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1. Presentasjon av FUS barnehagene og Rossabø FUS barnehage 
FUS barnehagene eies av Trygge Barnehager As og er Norges største private barnehagekjede 

med til sammen 170 barnehager fordelt i 84 kommuner, spredt over hele landet. 

Rossabø FUS barnehage åpnet 1 august 2015 vi har plass til 88 barn fra 1-6 år. Vi ligger flott 

plassert ved foten av Storesundsfjellet.   

 

Det er 19 ansatte i barnehagen: 

 Daglig leder 

 5 Pedagogiske ledere 

 3 Barnehagelærere 

 5 Fagarbeidere 

 3 Assistenter 

 

Styret sin leder: Eli Sævareid 

Daglig leder: Olga Helene Eidsvåg 

Stedfortreder: Turid E S Jørgensen 

 

 

 

Sammen skaper vi NORGES BESTE BARNEHAGE  

Vi er en FUS barnehage! FUS er ikke en forkortning for et ord, men betyr kort og godt «først» 

Hos oss er barna alltid i fokus - de er FUS 
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2.  Hva er en årsplan 

Alle barnehager skal ha en årsplan.  Årsplanen har flere funksjoner: 

 Arbeidsredskap for de ansatte for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning 

 Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen 

 Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

 Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 

barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter 

Denne årsplanen vil være gjeldende for barnehageåret 2018/2019. 

 

3. Barnehagen sine styringsdokumenter  

Barnehagens årsplan er bygd på følgende styringsdokumenter: 

 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehager 

Rammeplanen tar for seg barnehagens innhold og oppgaver, den sier noe om barnehagens 

funksjon som samfunnsmandat. Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av virksomheten. 

 FN`s barnekonvensjon 

 Barnehagen sine vedtekter 

 Forskrifter om miljørettet helsevern 

 FUS serviceerklæring 

 FUS etiske retningslinjer 

 FUS overordnet fagplan 

 Barnehagens progresjonsplan  

 Progresjonsplan 
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4. FUS barnehagenes visjon og verdier 

FUS barnehagene har en felles visjon: 

Sammen gir vi barndommen verdi 

Lek og glede 

Hverdagsmagi og vennegaranti 

 

Visjonen samler oss, gir retning og skaper arbeidsglede.  Den motivere oss og vil være synlig i 

alt arbeid i Rossabø FUS barnehage. 

FUS barnehagene felles verdier: 

 Glødende 

 Skapende 

 Tilstedeværende 

 

I Rossabø FUS Barnehage er vi glødende når vi: 

 Tar tak i barnas interesser 

 Byr på en humørfylt hverdag.  

 Tar i bruk de voksnes kunnskap og engasjement 

I Rossabø FUS Barnehage er vi skapende når vi: 

 Lar oss inspirere av barnas kreativitet 

 Legger til rette for impulsive aktiviteter 

 Jobber prosessorientert 

I Rossabø FUS Barnehage er vi tilstedeværende når vi: 

 Er til stede og viser interesse for barna og hverandre 

 Lytter og ser hvert eneste barn 

 Har en god dialog med foreldrene 
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5. FUS barnehagenes hovedmål sett i lys av rammeplanen formål 

og innhold. 
 

FUS sine hovedmål og rammeplanens formål er det som styrer oss i vårt valg av 

satsningsområde.  

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert, og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med 

omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. 

Barnehagen skal være en kulturarena hvor barn er medskaper av egen kultur i en atmosfære 

preget av humor og glede» Rammeplanen kap 3 s 8 

 

 

 

 



   
 

6 
 

Hovedmål I Rossabø FUS barnehage betyr dette at: 

FUS barn har et positivt selvbilde. 

 

Rammeplanen sier vi skal fremme Danning 

og  Kommunikasjon og språk 

 

 

 

De voksne  

 Er gode rollemodeller 

 Har fokus på barnas mestring 

 Anstrenger seg for å forstå barnet 

 Bekrefter barnet på en positiv måte 

 Utfordrer barnas tenkning og inviterer 

dem inn i utforskende samtaler. 

