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FUS VISJON:

«SAMMEN GIR VI  
BARNDOMMEN VERDI:  

LEK OG GLEDE,  
HVERDAGSMAGI  

OG VENNEGARANTI»

FUS VERDIER:

PERSONALET OG BARNA SKAL  
GJENNOM BARNEHAGEDAGEN  
VÆRE GLØDENE OG SKAPENDE

DE VOKSNE SKAL OGSÅ  
VÆRE TILSTEDEVÆRENDE  

FOR BARNA OG SE  
HVERT ENKELT INDIVID.
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Udland FUS barnehage eies og drives av Tryggebarnehager AS. Barnehagen åpnet 15. 
september 2005 i nye lokaler, og har ca. 75 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barna er delt 
på 5 grupper. Grunnbemanningen er 17 årsverk inkludert daglig leder. Vi har tidvis kokk på 
kjøkkenet, studenter fra Høyskolen Vestlandet og andre voksne som er på ulike tiltak via 
NAV og flykningstjenesten. I tillegg har vi støtteresurs og spesial pedagog fra kommunen.

• Vepsene: 5-åringene 
• Edderkoppene: 4-åringene
• Marihønene:  3 åringene
• Lykkeliten: 0-2 åringer
• Småtroll: 0-2 åringer

Åpningstidene våre er fra kl. 06.45 – 17.00 hele året. Julaften og nyttårsaften er det stengt. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokka 12.00

ÅRSPLANEN FOR UDLAND FUS BARNEHAGE 
• Først og fremst et overordna arbeidsdokument for de ansatte
• Grunnlag for mer konkrete arbeidsdokumenter i barnehagen. 
• Informere foreldre og tilsynsmyndighet (kommunen), eiere og andre brukere av 

barnehagen i forhold til hva man kan forvente av det pedagogiske arbeidet som 
vektlegges i vår barnehage.

• Utgangspunkt for foreldre til å påvirke barnehagen sitt pedagogiske innhold
• Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
• Barnehageloven (F-08/2006) ligger til grunn for alle offentlige godkjente barnehager, og 

sammen med forskriften til loven tar den for seg barnehagens formål og innhold.  
http://dep.no/kd/

• Rammeplan (F-4205B) for barnehagen er hjemlet i barnehagens innhold, oppgaver og 
samfunnsmandat. Rammeplanen er et forpliktende arbeidsverktøy for ansatte, som gir  
en ramme for jobben vår innen planlegging, tilrettelegging, innhold og vurdering

• Vedtekter for Udland FUS barnehage
• Serviceerklæringen for FUS barnehagene blir utdelt og ligger på hjemmesiden
• Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht barnas alder
• Månedsplaner blir utdelt rundt den 1. i hver måned
• Langsiktig kompetanseplan for personalet

INNLEDNING
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VERDIGRUNNLAG FUS
Hovedmål for FUS barnehagene
• FUS barn er trygge og forskende, de trives i lek og har vennekompetanse
• FUS barn har et positivt selvbilde
• FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
• FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet at de kan påvirke og at innspillene deres 

teller.
• Fus barn har et variert og sunt kosthold

HVORDAN JOBBER UDLAND FUS MED DETTE?
• Vårt satsingsområde lek gjør at barna opplever gode lekearenaer hver dag i barnehagen. 

Her utvikler de vennskap og trygghet. 
• Gjennom å ha fokus på barns medvirkning blir hvert enkelt barn møtt i hverdagen av 

voksne som er lydhøre og ser barnet sitt behov.
• Medvirkningsarbeidet påvirker barnets opplevelse av å kunne påvirke sin egen hverdag 

og legger til grunn gleden over resten av livet.
• Det blir servert sunn og varierte måltider i barnehagen
• Eget førskoleopplegg med samlinger på tvers av alle FUS barnehagene i Haugesund
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LEK
I Udland FUS barnehage skal leken ha en fremtredende plass. Når barn samhandler med 
andre, legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Forskning viser at barn lærer best 
gjennom det som er lystbetont, nemlig lek og her- og nå situasjoner.

Vi i Udland FUS barnehage skal legge til rette for allsidig og variert lek, både ute og inne. 
Dette blir viktig i arbeidet med visjonens mål om vennegaranti. Vi ønsker at alle barn skal få 
vennekompetanse. Gjennom å ha fokus på lek vil dette være gode lekearenaer for utvikling 
av gode vennskap.

