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1. INNLEDNING
FUS barnehagene eies av Trygge Barnehager As og er en av Norges største private barneha-
gekjeder.

Skåre FUS barnehage er en 4-avdelings barnehage. Pr 15.8.2021 har vi 68 barn og 17 ansatte. 
Vi har en sentral plassering i Haugesund med umiddelbar nærhet til flotte turområder, som 
flittig benyttes til spennende turer med barna.

Vi har 4 avdelinger i barnehagen: 

DRØMMESKOGEN
0-3 ÅR

FANTASIHAGEN
0-3 ÅR

TRYLLESLOTTET
2-6 ÅR

STJERNESKIPET
2-6 ÅR

  

DET ER TOTALT 17 ANSATTE I BARNEHAGEN: 
   1 daglig leder
   6 pedagogiske ledere
   2 barnehagelærere
   4 barne- og ungdomsarbeidere
   4 assistenter
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VISJON 
Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede -og hverdagsmagi. 
Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, 
foreldre og kollegaer. 

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

-OG HVERDAGSMAGI
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2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings-
dokumenter. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. 

FNS BARNEKONVENSJON 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter 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.

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
   Vedtekter 
   Serviceerklæring 
   Etiske retningslinjer 
   Forskrift om miljørettet helsevern 
   Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder. 
   Prosjektplaner og månedsplaner 
   Langsiktig kompetanseplan for personalet 
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3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - FUS
VERDIER 
Glødende, skapende og tilstedeværende 

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

I skåre FUS barnehage er vi glødende når vi: 
   Tar tak i barnas interesser
   Tar i bruk de ansattes kunnskaper og interesser
   Deltar i lek med innlevelse

 
I Skåre FUS barnehage er vi skapende når vi: 

   Lar oss inspirere av barnas kreativitet
   Legger til rette for impulsive aktiviteter og kreativ lek
   Jobber prosessorientert

I Skåre FUS barnehage er vi tilstedeværende når vi: 
   Viser interesse for barna og hverandre
   Utvider leker ved aktiv deltagelse
   Ser hver enkelt barn
   Har god dialog med de foresatte

HOVEDMÅL
   FUS barn har et positivt selvbilde 
   FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
   FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at  
innspillene deres teller 

   FUS barn har det gøy i barnehagen 

FUS tiltak for å oppnå målene: 
   Personalet deltar i kompetanseutviklingen Barnet først 
   Personalet deltar på veiledning 
   Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ HOVEDMÅLENE:
HOVEDMÅL I SKÅRE FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT DE ANSATTE
FUS barn har et positivt selvbilde •   Bygger gode relasjoner til barna

•   Møter barna med en autoritativ voksenstil
•   Tar initiativ til positiv perspektivtaking 
•   Bekrefter barnets egenverdi
•   Møter barna med omsorg og empati

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

•   Har god kommunikasjon med hjemmet 
•   Tilrettelegger barnehagen for lek og aktivitet 
•   Tar tak i barnets interesser og lytter til dem
•   Jobber både i små og større grupper 

FUS barn gleder seg til 
resten av livet, de vet de har 
påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres telle

•   Snakker om viktige, vanskelige eller spennende tema 
•    Legger vi til rette for at barnet får påvirke og medvirke i egen 

hverdag 
•   Legger til rette for at barnet får lære om demokrati 
•   Anerkjenner barnas åndsfrihet 

FUS barn har det gøy i 
barnehagen

•   Tøyser og har humor i hverdagen
•   Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
•   Er deltakende i lek med barna 
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BARNET FØRST
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt,  
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrette-
legge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slag-
ord, «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 barne-
hagene. 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 barne-
hagens 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. 
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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 organise-
ring. 

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forsknings-
rapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forsknings-
prosjektet 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 forsknings-
prosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er 
Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO. 

Skåre FUS barnehage begynte med Barnet først høsten 2020. Vi følger implementeringsplanen 
som er felles for alle FUS-barnehagene på Haugalandet, og områdene er delt inn i tre domener: 

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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SMARTMAT 
Gjennom arbeid med kropp bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna; blir 
kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene 
og et variert kosthold. Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og 
veien fra mat til måltid. 
Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 49. 

FUS smartmat betyr at: 
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene 
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold 
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold 
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett 
6. Vi bruker vann som tørstedrikk 
7. Vi bruker størst mulig grad av naturlige søtningsstoffer 
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon 

SmartMat er de beste byggeklossene for utvikling av egenledelsen i lek og læring. Det er helt 
grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid at de får i seg 
næringsrik og nok mat. Det sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt. Prosjektet skal 
bidra til at barna får mat som inneholder byggeklosser for kropp og hjerne. 