 Bidrar til at språklig mangfold blir en 

berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt 

morsmål og samtidig aktivt fremme 

og utvikle barnas norskkompetanse 

 

FUS barn er trygge og forskende, de trives i 

lek og har vennekompetanse 

 

 

Rammeplanen sier vi skal fremme Vennskap 

og felleskap og Læring 

De voksne 

 Har god kommunikasjon med 

hjemmet 

 Tilrettelegger barnehagen for lek og 

aktivitet 

 Tilrettelegger for god tilvenning til 

barnehagen 

 Tar tak i barnets interesser og lytter til 

dem 

 Jobber både i små og større 

barnegrupper  

 Støtter barna i å sette egne grenser, 

respekterer andres grenser og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner 

 Sørger for et inkluderende felleskap 

og legger til rette for at barn kan bidra 

i egen og andres læring 

 

 

FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet 

de har påvirkningsmulighet og at innspillene 

deres teller 

 

 

Rammeplanen sier vi skal ivareta barnas 

behov for omsorg 

 

 

De voksne 

 Møter barnas spørsmål med interesse 

 Snakker varmt og positivt om viktige, 

vanskelige eller spennende ting 

 Legger til rette for at barnet får 

påvirke og medvirke i egen hverdag 

 Sørger for at alle barn opplever 

trygghet, tilhørighet og trivsel i 

barnehagen 
Legger til rette for at barnet får lære 

om demokrati 

 Bidrar til at barna kan utvikle tillit til 

seg selv og andre 

 Støtter og oppmuntrer barna til å vise 

omsorg for andre og til selv å kunne ta 

imot omsorg. 
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FUS barn har det gøy i barnehagen 

 

 

Rammeplanen sier vi skal ivareta barnas 

behov for lek. 

 

 

De voksne 

 Tøyser og har humor i hverdagen 

 Legger til rette for relasjoner, sosialt 

samspill og vennskap 

 Er bevisst på og vurderer egen rolle 

og deltakelse i lek  

 Er aktive ute sammen med barna 

 Organiserer rom, tid og lekemateriale 

for å inspirere til ulike typer lek 
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6. Barnehagens satsingsområder   

 

Vårt mål er å forme trygge, nysgjerrige og sunne barn som er aktive inne og ute. 

For å nå dette målet har vi delt barnehageåret opp i 6 tema:  

 Tilknytting, relasjon og trygghet 

 Meg, min familie og vennskap 

 Forventning og spenning 

 Forskning i barnehagen 

 Det spirer og gror 

 Frisk luft i lungene 

Med utgangspunkt i disse temaene vil hver enkelt avdeling ta fatt i ulike prosjekter. 

Barnegruppas alder og deres interesser vil være avgjørende for hvilke prosjekt og aktiviteter 

avdelingen velger. Hvordan avdelingene jobber vil komme frem i periodeplanen som hver 

avdeling lager.     

Vi har hatt disse temaene som utgangspunkt for arbeidet vårt i et par år. Dette har vi opplevd 

som positivt, og samtidig har vi gjort noen endringer underveis. Barna og de voksne er flinke 

til å utforske og ta nye vendinger innenfor et overordnet tema.  

 

Lek og læring 

Rammeplanen sier: 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. For oss 

i Rossabø FUS betyr dette at vi setter av tid, gir plass til at barna skal få leke og mulighet til å 

utvikle leken sin.  

Målet vårt er å skape større forståelse og kunnskap om hvor viktig leken er i barna sin 

utvikling. For å kunne delta i lek på en god og utviklende måte, må barna tilegne seg mange 
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viktige egenskaper og ferdigheter. For å få dette til må vi voksne delta og støtte barna i lek og 

samhandling. Vi tar utgangspunkt i forskningsarbeidet til Marianne Godtfredsen og Kristian 

Sørensen. De forsker blant annet på hjernen sin utvikling, og hvor viktig samspill og 

tilegnelse av nye opplevelser og erfaringer er for barnet sin utvikling. De fokuserer på 

egenledelseshjulet som definerer syv ulike ferdigheter et barn bør beherske for å delta i lek på 

en likeverdig måte. 

