 Barnehagens innhold, 4. ledd) 
 

Kultur er kunst og estetikk, felles adferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer 

og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner. 

Barnehagen er en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. 

Barnehagen er åpen for impulser fra den lokale, regionale, nasjonale og globale verden. 

Barnehagen bruker nærmiljøet som kulturarena, er bevisst på viktigheten av egen kulturarv og 

delaktighet i andres kultur for at barn kan sette seg inn i andres ståsted. 

 

 

 

Minoritetsspråklige barn 

 
Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt 

for det som er forskjellig. 

Vi ser på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet som et bidrag til en naturlig del av 

hverdagen.  
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Det legges også til rette for styrking av språkutviklingen til enkeltbarn som trenger å forbedre 

sine norskferdigheter. 

Barnehagen har mål og strategier i forhold til barn som er flerspråklige. Vi har et positivt syn 

på ulike kulturelle og religiøse uttrykk og ser på foreldre som en resurs for fellesskapet. Det 

arbeides aktivt med kartlegging av barnas ordforråd og språkkunnskaper, slik at vi eventuelt 

kan iverksette nødvendige tiltak. Vi jobber aktivt med å lære barna språk gjennom lek og 

lekegrupper i barnehagen. Barnehagen bruker ASK (Alternativ Supplerende 

Kommunikasjon). Det er symboler på dører, lekekasser, garderobe og bad som belyser 

handlingsrekker i ulike situasjoner. Barna knytter symbolene opp mot ordene og lærer 

betydninger av dem. 

 

 

 

 

Barn med nedsatt funksjonsevne 

 
Rammeplanen sier: Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et 

oppvekstmiljø tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale 

og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt 

om barndom og barns behov.  

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til en barndom preget av de samme verdier som for 

andre barn. 

Dette samarbeider vi med andre faginstanser om og tilrettelegger ut fra at hvert enkelt barn 

skal ha en individuell plan.  

 

 

 

 

Likestilling 

 
I følge Rammeplanen skal barnehagen fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial 

status, språk, religion og livssyn. Dette skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk.  

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i alle barnehagens 

aktiviteter. 
 

 

  
 

Foreldresamarbeid 

 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» 

 

Barnehageloven fastslår at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bistå 

hjemmene i deres omsorg og oppdrageransvar. Loven legger vekt på forståelse og samarbeid i 

kontakten mellom barnehage og foresatte. 

Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Dette for blant annet å sikre 

samarbeid med barnas hjem. 
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SU består av representanter fra barnas foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. SU skal være et rådgivende og kontaktskapende organ mellom 

foreldregruppen og barnehagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere  

 
Barnehagen har kontakt med følgende: 

   

 Trygge barnehager 

 FUS 

 Haugesund kommune 

 Nettverk 

 Helsestasjon 

 Skole (overgang barnehage-skole) 

 Barnevern 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Psykososialt team 

 Foreldreråd/ Samarbeidsutvalg (SU) 

 BUP 

 Andre 

 

 

 

 

 

 

Stafettloggen (BTI - Bedre tverrfaglig innsats) 
 

Stafettloggen har vært et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. 

Haugesund kommune har sammen med sju andre kommuner utarbeidet en handlingsrekke fra 

en bekymring til kontinuerlig og systematisk tiltak dokumentert i en web-basert løsning. 

Samtlige tjenester som retter seg mot barn og unge er involvert. 

Stafettloggen bygger på tett involvering av foresatte helt fra en bekymring avdekkes. 

Ved foresattes samtykke opprettes en stafettlogg. Loggen vil følge barnet gjennom barnehage 

og skole, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. 
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Overganger 

 
Når barnet begynner i barnehagen: 

Barnehagen har en egen plan for oppstart i barnehagen. Hefte med informasjon om tilvenning 

og primærkontakt blir delt ut ved besøksdag før sommerferien. 

 

Overgang innad i barnehagen: 

Før ferien er det tilvenning for eksisterende barn som skal bytte grupper. Dette blir og 

ivaretatt ved oppstart etter ferien.  

 
Overgang barnehage - skole 

I 2009 fikk vi en overordnet plan for overgang barnehage – skole. Den ble utarbeidet av 

representanter fra fire ulike barnehager og tre ulike skoler. Både private og offentlige 

barnehagene i Haugesund kommune forholder seg til denne. Dette for å kvalitetssikre 

overgangen for alle kommunens barn.  

Her er og et fastlagt skjema som vi vil bruke i forbindelse med overføring av pedagogisk 

dokumentasjon fra barnehage til skole. Dette er kun etter samtykke fra foreldrene. 

Det er også utarbeidet et veiledningshefte til planen. (Revidert 2011) 

Aktivitetene for førskolegruppen følger dette veiledningsheftet. Heftet legger vekt på øve opp 

matematisk kompetanse, kompetanse i kommunikasjon og sosial kompetanse. 

Det er og besøksdager på skolene der barnehagen har barn, i løpet av våren. 

 

 

 

 

 

Kompetanseplan for personalet 

 
Barnehagens faglige kompetanse handler om å sette barns behov, erfaringer og læring i 

sentrum. Barnehagen har kompetent personale, som er bevisst barnehagens samfunnsmandat 

og ser egen arbeidsplass som læringsarena. 