Slik gjør vi:
   Ansatte legger til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse,  
samtaler og fellesskapsfølelse hos barna 

   Ansatte har kunnskap om og praktiserer føringer fra Helsedirektoratet – Nasjonal faglig 
retningslinje for mat og måltider i barnehagen 

   Ansatte legger til rette for aktiviteter som gjør at barna får innsikt og kjennskap til  
prosessen fra frø til høsteklare grønnsaker
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4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR? 
Skåre FUS barnehage skal fra barnehageåret 2021/2022 delta i en språksatsing i regi av  
Haugesund kommune. Språksatsingen er en treårig satsing, i samarbeid med Lesesenteret. 
 

I Meld.St.6 trekker regjeringen frem at de vil styrke språkarbeidet i barnehagen og sikre bedre 
støtte og hjelp til barn med behov for ekstra tilrettelegging. Barns språkferdigheter har stor 
betydning for trivsel, utvikling og opplevelsen av mestring i hverdagen. Språksterke barn har 
gode forutsetninger for samspill med andre, for deltagelse i lek og for læring. Flerspråklige 
barn og barn som strever i sin språkutvikling faller ofte utenfor lek og barnefellesskapet. Det 
samme gjelder gutter i større grad enn jenter. Disse barna har behov for hjelp og støtte til å 
delta i lek og til å utvikle språklig og sosiale kompetanse parallelt
(Kunnskapsdepartementet 2019). 

De første årene av barns liv har stor betydning for språkutviklingen. Dersom barn har et 
godt ordforråd og god begrepsforståelse i førskolealder, øker sannsynligheten for god 
språk utvikling og gode skoleprestasjoner senere. I et integreringsperspektiv er det viktig at  
flerspråklige barn rekrutteres til barnehage. Forskning viser at barn som har gått i barnehage 
har bedre språkutvikling og får bedre resultater på skolen (Kunnskapsdepartementet, 2019). 

Hensikt og mål
   At alle barn skal ha gode språkferdigheter på norsk ved skolestart
   Øke kompetansen hos de ansatte i barnehagen i forhold til arbeid med flerspråklig utvikling
   Sette barnehagen i bedre stand til å igangsette pedagogiske- og språktiltak
   Tidlig identifisering av barn som trenger ekstra tilrettelegging, eventuelt videre henvisning
   Styrke barnehagens utvikling av rike og gode språkmiljøer for alle barn

Satsinge bygger på
   Lov om barnehager
   Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
   Meld.St.6 – Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole
   Meld.St.16- …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
   Tema og strategiplan for Haugesundsbarnehagene
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Kjernekomponenter i satsingen
   Flerspråklig utvikling
   Voksenrollen, relasjon og samspill
   Språkmiljø (visuelt og fysisk)
   Lekens betydning for utvikling og læring
   Tidlig innsats

Barnehagens tiltak for å oppnå målene 
   Fremdriftsplan med mål og aktiviteter
   Deltagelse på lærende nettverk på tvers av barnehagene som deltar i satsingen.  
(Lærende nettverk er en metode for å lære sammen og skape refleksjon rundt egen  
praksis som bidrar til endring eller forbedring av vårt pedagogiske arbeid)

   Kartlegging – enten via ståstedsanalysen  eller rammeplanundersøkelsen.
   Deltagelse på felles planleggingsdager
   Bruk av pedagogisk analyse 

Lek og vennskap er viktig i barns liv. Alle trenger denne 
opplevelsen av et «vi», og ingenting er så godt som  

å kjenne seg som en del av gjengen.
Brandtzæg, Torsteinson  & Øiestad, 2019
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG 
I rammeplanen står det at omsorg er en forutsetning for at barn skal være trygge og trives, 
samt for at de skal utvikle empati og nestekjærlighet. Omsorg er å ta vare på og å bry seg om 
noen. Når du viser omsorg overfor en person, bryr du deg om hvordan vedkommende har 
det, og du prøver å gjøre det beste for han eller henne. En omsorgsfull relasjon er preget av 
lydhørhet, nærhet og innlevelse. Gjennom bruk av blant annet den autoritative voksenrollen 
sikrer vi at de ansatte har fokus på egen voksenstil og at barns behov for omsorg ivaretas i 
barnehagen. Å føle seg trygg er et grunnleggende behov som er en forutsetning for lek, læring 
og videre utvikling.

