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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 Storasundsfjellet.   

Det er 20 ansatte i barnehagen: 

 Daglig leder 

 6 Pedagogiske ledere 

 1 Barnehagelærer 

 6 Barne- og ungdomsarbeidere 

 1 Assistent 

De ansatte har ulikt ansvar og ulike roller, men hele personalet har felles plikt til å bidra til å 

oppfylle målene og kravene i Rammeplanen 

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 

 

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 
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 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 2021/2022. 

 

 

3. Barnehagen sine styringsdokumenter  

Barnehagens årsplan er bygd på følgende styringsdokumenter: 

 Lov om barnehager (2005).  

 Rammeplan for barnehager (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

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 (2003). 

 Barnehagen sine vedtekter 

 Forskrifter om miljørettet helsevern 
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 FUS serviceerklæring 

 FUS etiske retningslinjer 

 FUS overordnet fagplan 

 Barnehagens progresjonsplan  

 

4. FUS barnehagenes visjon og verdier 

FUS barnehagene har en felles visjon: 

Sammen gir vi barndommen verdi: 

vennskap, lek og glede  

-og hverdagsmagi  

 

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

alt arbeid i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage. 

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 rammeplanens 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: 2017) 
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Hovedmål I Rossabø FUS barnehage betyr dette at de ansatte 

FUS barn har et positivt selvbilde. 

 

Rammeplanen sier vi skal fremme 

danning og kommunikasjon og språk 
(Kunnskapsdepartementet: 2017). 

 

 

 

 Bygger god relasjon til barna 

 Har fokus på barnas mestring 

 Bekrefter barnets egenverdi 

 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 
(Kunnskapsdepartementet: 2017). 

 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 

(Kunnskapsdepartementet: 2017). 
 

 

 Snakker varmt og positivt om viktige, 

vanskelige eller spennende tema 

 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. 
FUS barn har det gøy i barnehagen 

 

 

Rammeplanen sier vi skal ivareta 

barnas behov for lek 
(Kunnskapsdepartementet: 2017). 
 

 

 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.  
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Her er bilder fra et prosjekt Måkene hadde om Maur. 
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Barnet Først CLASS  

Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, 

emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å 

tilrettelegge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et 

felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet 

først» er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system 

for å styrke de ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin 

utvikling og læring.  

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA   

Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er 

kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte 

som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for 

krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy 

kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. 

Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer 

barnets trivsel, utvikling og læring.   

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er å 

styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 

tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i 

barnehagene. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der 

treningen foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet 

med barnehagens barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen 

ressursperson som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt 

ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og 

arbeid på avdelingene.   

FORSKNING  

Kompetanseutviklingen «Barnet først» har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet i 

Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til 

barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns 

subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar 

til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens 
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organisering.   Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig 

forskningsrapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og 

forskningsprosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo 

(UiO), FUS AS ved tidligere fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for 

tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder 

for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 

Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.  

Alle ansatte er kommet godt i gang med den faglige fordypningen i forhold til arbeidet med 

CLASS. Vi opplever det som spennende, praksisnært og utviklende. Det å få lov til å delta i 

en kompetanseøkning som man virkelig kjenner at man får brukt i hverdagen er givende. Vi 

gleder oss til videre arbeid, ny kunnskap og mange gode refleksjoner som kommer barna i 

Rossabø til gode.   

 

Barn kan ofte bli overveldet av følelser. Turning in to Kids (TIK) er et forskningsbasert 

omsorgsgiverprogram for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barns følelser, samt 

styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.  
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TIK-metoden består av 5 hovedelementer:   

       Legg merke til barnets følelser  

       Vær nær, opprett kontakt med barnet  

       Vis din forståelse og aksept for følelsen (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt. ord). «Gå 

inn i følelsen»  

       Navngi følelsen  

       Hvis nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsningen (trøst, pek ut en retning, assister, 

distraksjon/avledning, sett grenser…)  