 

Disse syv ferdighetene er viktige momenter som vi som voksne har tilegnet oss kunnskap om 

og tar med oss inn i leken sammen med barna. Det finnes ulike typer lek: 

• Ensom lek (ca. 0-1 ½ år), barnet utforsker egen kropp, kroppslyder og leker på egenhånd 

• Parallell lek (ca 1 ½ - 3 år), barna leker gjerne med samme type leke, rett ved siden av 

hverandre, men leker ikke sammen. 

• Sosial lek/rollelek (ca. 3-6 år), barna leker sammen i for eksempel dukkekrok eller bil krok. 

Egenledelse beskrives ofte som “hjernens dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og selvstendig 

i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer 

det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og 

egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Rolleleken er 

spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen og derfor har lek, spesielt rolleleken, en sentral 

plass i barnehagen vår.  
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Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, 

forebygge mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. 

Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i 

barnehagen. Dette jobber vi med hele dagen i barnehagen.  

Tryggehetsirkelen 

Det forskes mye på barn og barns utvikling, og vi ønsker å tilegne oss denne nye kunnskapen. 

Gjennom et prosjekt med Line Melvold har vi fått mye kunnskap om de minste barna. Hun, 

Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen er alle opptatt av hjernens utvikling hos små 

barn. Og hvilken rolle vi som gode omsorgspersoner må ha når vi møter hvert enkelt barn for 

å kunne sikre de en best mulig barndom i samarbeid med foreldrene.  

Nå jobber vi med å fornye kunnskapen vår om tilknytting i barnehagen. Og i den forbindelse 

har vi brukt boka: Se barnet innenfra av (Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad). Her bruker de 

trygghetssirkelen som en forståelsesmodell.   

Trygghetssirkelen har hovedfokus på barn i alderen 0-6 år. Sirkelen kan fungere som et slags 

kort for å forstå barns behov.  

 

1. Trygg base: Barnets nærmeste omsorgspersoner. 

2. Utforsking: Der barnet mestrer, utforsker og finner sin egen styrke. 

Den øverste delen av trygghetssirkelen ser vi barnets selvstendighet og utforskertrang, barnets 

behov for å erobre og mestre verden. 
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Den nedre delen av sirkelen ser vi barnets avhengighet og beskyttelsesbehov, altså 

tilknytningsbehovet. Der er her det er en trygg havn å vende tilbake til, søke trøst og nærhet. 

Barnet må være oppe på sirkelen for å kunne utvikle seg. Trygghet ligger til grunn for god 

læring og utvikling. Trygghet må alltid ligge som en grunnpremiss. 

Viktig å organisere følelsene til barnet: Bekrefte barnet, veilede, støtte barnet slik at barnet 

utvikler selvregulering. 

Et mantra i trygghetssirkelen:  

Alltid: Være større, sterkere, klokere og god. 

Når det er mulig: Følge barnets behov. 

Når nødvendig: Ta styring 

Sekundær tilknytning: Dette er barnehagen – verdens viktigste andreplass. (Ref: Se barnet 

innenfra) 

Vi opplever at denne kunnskapen er med på å gjøre oss til endra bedre omsorgspersoner for 

barna i Rossabø FUS.  

SmartMat 

 I vår serviceerklæring står det at «barna skal oppleve måltidene som trivelige og med god tid». 

Kurs og opplæring i regi av FUS sentralt sikrer oss den kompetansen vi trenger slik at maten vi 

serverer i barnehagen inneholder næringsstoffer og byggeklosser til barn i utvikling. Det er 

viktig å tilby barna fargerik og sunn mat. Det handler om små grep som gir hverdagsmaten 

glede, overskudd og god helse! 

FUS barnehagene har utarbeidet noe retningslinjer for hva SmartMat betyr hos oss. 

 1. Vi servere grønnsaker til måltidene. 

 
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.  

 
3. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn. 

 
4. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett. 