LEK, GRUNNLAGET FOR LÆRING OG DANNING
Leken har en stor egenverdi i barnekulturen og er i seg selv barns måte å lære, bearbeide 
og utvikle seg på. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. At barn leker fordi de har 
lyst til å leke er et tegn på fysisk og mental sunnhet. I leken glemmes tid og sted, fantasien  
blomstrer og hjernen er ekstra mottagelig for læring. I leken sosialiseres barna. De lærer om det å  
forholde seg til andre mennesker, ta hensyn til hverandre, samarbeide mot felles mål, og de 
lærer noe om hvilke sosiale spilleregler og normer som gjelder i et felleskap og miljøet rundt 
dem.

Slik gjør vi: 
   Ser lek og læring som en helhet 
   Skaper tid og rom slik at barna kan være i lek 
   Vi er fysisk og mentalt til stede i barnas lek 
   Hjelper og støtter de som trenger det lille ekstra for å komme seg inn i leken 
   Tilrettelegger for lek basert på barnas interesser. 
   Utforsker leken sammen med barna og stimulerer leken gjennom impulser 
   Bruker barnehagens lekemiljø for å gi barna flere begreper og forslag til handlingsrekker
   Arbeider prosjektbasert på avdelingene

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
I FUS barnehagene skal vi møte både barn og voksne som individer gjennom å behandle alle 
barn, foreldre og ansatte med likeverd og respekt. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta 
barndommens egenverdi og legge til rette for en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. 

I dagens samfunn ser vi økt mangfold og individualisering, dette gir behov for demokrati-
forståelse, respekt for forskjeller og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. 
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Vår oppgave i barnehagen blir da å fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap 
hvor barns ytringer respekteres og tas hensyn til. Vi skal vise barna hvordan vi kan lære av  
hverandre, synliggjøre et mangfold i familieformer og kulturer, samt bruke mangfold og  
ulikheter som en ressurs. Barnehagen skal også formidle verdier og gi rom for kultur skaping, 
der barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. Barna skal få  
kjennskap til ulike nasjonaliteter representert på egen avdeling og møte ulike kulturer  
gjennom markeringer, matretter, m.m. 

Rammeplanen fremhever også temaet nulltoleranse for mobbeatferd, samt setter fokus 
på barns psykiske helse. Dette er noe vi tar på alvor, og som arbeides med gjennom vår  
pedagogiske drift. Vi fokuserer på barns sosialkompetanse ved å fremme deres kunnskap om  
samarbeid, empati, selvhevdelse og samhold.

Slik gjør vi:
   Følger FUS barnehagenes etiske retningslinjer 
   Overholder taushetsplikten 
   Lar barna hjelpe hverandre 
   Lar barna oppleve mestring 
   Hjelper barn til å løse konflikter 
   Trøster når noen er lei seg 
   Har undringsstunder og fyller ut tankekart med barna 
   Sørger for faglig påfyll hos de ansatte gjennom kurs, faglige møter og planleggingsdager 
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
«Barnehagens skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 
språk og kommunikasjonsuttrykk». Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 
2017, s. 23. Barnehagen skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å 
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 
tanker og følelser.

Slik gjør vi:
   Benytter hverdagssituasjoner til å benevne, beskrive og sette ord på det barna er opptatt av 
   Bruker konkreter og visualisering for å stimulere språket
   Vi gjentar og utvider barnas setninger på en naturlig måte 
   Tar i bruk alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).
   Bruker bildesymboler på alle lekekasser, og har handlingsrekker i lekesonene.
   Barna skal oppleve ansatte som er interesserte i hva det er som opptar de og setter ord 
på det
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6. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
DEMOKRATI OG BARNS MEDVIRKNING
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet 
og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens felles-
skap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta.  (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også 
de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi 
uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns 
ulike uttrykk og behov.  (Kunnskapsdepartementet 2017)

Hvorfor skal vi jobbe med demokrati og barns medvirkning:
   For at barna skal bli sett og hørt
   For at barna skal øve på selvstendighet
   Gi barnas reelle valg i forhold til alder og modning
   For at barna skal kjenne på at deres mening betyr noe
   For at barna skal kjenne at de blir tatt på alvor

Slik gjør vi:
   Inkluderer barna i hverdagslige gjøremål
   Observerer barnas interesser og legger til rette for å utvide leken og aktivitetene innenfor 
området