Lek og læring 

I rammeplanen trekkes det frem at leken har en egenverdi og skal derfor ha en sentral plass i 

barnehagen (Rammeplan for barnehagen,2017, s.20). God lek og felles opplevelser styrker 

vennskap og fellesskapsfølelse, og kan føre til forståelse på tvers av alder, språklig og 

kulturell ulikhet. Omsorg, oppdragelse, lek og læring former barns holdninger, verdier og tillit 

til seg selv og andre mennesker. Å se alt dette i en sammenheng er et særtrekk ved den norske 

barnehagetradisjonen. I vår barnehage legger vi til rette for barns lek ved å gi barna tid og rom 

til å leke, og ved å tilføre materialer, utstyr, opplevelser og erfaringer som kan bidra til å 

utvide og videreutvikle leken. Gjennom leken får barna mulighet til å utvikle sin sosiale 

kompetanse (Vedeler, 2007). Sosial kompetanse handler blant annet om hvordan barna 

definerer og løser problemer som oppstår i samhandling med andre mennesker. Det handler 

også om evnen til å ta initiativ til og vedlikeholde interaksjoner med andre, løse konflikter og 

å danne vennskap. Personalets oppgave i leken er å sørge for at alle barn får være med i lek, 

styrke sin lekekompetanse og utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter. Gjennom 

prosjektarbeid og tilrettelegging bidrar vi til å utvikle barnas lek. De ansatte skal være aktive 

og deltakende på barns premisser. Lek skal være preget av glede og frihet. For at barna skal 

oppleve dette er de avhengige av autoritative voksne som er tilstedeværende og skaper trygge, 

gode rammer for leken.  Tilstedeværende voksne, synes å gjøre barn mer engasjert i leken 

(Drugli og Lekahl, 2018). Ved å observere og være tilgjengelige voksne skal vi hjelpe, veilede 

og oppmuntre barn som trenger støtte til å komme inn i lek eller være i lek over tid. Vi jobber 

for å sikre at alle barn får positiv og grunnleggende lekeerfaring med andre barn. Gjennom å 

tilrettelegge for positiv og grunnleggende lekeerfaring, gir vi barna mulighet til å opparbeide 
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seg en “verktøykasse” av gode sosiale ferdigheter og strategier de får stor nytte av senere i 

livet. Barn er lekende i sin tilnærming og “alt” kan lekes med (Drugli & Lekahl 2018). 

 

I vårt arbeid med lek tar vi 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 har tilegnet oss kunnskap om og tar med 

oss inn i leken sammen med barna. I år vil vi ha ekstra fokus på arbeidshukommelse og 

igangsetting. Vi ønsker å jobbe spesielt med disse temaene da vi ser at dette har stor effekt i 

forhold hvordan barna samhandler i lek og i hverdagsaktiviteter. Arbeidshukommelse handler 

om evnen til å tenke og huske samtidig.  Hukommelsen fungerer som «limet i tilværelsen». 

Vår evne til å huske tilbake i tid, hva vi holder på med nå og planer vi har for fremtiden er 

med på å gi tilværelsen sammenheng og mening. Evnen barna har til igangsetting vises 

gjennom evnen til å ta initiativ og å komme i gang med aktiviteter de har bestemt seg for å 

gjennomføre.   
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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 familiekrok eller bilkrok. 

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.  

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.  
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Trygghetsirkelen 

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen. 

Trygghetssirkelen har hovedfokus på barn i alderen 0-6 år, og kan fungere som et slags kort 

for å forstå barns behov. 

Den handler om hvilken rolle vi som gode omsorgspersoner må ha når vi møter hvert enkelt 

barn. Dette for å kunne sikre barna en best mulig barndom i samarbeid med foreldrene. 
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1. Trygg base: Barnets nærmeste omsorgspersoner. 

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

I den øverste delen av trygghetssirkelen ser vi barnets selvstendighet og utforskertrang, samt 

barnets behov for å erobre og mestre verden. 