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 
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 Godfredsen 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.

Egenledelsesferdigheter som de tilegner seg i lek er:
• Planlegging- sette mål og lage effektiv plan/strategi for å nå målet
• Organisering- holde orden på informasjon og aktiviteter
• Arbeidshukommelse- tenke og huske samtidig. Drive oppgaver fremover i logisk 

rekkefølge
• Fleksibilitet- evne til å takle overganger, skifte oppmerksomhet og variere mellom ulike 

aktiviteter
• Selvregulering- regulere og kontrollere egne følelser og handlinger
• Selvmonitorering- bevissthet om hvordan egne handlinger og oppførsel skaper 

reaksjoner hos andre, og hvordan andres adferd påvirker en selv
• Igangsetting- ta initiativ til sosialt samspill med andre barn, og komme i gang med lek 

og aktiviteter. 

SATSINGSOMRÅDER
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Gjennom lek lærer barn:
• Vise omsorg; empati og følelser
• Bearbeide erfaringer
• Språkutvikling; ord og begreper
• Samarbeid
• Konfliktløsning
• Vente på tur
• Å lede og bli ledet
• Kreativitet og fantasi
• Vennskap; gode relasjoner          

De voksne som arbeider i barnehagen har en viktig rolle som veileder.  
De skal gjennom arbeidet sitt:
• Tilrettelegge for lek
• Gi barna tilgang på lekemateriell
• Tid og ro til lek
• Observere hva barna er interessert i å tilrettelegge for dette
• Observere og delta i leken ved behov
• Leke inn barn som ikke får delta
• Ha oversikt og hjelpe til med å finne løsninger, komme med forslag og ideer.
• Være gode rollemodeller for samhandling og vennskap

Vi har 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 i lag i for eksempel 
dukkekrok eller bil krok
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SOSIAL KOMPETANSE;  ÅRSHJUL VÆRE SAMMEN

3-6 ÅR TEMA TEORI 

August Tilvenning og oppstart av nytt barnehageår.
Skape trygghet. De voksne skal være en trygg base 
for barna.Sitte sammen med barna og være tilg-
jengelig i leken.

Voksenrollen, autoritativ voksen stil.

September Presentere og bli kjent med Regnbueløven og 
 Ramona von Rotter.
Bli kjent med løveloven.
Bruke boka «Regnbueløvens fantastiske brøl»

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Hvordan utnytter vi vår mentale kapasitet?
Planlegging: sette mål og legge en strategi for å nå 
målet.
Organisering: skape orden og struktur.
Arbeidshukommelse: tenke og huske samtidig, holde 
oppmerksomheten og opprettholde aktiviteter over 
tid. 

Oktober Samme som september.

November Løven kommer til barnehagen.
Bli kjent med løveloven og lære løvelov sangen.

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Hvordan er vi sammen med andre?
Igangsetting: evnen til å ta initiativ og til å komme i 
gang med aktiviteter og holde i gang aktiviteten.

Det medvirkende barnet.

Desember Regnbueløven feirer jul:

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Hvordan er vi sammen med andre?
Fleksibilitet: Evne til å skifte oppmerksomhet,  
tenkemåte eller perspektiv, finne løsninger på  
utfordringer, konflikter, takle overganger. 

Perspektivtaking.

Januar Vennskap
Hva er en venn, hvordan er vi mot vennene våre,  
hvorfor er det godt å ha venner.

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Hvordan er vi sammen med andre?
Selvmonitorering: fange opp andres reaksjoner på 
dets egne handlinger og væremåter, hvordan andres 
atferd påvirker barnet selv. 

Februar Regnbueløven er med og feirer karneval.
Følelser.
Være glad og lei, trist og sint.

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Hvordan er vi sammen med andre?
Selvregulering: evne til å tenke før man handler.  
Regulere og kontrollere egne handlinger, språk, 
tanker, følelser, motstå og hemme impulser, sitte i 
ro, mestre spilleregler. 

De voksne må gi emosjonell støtte som igjen kan 
føre til lavere aggresjonsnivå og større grad av evne 
til selvregulering.

Mars  Samme som i februar.

April Dele med hverandre.

Vepsegruppen:
Skoleforberedelse
Fremtidsdrømmer

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Fleksibilitet: Evne til å skifte oppmerksomhet,   
tenkemåte eller perspektiv, finne løsninger på ut-
fordringer, konflikter, takle overganger. 