   Gir barna ulike valg
   Legger til rette for å gi barna oppgaver de kan løse selv
   Planlegger tema i prosjektperiode ut fra barnas interesser
   Har barnesamtaler i samling der barna får komme med forslag til temaarbeid, lekemiljøer 
o.l.
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og frem-
me mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, 
handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av 
fellesskap. (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Slik gjør vi:
   Markerer nasjonaldagene til de nasjonalitetene som er representert på avdelingen i samråd 
med de foresatte

   Flagg fra alle barnehagens nasjonaliteter henger synlig i fellesområdet
   Arrangerer Regnbue-uke i juni, for å markere at: 

     - Alle barn er like mye verdt
     - Ingen barn skal diskrimineres
     - Alle barn har rett til å være seg selv
     - Alle barn har rett til å elske den de vil
     - Alle barn har rett til å bli hørt
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
 (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Slik gjør vi:
   Vi legger til rette for at alle barn skal bli hørt, og får mulighet til å ytre seg
   Vi møter alle barn og foresatte med respekt
   Vi legger til rette for at barna får jobbe ut fra sine sterke sider og opplever mestring
   Gutter og jenter har samme valgfrihet og muligheter
   Sørge for å synliggjøre at det finnes et mangfold av familieformer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Barnehagen har, i nært samarbeid med foresatte, et stort ansvar for å fremme verdier,  
holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Vi arbeider for at barna skal få forståelse  
av viktigheten med å bevare jorden for fremtidige generasjoner. Gjennom samtaler og pro-
sjektarbeid kan barna få en forståelse for at handlingene vi gjør i dag, kan få konsekvenser for 
fremtiden. Vi skal oppfordre og anerkjenne barna når de sier sin mening, slik at barna får et 
grunnlag som selvstendig tenkende individer som har kritisk refleksjon og som handler etisk. 

Vi har fokus på gjenbruk når det kommer til temafester og å arbeide prosjektbasert. Vi ønsker 
å stå imot dagens kjøpepress gjennom å la barna designe og komponere egne rekvisitter og 
kostymer av gammelt tøy og restmateriell. 

SLIK GJØR VI: 
   Bruker naturen i nærområdet slik at barna får positive erfaringer med å ferdes i naturen
   Dyrker grønnsaker i grønnsakhagen slik at barna blir kjent med å så og høste.
   Kildesorterer sammen med barna slik at det blir en prosess de kan ta del i
   Til temafester og andre aktiviteter brukes materialer som allerede er tilgjengelige i barne-
hagen

   Samles inn udefinert materiell andre ikke bruker, og gir det nytt liv som lekemateriell på 
avdelingene. 
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LIVSMESTRING OG HELSE 
Barnehagen skal være et sted hvor barnet føler seg trygt, verdsatt og utfordret. Her skal det 
lære om grenser og gode relasjoner. Vi skal bidra til at barna trives og opplever livsglede. Hvis 
et barn til krenket eller mobbet må vi håndtere det, stoppe det, og følge det opp. Ved bruk av 
vårt satsingsområde «Barnet først» setter barnehagen fokus på de ansattes rolle ved grense-
setting og varme relasjoner. Vi har fokus på at de ansatte er tilstedeværende, at barnehagen 
er helsefremmende og forebyggende både psykisk og fysisk. 

Barna får delta i tilberedning av måltider. Her utvikler vi matglede og sunne helsevaner med 
FUS sitt SmartMat satsingsområde. Barna er i fysisk aktivitet ved bruk av vårt store ute område 
og bruk av turområder i nærmiljøet. 

Slik gjør vi:
   De ansatte er kjent med opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven §22 og hva 
det innebærer for vårt arbeid

   Gjennom arbeidet med CLASS og TIK har de ansatte stort fokus på å være varme voksne.
   De ansatte har kunnskap om mobbeatferd og hvordan vi skal håndtere dette
   Er mye ut på tur og bruker nærområdet aktivt
   Vi serverer faste måltider i henhold til SmartMat-konseptet
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7. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehage
alder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se  
fag områdene i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barne
hagens innhold».  Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s.47

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompe-
tanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Gjennom rim, regler, sanger, litteratur og 
tekster fra samtid og fortid skal vi leke med språk, symboler, tekst, formidling, og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barna skal få muligheter til å uttrykke følelser, 
tanker, meninger, bruke språket som et verktøy i konfliktløsing og refleksjon og få innsyn i det 
språklige og kulturelle mangfoldet.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan opplevebevegelsesglede, matglede og mat-
kultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Vi vet at gode matvaner tilegnet 
i ung alder kan vare livet ut, og i FUS satser vi derfor på SmartMat. 