Den nedre delen av sirkelen ser vi barnets avhengighet og beskyttelsesbehov, altså 

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

Når barnet vet at det har en trygg havn/trygg base, en voksen som forstår og møter barnets 

behov når noe er utrygt, vanskelig og er støtte i leken så opplever barnet at en er beskyttet og 

trygg og er større rustet for å møte utfordringer og utforske verden rundt seg.  

Trygghet ligger til grunn for god læring og utvikling. Trygghet må alltid ligge som en 

grunnpremiss.  

Det er viktig å hjelpe barnet å organisere følelsene sine: Bekrefte barnet, veilede og støtte 

barnet slik at de utvikler selvregulering. 

En viktig oppgave vi har er å møte og tåle følelsene som kommer hos barnet. Sette ord på 

barnet følelser og hjelpe dem til å sette ord på det som skjer inne i dem. Lytte til, prøve å 

forstå, sette seg inn i og romme barnets følelser når det har det vanskelig; «Jeg ser at du er lei 

deg for at mamma måtte gå. Det forstår jeg godt. Jeg er her for deg». «Jeg ser at du ble sint 

nå, er det fordi du er lei deg for at pappa måtte gå på jobben?». Det ligger alltid følelser under 

handling, og det er voksnes ansvar å ta dette på alvor.  
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Med det å tåle følelsene som kommer menes det blant annet at man ikke skal distrahere barnet 

bort fra den vonde følelsen med mål om å få barnet til å bli glad igjen, men heller sette ord på 

det barnet føler og gjerne hvorfor en føler det. La barnet få oppleve at det er greit å vise 

følelser og at det ikke er farlig og bli i det vonde og håndtere de følelsene som kommer.  Ved 

å bekrefte at man forstår at barnet er lei seg og blir i det sammen med barnet så ufarliggjør 

man barnets vanskelige følelser og barnet får øvd seg på å regulere følelsene sine. 

Et mantra i trygghetssirkelen er at de voksne skal være:  

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.  
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Barns behov for fysisk aktivitet 
Dette blir en satsning som vil være gjennomgående i alle temaene vi skal jobbe med i år. 

Gjennom arbeidet vårt med realfag har vi erfart hvor viktig fysisk aktivitet er for å hjelpe 

barna til å bli den beste utgaven av seg selv.  

Helsedirektoratet anbefaler at barn bør være i fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver 

dag. Pål Roland påpeker viktigheten av at barna er fysisk aktive og at dette gir mindre 

problemer og negativ atferd. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og 

hard. Dette tar vi med oss videre i arbeidet, slik at vi på best mulig måte sikrer oss at alle barn 

opplever en tilfredsstillende grad av aktivitet. Vi vil øke vår kunnskap og i lys av dette lage 

planer for det videre arbeidet. Dette vil dere se igjen i periodeplanen til avdelingene.  
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7 Barnehagens verdigrunnlag 

 

Barns medvirkning og demokrati 

Barna i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage skal erfare å få innflytelse på det som skjer og 

jevnlig ta del i planlegging og vurdering av virksomheten. Barnehageloven § 1 og § 3, 

Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. vektlegger at barna i barnehagen har 

rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten.  

Gjennom fellesskap og deltakelse skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet 

og den verden de er en del av. I Rossabø FUS aktivitetsbarnehage skal vi fremme demokrati 

og bidra til et inkluderende felleskap der alle skal få anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 

Barnas ulike alder, erfaring og individuelle forutsetninger, behov og deres ulike 

uttrykksformer skal vektlegges når barna gir uttrykk for sine synspunkter og medvirker i 

barnehagens hverdag. Dette skal være med å bidra til å gi barna i vår barnehage en viktig 

kompetanse som de kan dra nytte av resten av livet.    

Likestilling/likeverd 

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

skal også 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.  

• Autoritative voksne som møter og ser barna der de er, og jobber for gode, trygge 

relasjoner og nestekjærlighet.  

• Følger FUS barnehagenes etiske retningslinjer.  