Perspektivtaking og normdannelse.
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Mai Regnbueløven er med og feirer 17. mai.
Turtaking.

De voksne skal ha fokus på varme og nære relasjon-
er til barna.

Turtaking og verdien av det. 

Juni Løven får seg en koffert.
Hva må vi ha med når vi skal reise på ferie?
Løven reiser på ferie og vi tar løven vekk fra barne-
hagen. 

De voksne skal ha fokus på varme og nære 
 relasjoner til barna.

Juli Sommerferie og egen plan  

 

BARNET 
FØRST!
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Tidsperiode Tema Mål for barne-
gruppen

Voksenrollen 
og voksen 
deltakelse

Arbeidsredskaper
Være sammen

Egenledelse
I lek og læring

Ramme- 
planen

August
September
Oktober

Bli kjent 
og trygg 
på hver-
andre

- Trygghet
- Tilknytning
- Gode relasjoner
- Vennskap

- Sensitiv
- Tilstedeværende 
- En trygg base

- Navnesanger
- Min bok
- Titt tei lek
-  Sanger og bøker 

som barna kjenner 
fra hjemmet

- Eventyr
- Hanske teller 
 venner

Voksen rollen
- Emosjonell
Støtte, støttende 
stillas

Kap.5
Kap. 6

November
Desember
Januar

Øve på å 
dele og 
vente på 
tur

- Gode relasjoner
-  Bli sett, hørt 

og forstått på 
følelsesregis-
teret sitt

-  Erfaring med 
gode samspill-
sopplevelser

- Vennskap

-  Speile barnets 
følelser.

-  Veilede barna i 
samspillssituas-
joner

- Tilstedeværende

-  Tramp og line (det 
snør).

- Trille, trille ball
-  Øve på turtaking på 

ulike måter.
- Skalk er sint
-  Voksne dramati-

serer ulike 
hverdags-
situasjoner

Kommunikkasjon - 
jeg budskapet,
Åpne spørsmål

Kap.1
Kap. 3 
Kap.4

Februar
Mars
April

Vise  
omsorg 

-  Bli kjent med 
egne og andres 
følelser.

-  Erfaring i å gi og 
motta omsorg.

- Vennskap

-  Gi poitive til-
bakemeldinger 
til barnas om-
sorgshandlinger.

-  Være gode rolle-
modeller.

- Løveloven
- Doktorlek
- Eventyr/fortelling
- Sløyfe lærer lyder

Leken som 
metode-
Rolleleks kontinu-
titet

Kap.1
Kap.3

Mai
Juni

Empati -  Utvikle venn-
skap

-  Forstå andre 
barns perspek-
tiv

-  Speile barnas 
følelser og ut i fra 
det, veilede dem

-  Være gode rolle-
modeller

- Løveloven
-  Rollelek sammen 

med barna
-  «Hanske teller  

venner»
- Eventyr/fortelling

Sosial 
Kompetanse
Selv
Regulering

Kap.3

ÅRSHJUL  «VÆRE SAMMEN» 
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BARNEHAGENS FORMÅL  
OG INNHOLD

DANNING, OMSORG, OG LÆRING
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en livslang 
prosess, som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger 
og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for 
meningsdanning, kritikk og demokrati.

Vi ønsker å skape en barnehage hvor barna opplever trygghet, glede og gode opplevelser. 
Gjennom trygge, tydelige og tilstedeværende voksne vil vi legge til rette for lek, samspill 
og læring sammen med andre barn. Barnehagen skal være et sted hvor barna opplever 
vennskap og fellesskap, og hvor opplevelsen av læring og mestring vektlegges. Hverdagen 
skal være preget av omtanke i alle relasjoner.

Læring skjer i alle situasjoner i barnehagehverdagen, og er en viktig del av 
selvstendighetslæringen og mestringsfølelsen til barna. Noen barn lærer gjennom å se, 
andre lytte, mens andre igjen lærer av å være i aktivitet. Det at barn lærer på ulike måter må 
de voksne i barnehagen være oppmerksomme på. For å kunne utvikle selvstendige barn, må 
personalet i barnehagen se hvert enkelt barn, og ivareta 
barnets ønsker, behov og utviklingsmuligheter så 
langt det lar seg gjøre. For å få til dette, deles 
derfor barna inn i mindre grupper deler av 
dagen.