Vi skal motivere barna til å være aktive, sanse, lære, utvikle samt medvirke i matlaging og  
måltidsaktiviteter for å øke motivasjonen til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse 
for matens opprinnelse, produksjon og hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Barna skal bli 
kjent med egne behov, menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og variert kosthold. 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlaget for tilhørighet, deltagelse  
og eget skapende arbeid. Det stimulerer til kreativ tenkning og utvikling av hjernen. Her  
inkluderes alt i fra billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama og litteratur. Barnehagen 
skal la barnas utforskertrang og kreativitet komme til syne og legge til rette for bruk av ulike 
teknikker, materiale, verktøy og teknologi.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få  
oppleve naturen som arena for lek og læring. Vi skal bidra til at barna får kunnskap om dyr og 
dyreliv, menneskets livssyklus, kjennskap til natur og bærekraftig utvikling, utvikler respekt 
og begynnende forståelse for hvordan vi ivaretar den.
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ANTALL, ROM OG FORM 
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 
oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreativ 
og skapende. 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 søke løsninger.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppleve verden og mennesker på og prege 
verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barne hagens 
samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen 
skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og  
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Gjennom utforsking, 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. Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjenn-
skap til nasjonale minoriteter.

Slik gjør vi:
   Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid på avdelingene er det barnas interesser som skaper 
grunnlaget for tema. Videre skal avdelingene sette seg inn i rammeplanen og velge ut  
aktuelle mål, med bakgrunn i barnas alder og modenhet, fra alle syv fagområdene. Disse 
skal begrunnes og evalueres i prosjektet. 

Utdrag fra pedagogisk prosjektplan 
som viser hvordan avdelingene må 
sørge for at de tar med seg alle fag-
områdene inn i arbeidet. 

Innhold / fagområder
*innenfor hver prosjektperiode skal det jobbes med rammeplanen 
fagområder. Det er lurt å allerede i planleggingsfasen sørge for at 
man har aktiviteter/mål innenfor alle fagområdene.
Tips: Bruk barnehagens årsplan, samt progresjonsplan.

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Etikk, religion og filosofi

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Nærmiljø og samfunn

Kunst, kultur og kreativitet
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8. PLANLEGGING, OBSERVASJON, REFLEKSJON   
    OG DOKUMENTASJON

«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 peda
gogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og ramme
planen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske  
arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen».    
 Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen 2017, s.37

PEDAGOGISK PROSJEKT SOM ARBEIDSMÅTE
Prosjektarbeid er en arbeidsmåte som ivaretar prosessene i barnas arbeid med ulike temaer. 
Hensikten med et prosjektarbeid er å gi barna en mulighet til å fordype seg i et emne ut i 
fra egne interesser og forutsetninger. Dette krever at de ansatte respekterer og anerkjenner 
barnas måte å møte og erfare verden på. Et prosjektarbeid har aldri til hensikt å reprodusere 
kunnskap, men skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og er-
kjennelser. Det krever at personalet tar utgangspunkt i barnets og barnegruppen sin utvikling 
og modning. 

Vi sørger for progresjon gjennom bevisst bruk av materiale, bøker og leker. Ved å jobbe  
prosjektbasert sørger vi for at alle barn får oppleve progresjon i barnehagens innhold. 

I løpet av et barnehageår har vi tre prosjektperioder. Et prosjekt skal ikke begrenses i tid hvis 
barna viser interesse og engasjement. Det skal forplikte personalet til stadig å observere  
barnas lek som grunnlag for opprettholdelse av et prosjekt. Samtidig skal personalet  
dokumentere og vurdere sin egen arbeidsmåte og metoder i prosjektarbeid. 
 Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, 
bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap.  – Giovanni Piazza –

PLANLEGGING
Målet med planleggingen er å jobbe systematisk for å sikre at barna opplever et tilbud 
av høy kvalitet. Vi skal i tillegg sikre oss at vi bruker vår kompetanse og kunnskaper om 
barns utvikling som grunnlag i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal sørge for at det  
enkelte barnet og barnegruppen opplever progresjon. Våre valg under planleggingen bidrar til 
å synliggjøre hvordan vi skal arbeide etter Rammeplan for barnehagen (2017). Observasjoner, 
dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering er grunnlaget for nye planer.
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I planleggingen av en prosjektperiode må avdelingene sørge for at disse områdene er  
ivaretatt: 