• Legger til rette for at alle barn 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. 
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Mobbetema - Autoritativ voksenrolle  

1 januar 2021kom det en ny bestemmelse i barnehageloven § 41, 42 og 43 om psykososialt 

barnehagemiljø. Her stilles det klare forventinger til barnehagens arbeid med å skape et godt 

fysisk og psykososialt læringsmiljø for barna. I lys av denne lovendringen har vi utarbeidet en 

handlingsplan med fokus på det psykososiale barnehagemiljøet.   

I det daglige jobber vi i Rossabø FUS med at vi skal være tydelige voksne som viser varme og 

omsorg overfor barna. Balansen mellom tydelige forventninger/krav og varme/omsorg er det 

som kjennetegner autoritativ voksenrolle. Forskning fremhever den autoritative voksenstilen 

som den aller beste i møte med barna (Idsøe & Roland: 2017). Dette er forebyggende for å 

forhindre mobbing. Vårt mål er at alle voksne skal være en autoritativ voksen. 

Tilstedeværende voksne er avgjørende for et positivt klima. Vi må ha positiv perspektivtaking 

og fravær av negativt klima. Vi må vise barna respekt og la de medvirke i hverdagen sin.  
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Livsmestring og helse  

Barnehagen skal være en trygg arena der barna skal oppleve omsorg, trygghet og mestring. 

Ingen barna skal føle seg mobbet eller krenket i barnehagen. 

For at hjernen og kroppen skal utvikle seg, har den behov for fysisk aktivitet, godt kosthold, ro, 

hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen. Vi vil legge til rette for å fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling. Vi har egen gymsal som alle gruppene bruker, vi går 

på mange turer i Rossabøskogen, vi tilbyr sunn og næringsrik mat og sørger for at alle barna 

opplever rolige perioder i løpet av barnehagedagen. 

Vi er observante i forhold til barns omsorg og livssituasjon. Vi har et godt samarbeid med 

barnevernet og vi jobber med å lære barna om kroppen og egne grenser. 

Bærekraftig utvikling 

Rossabø FUS aktivitetsbarnehage skal møte bærekraftig utvikling i dialog med naturen. Det vi 

gjorde i går, skal speile dagen i dag, som igjen skal synes i morgen. 

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

generasjoner til å dekke sine behov» FN 1987  
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«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfter 

natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi 

kjenner det.» Rammeplanen s.10 

Barna skal møte naturen som en viktig forutsetning for liv, mat og helse. Dette innebærer at 

barn får anledning til å utvikle kunnskap om, respekt for og være i samspill med både 

medmennesker og natur.  

Barns sosiale verden er også bærekraftig gjennom å erfare vennskap, gjennom å erfare å bli 

respektert, gjennom å få en grunnleggende følelse av å ha betydning i et sosialt fellesskap. 

Hvordan vil vi jobbe med bærekraftig utvikling i vår barnehage? Gjennom lek, 

eksperimentering og hverdagsaktiviteter har barnehagen mulighet til og et ansvar for å legge 

til rette for gode opplevelser og erfaringer og en begynnende forståelse for bærekraftig 

utvikling. Arbeidet med bærekraftig utvikling skjer gjennom alle fagområder.  

Tiltak vi vil jobbe med er:   

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

 Være bevissthet på inneklima (støy, luft, lys og renhold) 

 Bruke gjenbruksmateriale som gjenbruksnett som en erstatning for plastposer. 

 Kildesortering (og lære om hva som skjer med avfallet når vi kaster det)   

 Plukke søppel i nærområdet til barnehagen. 

 Ta vare på det vi har; leker osv.   

 Bruke naturen i nærområdet til utforsking, sanseopplevelser, lek og glede   

 Vi bruker skogen ofte og har faste plasser som vi tar vare på. 

 Eksperimentering og lek med vann, vind og sola   

 Lære hvor maten kommer fra. Sunt kosthold, fokus på grønnsaker 
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8 Barnehagen som pedagogisk virksomhet  
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og 

foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 

virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon av barnehagens arbeid: Som en lærende 

organisasjon er vi i en kontinuerlig prosess hvor vi utvikler vår egen pedagogiske virksomhet. 