 
5. Vi bruker vann som tørstedrikke. 

 
6. Vi bruker i størst mulig grad naturlig søtningsstoffer. 

 
7. Vi har en variasjon mellom varmmåltider og brødmåltider 
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Likestilling/likeverd 

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og 

representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 

forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er 

sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i 

barnehagen. 

Slik gjør vi:  

 Møter alle barna og deres foresatte med lik respekt. 

 Ser hvert barns behov. 

 Følger FUS barnehagenes etiske retningslinjer.  

 Legger til rette for at alle får oppleve mestring, jobber utfra barnas ulike sterke sider, og 

fremhever det det enkelte barn er god på. 

 Alle voksne, både kvinner og menn, utfører alle oppgaver i barnehagen. 

 

Barns 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.”  

(Lov om barnehager § 3, barns rett til medvirkning) 
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Slik gjør vi:   

 Lytter og observerer 

 Har gode samtaler 

 Hjelper barn til å sette ord på følelser og opplevelser 

 Gir bekreftelse og viser forståelse 

 Tilrettelegger det fysiske miljøet   

 Skjermer god lek  

 Lar barna bygge vennskap 

 Oppmuntrer barns ideer og initiativ 

 Former dagen med hensyn til barnas behov, ønsker og tanker 

 Gir barn tid og rom for å uttrykke seg og ta egne valg 

Bærekraftig utvikling 

Vi skal «ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge muligheter for kommende 

generasjoner til å dekke sine behov» FN 1987 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, andre barn, omgivelsene og naturen. For å utvikle et 

ønske om å ta vare på naturen, er det viktig å bruke den, få et eierskap til den, og et ønske om 

å bevare den.  

Slik gjør vi: 

 Alle skal ha en venn, og vi tar vare på hverandre 

 Vi tar vare på tingene våre, reparerer det som går i stykker 

 Sorterer søppel 

 Bruker skogen ofte og aktivt, har faste plasser som vi tar vare på 

 Snakker om sammenheng og helhet i verden, at ting vi gjør får betydning for andre, og 

vi har miljøvern på agendaen 

7. Overganger 

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for barnet og foreldrene. Det er mye nytt som skal 

læres og nye mennesker de skal bli kjent med. Vi har utarbeidet en plan for hvordan vi ser for 

oss at barnets første møte med barnehagen skal bli.  

I løpet av året har vi grupper på tvers på huset. Dette er alders homogene grupper, der barna får 

treffe barn og voksne fra andre avdelinger. Vi opplever at dette er med på å styrke samholdet 

og vennskap på tvers av avdelinger.  
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I løpet av barnehagetiden er det gjerne flere skifter som skjer. Vi forbereder alltid ungene godt 

på disse overgangene, med flere besøk i forkant.  

Så kommer tiden for skolestart. Haugesund kommune har utarbeidet en plan for overgangen 

barnehage/skole. Den følger vi. Se linken under for å se planen. 

http://www.haugesund.kommune.no/lokalt-planer-og-foringer/veiledere 

Barnehagen vil forberede barna godt, slike at de på best mulig måte finner seg til rette når de 

begynner på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.haugesund.kommune.no/lokalt-planer-og-foringer/veiledere
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8. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
Målet med planlegging er å sikre at vi bruker kunnskap om barns utvikling og at vi ut fra dette 

legger til rette for en god barnehage. Barnehagen bruker MyKid som et viktig verktøy i denne 

prosessen. Her vil foreldrene kunne se hva vi har planlagt, dagsrapporter og bilder vil bli lagt 

ut. 

Slik gjør vi: 

 Planlegger turer og aktiviteter for hver gruppe 

 Lytter til foreldrene og barna i planleggingsarbeidet 

 Utarbeider periodeplaner for to måneder for hver avdeling og gjør den kjent for 

foreldrene 

Målet med dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som gjøres i barnehagen 

Slik gjør vi: 

 Har god kommunikasjon med foreldrene og er åpne for innspill 

 Forteller foreldrene om hvordan barnet har hatt det i barnehagen ved henting 

 Gjennomfører foreldresamtaler 

 Bruker kartleggingsverktøy ved enkelte anledninger 

 Gjennomfører brukerundersøkelse hvert år 
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Juli – Sommerbarnehage. 