   Bakgrunn for valg av prosjekt skal være dokumentert. Dette dokumenteres ved bruk av 
praksisfortellinger, samtaler med barna og bilder. Observasjonene danner grunnlaget 
over hvilke prosjekter som blir igangsatt

   Alle de 7 fagområdene skal være inkludert i prosjektet
   Det skal være en tydelig ansvarfordeling mellom personalet
   Lekemiljøet og avdelingen skal fysisk tilrettelegges ihht tema
   Informasjon til foresatte skal sendes ut via MyKid
   Barn som trenger å forberedes ekstra i form av begreper og bilder skal ha fått kjennskap 
til dette i forkant av prosjektet

REFLEKSJON, EVALUERING OG DOKUMENTASJON
Vi vurderer hvor vi befinner oss i forhold til målene vi har satt oss. Vi vurderer de erfaringene 
vi har gjort og opplevelsene barna har fått, i lys av de målsettingene vi har satt for arbeidet. 
Vi vurderer vår egen innsats i arbeidet med barn og ser dette i sammenheng med barneha-
gens uttrykte verdier. Både barnas, foreldrenes og personalets synspunkter bør komme fram i  
denne vurderingen. Dokumentasjon skal danne grunnlaget for vurderingsarbeidet.

Målet med dokumentasjon er å synliggjøre hvordan personalet i barnehagen arbeider med 
blant annet barnehageloven og Rammeplanen for barnehagen (2017). Dokumentasjonen gir 
også foreldre informasjon om det pedagogiske arbeidet og om hva barnet deres opplever, 
lærer og gjør gjennom hverdagen i barnehagen. I tillegg gir det informasjon om hvordan  
barnehagen oppfyller kravene i Barnehageloven og Rammeplanen. 

Alle prosjektperioder skal vurderes og avdelingene må da sørge for at disse områdene er 
evaluert:

   Barns opplevelse av prosjektet
   Innholdet og gjennomføringen av aktivitetene i de ulike fagområdene
   Voksenrollen 
   Observasjon av prosjektet underveis
   Det fysiske miljøet på avdelingen
   Dokumentasjonsarbeidet internt og ut til foresatte via MyKid
   Hvordan man ivaretok barn som trenger ekstra forberedelse og støtte underveis
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DIGITAL PRAKSIS
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn». 
 Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 44.

Vi tar i bruk ulike digitale verktøy, som datamaskin, nettbrett og kamera. I aktiv deltagelse 
med barna utforsker vi den digitale verden. Her er hensikten å møte den digitale verden som 
en reflektert og kritisk IKT-bruker, men også for å utvide barnas digitale kompetanse. 
Bevisstgjøring rundt håndtering av datamaskin og nettbrett, gjør vi ved å sammen samtale 
rundt søk vi gjør på nettet, ulik tilgang vi har på internettsider og personvern. Vi støtter bar-
nas nysgjerrighet rundt digitale verktøy, slik at barna senere skal bruke digitale verktøy for 
å hente inn og behandle informasjon, løse praktiske oppgaver og utvikle digital dømmekraft 
på en hensiktsmessig og fornuftig måte. Dette krever at personalet tar utgangspunkt i barnas  
aldersgruppe og utvikling. Det kreves også at personalet har god nok kompetanse innen  
digital bruk. 

Slik gjør vi:
   Barna skal bli kjent med digitale verktøy  
som datamaskin, ipad, kamera og mikroskop

   Legger til rette for skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna 
   Deltakelse i barnas mediebruk 
   Utøver digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, har et bevisst forhold til  
opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern 

   Tar i bruk ulike digitale verktøy i prosjekt arbeidet
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9. ANSVAR OG ROLLER
«Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene 
og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i de erfaringene og den kompetansen de har». 
 Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 15. 

Vi ser på barnehagen som en lærende organisasjon der hele personalet må være i kontinuerlig  
utvikling, reflektere over faglige og etiske problemstillinger, holde seg faglig oppdatert og 
være gode rollemodeller. Senge (2006) sier: «en lærende organisasjon er en organisasjon 
som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen framtid. Vi legger derfor vekt på at 
personalet utvikler sine evner og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og 
kompetente ansatte. 