Dette innebærer at vi hele tiden planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer vår 

egen praksis. 
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(udir.no)  

 

Planlegging  

Årsplanen er barnehagens eget pedagogiske dokument, som legger føringer for vår praksis. 

Hver vår setter vi i gang planleggingsprosesser, som skal resultere i en ny årsplan. I denne 

planen fletter vi sammen kravene som ligger i barnehageloven, rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver, FUS sine satsninger, vårt vurderingsarbeid (basert på dokumentasjon), 

barns medvirkning, foreldreundersøkelsen og innspill foreldre har kommet med i forbindelse 

med foreldresamtaler. Alle avdelinger utarbeider annen hver måned en egen periodeplan som 

skal beskrive hva som skal skje på avdelingen de neste to månedene. Når denne utarbeides, tar 

avdelingen hensyn til årsplanen, pågående prosjekter, barnegruppas sammensetning, 

interesser og behov og eventuelle innspill fra foreldre.  

Vurdering 

I Rossabø FUS bruker vi mye tid på å reflektere over egen praksis. Vi vurderer årsplanen, 

periodeplaner og de enkelte barnegruppene basert på analyser, observasjon, dokumentasjon, 

barns medvirkning og foreldreundersøkelsen. Dette gir kunnskap om enkeltbarnets og 

barnegruppenes trivsel og utvikling, som er nødvendig for å sikre oss at alle barn får et tilbud 

i tråd med barnehageloven og rammeplanen.  

Vurderingene danner grunnlaget for ukeplaner og periodeplaner. Videre reflekterer vi jevnlig 

rundt enkeltområder og faglige og etiske temaer som f.eks. voksenrollen og danning på 

pedagogmøter og fagmøter for det øvrige personalet. Vi bruker også personalmøter og 

planleggingsdager til å finne vårt ståsted i forhold til våre planer og områder som vi ønsker å 

utvikle videre. 
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Dokumentasjon  

Dokumentasjon er en kontinuerlig prosess og er helt nødvendig for å kunne vurdere og 

planlegge barnehagens innhold og kvaliteten på denne. Dokumentasjon kan være strukturert 

observasjon, nedtegnelser, bilder av aktiviteter og det som barnet skaper, f.eks. tegninger. 

Dette skal komme til syne gjennom månedsbrev, MyKid, vår Facebook-side og på veggene på 

barnas avdelinger. Dette gir oss et godt grunnlag for videre vurderings- og 

planleggingsarbeid. 

 

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. Vi skal være en lærende organisasjon, slik at den er rustet til å se 

muligheter, møte nye krav og utfordringer. 

 

Barnehageåret 2021/2022 satser vi på å utvikle kompetansen vår og få mer kunnskap om: 

 FUS sin satsing Egenledelse i lek og læring. Igangsetting og arbeidshukommelse.  

 CLASS og TIK 

 Relasjonsledelse  
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 Videreutvikle arbeidet vårt som en aktivitetsbarnehage. 

 Være nysgjerrige på barnehagehverdagen. 

Dette skal vi få til gjennom: 

 Tema og fagkvelder 

 Faglitteratur og drøftinger i mindre og større grupper 

 Personalmøter, avdelingsmøter og pedagogmøter 

 Nettverksarbeid 

 Kurs: interne og eksterne 

 

 

10 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 den plane har vi lagt til grunn kunnskapen 

vi har tilegnet oss gjennom arbeidet med Trygghetsirkelen.  

I løpet av året har vi grupper på tvers på huset. Vi har både aldershomogene grupper og grupper 

på tvers av alder. Dette gir barna mulighet til å treffe barn og voksne fra andre avdelinger. Vi 

opplever at dette er med på å styrke samholdet og vennskap på tvers av avdelinger.  