Denne måten å arbeide på bygger 
på Howard Gardner sin teori om 
barns mange intelligenser og ulike 
lærestiler. Den går kort ut på at 
alle mennesker er intelligente på 
sitt vis, vi har alle potensiale for 
videreutvikling. Disse intelligensene er 
delt i åtte og kan knyttes direkte opp mot 
fagområdene i rammeplanen.
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BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Å la barn 
medvirke krever kunnskap, ydmykhet og nærvær fra voksnes side til det beste for enkeltbarn og 
kollektivet. Dette krever at voksne har evne og vilje til å være oppmerksom på og ta hensyn 
til barnas uttrykk.  
 
I barnehagen møter barna mange krav om tilpasning som for eksempel nye aktiviteter, 
personer og situasjoner. Barn tar spontant i bruk både lekende, humoristiske og 
følelsesmessige kommunikasjonsformer for å gi uttrykk for sine synspunkter. Dette 
innebærer at barna må få tid og rom til undring og refleksjon, og blir møtt med anerkjennelse 
og respekt fra de voksne. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 
tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov. De voksne må observere og følge opp alle barns utrykk og behov.
I barnehagesammenheng er det viktig å se på hva som kan være et godt hverdagsliv for alle i 
barnehagen. Opplevelser som gir mening, følelse av mestring, tilhørighet og trivsel er viktige 
faktorer for et godt hverdagsliv i barnehagen. Vi har barnesamtaler senhøsten før skolestart.

Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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BARNEHAGENS  
VERDIGRUNNLAG

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.

Hovedpunktene i handlingsplanen for likestilling:
• Læringsmiljøet i barnehagen skal fremme likestilling mellom gutter og jenter
• Både gutter og jenter skal bli sett og hørt
• Personalet må reflektere over sine egne holdninger til samfunnet og sine forventninger  

til gutter og jenter
• Rekruttere menn til barnehagen 

INKLUDERING OG VENNSKAP
Inkludering er avhengig av godt kvalifiserte voksne i barnehagen.  
De voksne skal formidle barnehagens innhold på en måte 
som gjør at ulike barn kan ta del på ulike måter. 
Barna kan bidra til fellesskapet ut fra egne 
interesser, mestring og utvikling. Dette 
vil bidra til trivsel, glede, lek og læring 
for barna. Barnehagen skal være et 
trygt sted for felleskap og utvikling av 
vennskap. 
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MOBBING
Definisjon: «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som 
krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person i fellesskapet.» 
(Lund m.fl., 2005)

Mobbing handle om å bli utestengt fra fellesskapet. I Udland FUS barnehage er vi tydelige 
på at mobbing er en uakseptabel handling. Vi setter fokus på at det er handlingen vi ikke 
aksepterer, ikke barnet som mobber som person.

I handlingsplanen til Udland FUS barnehage skal vi jobbe med følgende områder:

Storavdelingene:
• Utestengelse av lek
• Ignorert av barn
• Latterliggjøring
• Syndebukk stempel

Småbarn:
• Dytting
• Slåing
• Bli fratatt leker

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi 
kjenner det.

Barnehagen skal i barnehageåret 2018/2019 arbeide med en strategiplan, for hvordan vi 
bedre kan være med å bidra til at barna skal forstå at dagens handlinger har konsekvenser 
for fremtiden. Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 
naturen.
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SMARTMAT

I FUS barnehagene tilbyr vi SmartMat. Fokuset vårt er at maten vi serverer inneholder 
næringstoffer og byggeklosser til barn i utvikling.

Retningslinjene:
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt 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 naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon

Slik gjør vi det i Udland FUS barnehage
  Vi har laget en 8 ukers meny som tar 
utgangspunkt i retningslinjene
  Vi serverer varm mat en gang i uka
  Vi har grønnsaker og frukt til det andre 
måltidet hver dag
  Vi ønsker at våre måltider skal fremme 
matglede, gi gode smaksopplevelser, 
stimulere til god utvikling og læring, rett 
næring, gode samtaler og nok tid til dette.

STAFETTLOGG
Haugesund kommune tilbyr stafettlogg. Stafettloggen skal bidra til bedre tverrfaglig innsats i 
kommunen. Stafettloggen, setter barnets utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. 
Haugesund kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt 
tjenestetilbud for barn og unge og familiene deres - med samordnede tjenester av høy 
kvalitet. 