Slik gjør vi:
Ledergruppen: daglig leder, spesialpedagog og pedagogiske ledere 

   Gjennomfører ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager i tråd med 
rutinebeskrivelse for møtevirksomhet og profesjonsutvikling i lærende møter (Knut Roald) 

   Utøver ledelse i tråd med kjernekomponentene i FUS lederforventninger, samt stilling- og 
arbeidsinstruks 

Alle ansatte:
   Alle ansatte arbeider i tråd med FUS holdninger: involverte, reflekterte og verdsetter  
kunnskap

   Arbeider i henhold til rutine for utarbeidelse og bruk av årsplan, for å sikre at årsplan er 
et arbeidsdokument 

   Arbeider i tråd med implementeringsplan for pågående prosjekter 
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10. SAMARBEID OG OVERGANG
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE: 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn».
 Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 33.

Barnets første møte med barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. 
Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden 
er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø og nye rutiner, bli 
kjent med nye voksne og barn. Vi vektlegger derfor gode og forutsigbare rutiner og samspill 
med sensitive og emosjonelt tilgjengelige ansatte. Trygg tilknytning fremmer mulighetene for 
læring og mestring, noe som har stor betydning for videre utvikling innen, lek, læring, sosial-
kompetanse og utforskning.

I Skåre FUS praktiserer vi foreldreaktiv tilvenning. Det vil si at barnets foresatte deltar på  
tilvenning en hel uke, fordelt slik: foreldrene er til stede med barnet i minst tre hele dager 
i barnehagen. Her har foreldrene ansvaret for barnet mens det stelles, når det spiser,  
sover, leker, og under aktiviteter. Tilknytningspersonen i barnehagen er til stede sammen med  
forelderen, eventuelt foreldrene, og tilknytningspersonen observerer hvordan barnet reage-
rer, og likeså hvordan foreldrene møter barnet.

Etter hvert blir barnet kjent med tilknytningspersonen, og dag fire og fem overtar denne  
mer og mer av omsorgen for barnet. Forelderen er fortsatt med, og hjelper gjerne til med 
praktiske oppgaver i barnehagen. På denne måten blir forelderen også mer kjent med barne-
hagens organisering, og oppnår både mer realistiske forventninger og større grad av trygghet. 
Dette får store positive ringvirkninger for det videre foreldresamarbeidet, noe som igjen fører 
til større trygghet for barna.

Slik gjør vi:
   Gjennomfører foreldreaktiv tilvenning for å gi barnet en god overgang mellom hjem og 
barnehage, og en trygg tilknytning til personalet på avdelingen i tråd med FUS Standard 
for tilvenning

   Møte barna med varme og anerkjennelse slik at de opplever trygghet og omsorg 
   Inviterer alle nye foreldre til et informasjonsmøte i forkant av oppstart
   Pedagogisk leder gjennomfører oppstartsamtale med foreldre i forkant av tilvennings-
perioden
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FORELDRERÅDET OG SAMARBEIDSUTVALGET
For å sikre samarbeidet med barnets hjem har barnehagen et foreldreråd. Foreldrerådet  
består av foreldrene i barnehagen og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeier skal 
sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet. 

I tillegg til foreldrerådet, har barnehagen et samarbeidsutvalg (SU) som består av følgende; 2 
foreldrerepresentanter, 2 ansatte og daglig leder som representant fra eier. Foreldrerepresen-
tantene velges på foreldremøte om høsten. SU velges for 1 år om gangen og konstituerer seg 
selv ved valg av leder og sekretær. De skal også behandle årsplanen for den pedagogiske virk-
somheten, bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barne hagens 
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

Slik gjør vi:
   Vi skal legge til rette for et godt samarbeid med foresatte ved å gjennomføre møter i  
henhold til fastsatt plan. (planen settes opp etter valg om høsten).

   Gjennomfører foreldreråd 1-2 ganger pr år i forkant eller etterkant av foreldremøte for å 
sikre at de får ta aktivt del i samarbeidet med barnehagen om å skape et godt barnehage-
miljø for barna.

   Gjennomfører møter utenom fastsatt plan ved behov.
   SU gjennomgår resultatene av Utdanningsdirektoratet sin brukerundersøkelse og foretar 
en vurdering om det bør utarbeides en handlingsplan

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE 
«Barnehagen og skolen utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid 
om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen» 
 Kunnskapsdepartementet s.33

Vi ønsker å bidra til at de eldste barna skal glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen 
samarbeider med skolen for å sikre en god overgang frem mot skolestart. Barna blir kjent med 
skolen og skolens område, rektor, lærere, faddere fra 5.klasse m.fl. I samarbeid med de andre 
lokale FUS barnehagene i Haugesund kommune har vi felles arrangementer. Vi ønsker at barna 
skal møte skolehverdagen med erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen. 
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Slik gjør vi:
   Arbeider i henhold til Veiledningshefte – Plan overgang barnehage skole utarbeidet av 
Haugesund kommune.