I løpet av barnehagetiden er det gjerne flere skifter som skjer. Vi forbereder alltid ungene godt 

på disse overgangene, med flere besøk i forkant.  
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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. FUS barnehagene i Haugesund har et samarbeidsprosjekt i forhold til 

førskolebarna. Vi treffes tre ganger i løpte av året, der fokuset er vennskap, lek og aktiviteter. 

Felles møteplasser for førskolebarna i FUS barnehagene i Haugesund bidrar til at barna får 

kjennskap til barn fra andre barnehager. Dette er svært verdifullt med tanke på overgangen til 

skole. 

 

 

10 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.   

 

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

Vi finner ut hva en sjørøver er  

Vi blir kjent med flere sjørøvere 

Sjørøverfest på fredag. 

 

Vann-uke 

Hva er vann? 

Hvor kommer vannet fra? 

Eksperimenter med vann.  

 

Frilufts-uke 

Ut på tur – aldri sur 

Utforske skogen i nærområdet 

 

Musikk-uke 

Vi synger og spiller på instrumenter 

Mulig vi lager instrumenter 

Bevegelse leke, dans og mye moro 

 

11 Samarbeid 
Vår viktigste samarbeidspartner er foreldrene til barnet. Det er de som kjenner barnet best og derfor 

er vi avhengig av å ha et tett og konstruktivt foreldresamarbeid. I Rossabø FUS er vi i dialog med 

foreldrene så ofte vi kan. Ved henting og levering utveksler vi positive erfaringer med barnet tilstede 

for å gi foreldre et inntrykk av hvordan dagen har vært i tillegg til at barnet får positiv 

oppmerksomhet og en mulighet til å delta i samtalen. Dersom det er behov for å snakke om noe som 

barnet ikke bør lytte på så setter vi av tid og rom til dette. 

Informasjonsflyt mellom ansatte og foreldre skaper grunnlaget for at barnehagen skal kunne 

tilrettelegge for barnets beste. Vi gjennomfører minst 2 utviklingssamtaler årlig der vi ser på 

barnets utvikling og setter fremtidige mål sammen. Vi har som mål at foreldrene skal kunne 

se på barnehagen som en del av familien og at vi sammen jobber mot at barnet skal bli den 

beste versjonen av seg selv. Samtidig har vi stort fokus på at barnet begynner på skolen med 
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de aller beste forutsetningene for en lærerik skolegang og at barnet gleder seg til resten av 

livet. 

 

 

Vi samarbeider med følgende eksterne instanser:   

 Trygge barnehager, som eier barnehagen 

 FUS organisasjonen 

 Nettverkssamarbeid gjennom FUS 

 Haugesund Kommunen 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Barnevernet 

 Helsestasjonen 

 Stafettlogg 

 Haugaland videregående skole 

 Høgskulen på Vestlandet 

 Haugesund Røde kors og Vinduslykke.  

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

møtes og skal blant annet behandle eventuelle innspill fra foreldregruppa.  

 

 

 

12 Tradisjoner i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage 
 Høstfest i forbindelse med FN dagen i oktober, åpent for barn og familier   

 Julevandring i Rossabø Kirke. (for dem som ønsker)  

 Lucia markering på morgenen 

 Nissefest for alle barna 

 Markering av samefolkets dag   

 Fargefest i februar   

 Besøk fra Rossabø kirke, der de forteller om påsken. (for de som ønsker)  

 Påskefrokost for hele familien 

 FUS dagen  

 Aktivitetsdag 

 Avslutningsarrangement med førskolebarn 

 Teaterforestillinger, avhengig av hva som tilbys  

 



30 
 

 

Planleggingsdager: 
20. September  

12. November 

24. Januar 

11. Mars 

27. 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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Kontaktinfo: 

Daglig leder  

Olga Helene Eidsvåg 

Tlf: 908 12 074 

E-post: dl.rossabo@bhg.no 

Besøksadresse: 

Storasundsgata 142 

5532 Haugesund 

Tlf: 908 12 074 
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