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og 
evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge 
barnet gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre enklere 
samhandling og informasjonsflyt mellom foreldre, barn og faggrupper i kommunen og hindre 
oppfølgingsbrudd ved alle overganger. 
https://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen
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HVORDAN ARBEIDER VI 
MED  FAGOMRÅDENE I 
RAMMEPLANEN

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

HVA HVORDAN

• Språkforståelse

• Språkkompetanse

• Kommunikasjons-former

• Ulike språk, språkformer og dialekter

• Litteratur og tekst fra samtid og fortid

• Rim og regler

• Sanger

• Leker med språk, symboler og tekst

• Ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

HVA HVORDAN

• Gode vaner

• Bevegelsesglede

• Matglede og matkultur

• Mentalt og sosialt velvære

• Fysisk og psykisk helse

• Bevegelse, lek og sosial samhandling

• Motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger

• Kjent med kroppen sin

• Bevissthet om egne og andres grenser

• Spise sunn mat

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

HVA HVORDAN

• Opplevelser med kunst og kultur

• Estetisk erfaring med kunst og kultur

• Skape egne kunstneriske og kulturelle 
uttrykk

• Uttrykksformer; billedkunst og håndverk, 
musikk, dans, drama, språk, litteratur, 
film arkitektur og design

• Gjenspeile et mangfoldig samfunn og 
ulike tidsepoker

• Tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid

• Utforsking, fordypning og progresjon

• Samhørighet og kreativitet

• Oppleve og skape

• Stimulere nysgjerrighet

• Utvide forståelse

• Bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og 
 eksperimentering

• Videreutvikle barns kreative prosesser og uttrykk
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

HVA HVORDAN

• Fremme forståelse for naturens egenart 
og

• Vilje til å verne om naturressursene, 
bevare biologisk mangfold

• Bidra til bærekraftig utvikling

• Opplevelser og erfaringer i naturen 

• Evne til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike 
årstider

• Mangfoldige naturopplevelser

• Oppleve naturen som arena for lek og læring

• Nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener

• Oppleve tilhørighet til naturen

• Gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper

ANTALL, ROM OG FORM 

HVA HVORDAN

• Forstå sammenhenger i naturen, 
 samfunnet og universet

• Utforske og oppdage matematikk i 
dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur

• Oppdage, utforske og skape strukturer

• Synliggjøre sammenhenger

• Kreative og skapende

• Stimulere undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
 problemløsning

• Lekende og undersøkende arbeid med sammenlikning, 
 sortering, plassering, orientering, visualisering, former, 
 mønster, tall, telling og måling

• Stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

HVA HVORDAN

• Kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 
høytider i ulike religioner og livssyn

• Erfaringer med kulturelle uttrykk

• Skape interesse for samfunnets mangfold og 
forståelse for andre menneskers livsverden og 
levesett

• Legge grunnlag for kritisk tenkning og dømme-
kraft

• Verdier, normer og holdninger

• Samtaler, undring, formulere spørsmål, lytte, 
 reflektere og finne svar

NÆRMILJØ OG SAMFUNN → NATURALISTISK INTELLIGENS

HVA HVORDAN

• Innsikt og erfaring med deltakelse i et 
demokratisk samfunn

• Kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker

• Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 
 familieformer

• Kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon

• Kjennskap til nasjonale minoriteter

• Utforske, opplevelser og erfaringer med barne-
hagens nærmiljø, samfunn og verden

• Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få 
erfaring med å lytte, forhandle og diskutere, og få 
begynnende kunnskap til menneskerettighetene
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Målet 
med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette, skal barnehagen være en lærende 
organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 
rammeplanen

PLANLEGGING
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og 
barnegruppen.

Slik gjør vi:
• Utarbeider årshjul og periodeplaner for barnehageåret 2018/2019
• Utarbeider månedsplaner for hver avdeling og leverer denne ut til foreldrene
• Lytte til foreldrene og barna i planleggingsarbeidet

DOKUMENTASJON
Vi vil dokumentere temaene, aktiviteten og leken gjennom:
• Utstillinger på vegger i barnehagen
• Permer med bilder og tegninger
• Oppsummering i månedsplan

Dokumentasjon danner grunnlaget for vår pedagogiske og faglige utvikling og refleksjon.
 