   Samarbeidsmøter
   Overføringssamtaler
   Besøk på skole og SFO
   Felles arrangementer for førskolebarna med de andre FUS barnehagene i kommunen. 

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får 
tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe». 
 Kunnskapsdepartementet s.33

Overgang mellom avdelingene skjer på bakgrunn av barnets alder, modning og utvikling.  
Foresatte skal i god tid før overgangen motta nødvendig informasjon. Internt avtales over-
føring av informasjon mellom avdelingene. Pedagogisk leder skal i samarbeid med daglig leder 
og det øvrige personalet sørge for at barnet får tid og rom til å bli kjent med de andre barna 
og personalet på den nye avdelingen.

Slik gjør vi:
   Jobber i henhold til FUS standard for tilvenning
   Barna skal få besøke sin nye avdeling jevnlig i perioden før avdelingsbytte, for å bli kjent 
med personal og de andre barna

   Vi inviterer foresatte til en samtale minst 1 mnd i forkant av overgangen

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER 
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og 
utvikling, forutsetter det et samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn. Vi sam-
arbeider med helsestasjonen, fysio- og ergoterapitjenesten, PPT, Barnevernet og pedagogisk 
støtteenhet for barnehage. Daglig leder i barnehagen deltar på månedlige sonemøter sammen 
med representant fra PPT. PSE, Fysio-ergo, Helsestasjon og daglige ledere/styrere fra andre 
barnehager i kommunen. 
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BTI OG STAFETTLOGG
Dersom et barn har behov for hjelp, støtte eller oppmerksomhet i korte eller lengre perioder 
kan vi i samarbeid med foreldrene opprette en stafettlogg på barnet. En stafettlogg er en 
elektronisk loggbok og starter når foreldrene har gitt samtykke. I loggen setter vi opp tiltak 
som barnehagen og hjemmet skal jobbe med og hvem som har ansvar for tiltakene. Tiltakene 
knyttes til utviklingsområder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en periode eller over 
tid. Vi forplikter oss til jevnlige loggmøter for å vurdere tiltakene underveis. 

Pedagogisk leder har ansvar for loggen. Loggen kan, ved behov og foresattes samtykke, 
følge barnet gjennom barnehagen og også over til skolen ved skolestart. Den vil da være 
med på å sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Det innhentes samtykke ved alle 
overganger. Foreldrene vil til enhver tid være oppdaterte på det som er skrevet i loggen og det 
er kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til som har lesetilgang 
til stafettloggen. 

Der det er behov for innsats og samarbeid med flere instanser kan stafettloggen koordinere dette. 
I Haugesund kommune etablerer vi rutiner som er felles for skoler, barnehager, hjelpetjenester 
og andre. Stafettloggen slutter når foreldre sammen med øvrige samarbeidspartnere ser at 
barnet trives og tiltakene har gitt ønsket effekt. Foreldre kan til enhver tid avslutte loggen. 

Den elektroniske loggen ligger på internett. For å få tilgang til en logg, kreves Bank-ID for 
pålogging. 
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MÅNED HVA
AUGUST Planleggingsdag mandag 16.august

Oppstart nytt barnehageår tirsdag 17.august
Førskolebarna på Barnas Filmfestival fredag 27.august

SEPTEMBER Planleggingsdag mandag 20.september
Foreldremøte 
Brannvernuke

OKTOBER Felles FUS-dag for førskolebarna i Djupadalen
NOVEMBER Planleggingsdag fredag 12.november
DESEMBER 
JANUAR Planleggingsdag mandag 24.januar

Felles FUS-dag for førskolebarna i HIL hallen

FEBRUAR 
MARS
APRIL Felles FUS-dag for førskolebarna i Vangen
MAI Planleggingsdag fredag 27.mai
JUNI Regnbue-uke for hele barnehagen

Sommeravslutning

JULI
AUGUST

Øvrige aktiviteter og arrangementer blir presentert i månedsplaner/ nyhetsbrev gjennom 
barnehageåret.

10. ÅRSHJUL
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NOTATER
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