I juli har vi sommerbarnehage der alle avdelingene er sammenslått. På grunn av ferieavvikling 

vil det være uker der det ikke er personal fra alle fem avdelingene. Vi har konkrete uketema 

som til enhver tid sikrer et godt pedagogisk tilbud for barna, selv når det er få barn.   

 

Sjørøveruke 

Vi finner ut hva en sjørøver er  

Vi blir kjent med flere 

sjørøvere 

Sjørøverfest på fredag. 

Vannuke 

Hva er vann? 

Hvor kommer vannet fra? 

Eksperimenter med vann. 

Friluftsuke 

Ut på tur – aldri sur 

Utforske skogen i nærområdet 

Indianeruke 

Vi finner ut hva en indianer er  

Blir kjent med flere indianere  

Indianerfest på fredagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

17 
 

9. Kompetanseplan for personalet 

OVERORDNET MÅL: 

Personalet er hele tiden i utvikling, deltar i kurs og opplæring i forhold til valgte 

satsingsområder for å utvikle kompetansen og kapasiteten, slik at vi sikrer god kvalitet i 

arbeidet med barna 

Barnehageåret 2018/2019 satser vi på å utvikle kompetansen vår og få mer kunnskap om: 

 FUS sin satsing Egenledelse i lek og læring. 

 FUS sin satsing på lederutvikling 

 Videreutvikle arbeidet vårt som en aktivitetsbarnehage. 

 Øke kunnskapen til de ansatte om barns psykiske helse 

 Være nysgjerrige på barnehagehverdagen. 

Dette skal vi få til gjennom: 

 Tema og fagkvelder 

 Faglitteratur og drøftinger i mindre og større grupper 

 Personalmøter, avdelingsmøter og pedagog møter 

 Nettverksarbeid 

 Kurs: interne og eksterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

18 
 

10. Samarbeid 
 

 

Vi samarbeider med følgende eksterne instanser:   

 Trygge barnehager, som eier barnehagen 

 FUS organisasjonen 

 Haugesund Kommunen 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Barnevernet 

 Helsestasjonen 

 Stafettlogg 

 Skole 

 Høgskulen på Vestlandet 

 

Foreldreråd /SU- samarbeidsutvalget 

Foreldrerådet består av alle foreldrene og har som formål å sikre samarbeidet mellom hjem 

og barnehage. De skal se til at barna og foreldrene sine interesser blir ivaretatt. Foreldrerådet 

velger representanter til SU, dette gjøres på foreldremøte på høsten. 

SU består av to representanter fra de tilsatte, to fra foreldrene og daglig leder. Alle 

avdelingene velger hver sin foreldrerepresentant, herav sitter to i SU og tre er vara. SU sin 

oppgave er å se til at barnehagen drives innenfor gitte rammer, og skal være et 

samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personalet. SU bestemmer selv hvor ofte de skal 

møtes og skal blant annet behandle eventuelle innspill fra foreldregruppa.  
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11. Tradisjoner i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage 
 Høstfest i forbindelse med FN dagen i oktober, åpent for barn og familier   

 Julegudstjeneste for dem som vil 

 Lucia markering på morgenen 

  Nissefest for alle barna 

  Markering av samefolkets dag  

 Tema fest i februar   

 Besøk fra Rossabø kirke, der de forteller om påsken  

 Påskefrokost for hele familien 

 FUS dagen  

 Aktivitetsdag 

  Avslutningsarrangement med førskolebarn 

  Teaterforestillinger, avhengig av hva som tilbys  

Planleggingsdager: 
September 

November 

Januar 

Mars 

Mai 

Praktiske opplysninger: 
Åpningstid fra 06.45-17.00 

Åpent alle virkedager, med unntak av 5 planleggingsdager som annonseres i god tid. Vi 

holder stengt jule- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.12.00 
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Hverdagsaktivitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