FUS har sin egen kursrekke kalt FUS- skolen  

I tillegg til intern veiledning, kurses personalet gjennom hele barnehageåret.  

Barnehagen arrangerer også selv kurs, sammen med andre barnehager eller deltar på eksterne 

kurs etter behov. 

 

 

Vi er med på:  

 
 FUS - skolen: Egenledelse i lek og læring 

 FUS Smartmat 

 Haugesund kommune: Verktøykassen 

 Haugesund kommune: Stafettloggen (Bedre tidlig innsats) 
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Egenledelse i lek og læring 

 
Alle FUS-barnehagene i Norge startet i 2013 et kompetansehevingsprosjekt som handler om 

barns egenledelse i lek og læring, dvs. størst mulig grad av mestring, evnen til å være aktiv og 

selvstendig over tid. Voksne skal være støttende for barna, legge til rette for egenledelse. 

Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine daglige utfordringer.  

Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. 

De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve 

ut ulike løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring 

og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og 

god sosial kompetanse.  

FUS sitt program tar utgangspunkt i rolleleken og dens verdi. 

I rollelek kreves det mange funksjoner som f.eks. planlegging, organisering og 

arbeidshukommelse for å starte en lek og holde den i gang. 

Fokuset er på hvilken måte barnets opplevelser gjennom lek styrker deres 

egenledelsesfunksjoner i samspill med andre for å utvikle seg til kompetente individer i 

samfunnet. 

Personalet er og blir kurset over flere år 
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Smartmat 
 

Dette er et prosjekt i FUS og skal fremme matglede og gode matvaner. 

Smartmat er viktig for å gi kroppen de beste byggeklossene som gir grunnlag for vekst, 

utvikling, lek og læring 

 

Retningslinjer: 

 

 Vi serverer grønnsaker til måltidene 

 Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold 

 Vi bruker kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold 

 Vi bruker mest mulig næringsrikt korn 

 Vi balanserer inntaket av ulike typer fett 

 Vi bruker vann som tørstedrikk 

 Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer 

 Vi har god balanse mellom varmmåltid og brødmåltid for å skape variasjon 

 

 

 

 

Verktøykassen 

 
Barnehagen har deltatt i et treårig kompetansehevingsprogram for barnehager i Haugesund 

kommune (2012 – 2015). Målet var å få et helhetlig tiltak til barn og styrke det 

allmennpedagogiske arbeidet i Haugesundsbarnehagene ved tidlig intervensjon (dvs. tidlig 

innsats).  

Verktøykassen er en metode personalet bruker overfor barn i ulike situasjoner. Dette for at 

barna skal oppleve personalet som samkjørte ved for eksempel grensesetting og danning. 

Barna skal oppleve voksne som gir god tilknytning og gode, klare beskjeder. 

De skal få ros og oppmuntring ved god adferd og samarbeid, de skal få lekende voksne som 

har tydelige grenser og gode observasjonsevner 

Verktøykassen er nå implementert i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Innhold: 

 Barn i risiko 

 Samarbeid og gode beskjeder 

 Tilknytning 

 Ros og oppmuntring 

 Lek, organisering og voksenrollen 

 Regler, struktur og grensesetting 

 Marte Meo 

 Barnehage/hjem-samarbeid 

 Kartlegging og observasjon 

 Risikofaktorer og bekymring 
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Lokale kulturbegivenheter 
 

Barnehagens tradisjoner: 

 24. oktober.  FN - dagen 

 30.oktober. Markering av barnehagens åpningsdato 

 13. desember. Lucia feiring  

 Desember. Nissefest 

 Februar. Karneval 

 Mars. Barnehagedagen 

 Mars/april. Påskekaffe for foreldrene 

 Påskelunsj for barna 

 April. FUS dagen – siste torsdag i april 

 17. mai feiring 

 Juni. Sommerfest  

 

 

 

I tillegg til denne Virksomhetsplan/Årsplan har vi et hefte med informasjon som blir delt ut til 

alle nye foresatte. Heftet inneholder informasjon om tilvenning, klær og utstyr og diverse 

skjemaer til utfylling. 

 

Progresjonsplan og månedsplaner blir sendt på mail og lagt ut til foresatte på hjemmesiden 

vår. 

Månedsplanene blir i tillegg hengt opp i garderobene for å sikre at de blir lest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Jeg ønsker alle en god barnehageopplevelse i Presthaug FUS barnehage. 

 

 

Hilsen 

 

 Inger-Kristin Økland 
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Bilde fra Trollskogen vår 

 

 
 

I SKOGEN 

 

 

Vi løp den dagen I skogen, 

Bare vi to -– 

Løp fra alt 

Barbeint på steiner og kvister. 

 

Vi hjalp hverandre den dagen I skogen 

Vi vokste -– 

Kom ut av skogen 

Fikk sko på bena og fast grunn. 

 

Vi løp den dagen I skogen, 

Bare vi to - 

Da vi var små 

Lærte å tråkke riktig. 
                                                                                                    (ukjent) 

 
                                                                                                

 

 