VURDERING/REFLEKSJON
• Det pedagogiske arbeidet skal jevnlig vurderes i forhold til årsplan, rammeplan, barnas 

medvirkning og utvikling
• Avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager involverer hele personalgruppen i 

refleksjonsarbeidet
• Faglige og etiske problemstillinger arbeides det jevnlig med etter handlingsplan Etikk 

2018-2020 der kjernekomponenten er kvalitet.
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SAMARBEID
FORELDRESAMARBEID
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Barnehageloven §1 
Formål, 1. ledd

Oppdragelse og danning er foreldrenes ansvar, men når barnet starter i barnehagen blir også 
vi en viktig del av barnets liv. Derfor er det viktig med gjensidig respekt og anerkjennelse for 
hverandres ansvar og oppgaver, slik at vi gir barna gode muligheter for utvikling.

Samarbeidet består blant annet av jevnlig kontakt i de daglige samtalene når barnet kommer 
og går. I tillegg innkaller barnehagen til to foreldremøter hvert år. Høstens foreldremøte 
har tema mobbing og det er representant fra FUB som skal holde det. Vårens foreldremøte 
arbeider vi med. Vi inviterer til to foreldresamtaler, en på høsten og en på våren, og ellers 
dersom foreldrene eller barnehagen ser behov for samtale.

Det blir utdelt månedsplan/månedsbrev hver måned. Her står det hva som er planlagt for 
neste måned og et sammendrag om hva som ble gjennomført i forrige måned.

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for at vi skal videreutvikle oss. I etterkant av 
undersøkelsene blir resultatene gjennomgått i plenum og det blir laget nye mål med tiltak. 
SU blir involvert i prosessen gjennom at mål og tiltak blir lagt frem i SU møte. Høy deltakelse 
på undersøkelsen er en forutsetning for å skape et godt grunnlag for vurderingsarbeidet vårt.
Gjennom årlige brukerundersøkelser, samtaler og foreldremøter skal foreldrene sette sitt 
preg på barnehagen. Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er viktig for et godt 
samarbeid.

Barnehagen har samarbeid med følgende instanser:
• FUS driftsorganisasjon/ Tryggebarnehager (eier)
• Barnehagerådgiver i Haugesund kommune
• Helsestasjon
• Skole (overgang barnehage-skole)
• Barnevern
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
• BUP; barne- og ungdomspsykiatri
• Høgskolen Vestlandet
• Foreldre
• Foreldreråd og SU
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OVERGANGER I  
BARNEHAGEN
OVERGANG HJEM-BARNEHAGE
Når barnet starter i barnehagen er dette en periode som blir kalt for tilvenningsperioden.  
I denne perioden og videre er det viktig at barnet får en god relasjon til de voksne og de 
andre barna på avdelingen. Viktig å styre dette i barnets tempo. Det er veldig individuelt 
hvor lang tid det tar før et lite barn som begynner i barnehagen er trygg. I utgangspunktet 
tilbyr vi 3 dager til tilvenning, men dersom dere ønsker lengre tilvenningsperiode, er vi 
positiv til dette.

I oppstarten vil barnet få en kontaktperson som følger barnet i oppstarten ved lek, stell 
og legging. Etter hvert vil barnet få en god tilknytning til de andre ansatte og barna på 
avdelingen. 

Vi ansatte legger vekt på å sitte på gulvet og være tilgjengelig for barna. Vi blir en slags 
«ladestasjon» som barnet kommer inn for å søke omsorg og trygghet for så å gå ut igjen for 
å utforske.

• Besøksdag: hver juni blir det avholdt besøksdag hvor nye foreldre får muligheten til å 
komme å hilse på de ansatte og å se barnehagen.

• Oppstarts samtale: Alle nye barn får tilbud om en oppstarts samtale før oppstart.  
For nye barn i august blir denne samtalen før sommerferien. I samtalen blir det utvekslet 
informasjon om barnehagen og om barnet. Foreldrene skriver under på ulike skjema. 
Oppstart for barnet blir avtalt.

 

• Å kjenne igjen trygg tilknytning i barnehagen:
• Barnet sender direkte og åpne signaler om hva de trenger og de er derfor lette og forstå.
• Barnet søker trøst hos den voksne
• Barnet tar imot trøst hos den voksne
• Barnet hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når den voksne tar barnet 

inntil seg/ løfter barnet opp.
• Barnet gir den voksne klem, vil sitte på fanget o.l
• Trygge voksne fungerer som «ladestasjon»for barnet.

(Broberg, Hagstrom & Broberg,2012)
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OVERGANG FRA LITEN TIL STOR AVDELING
• Barna som skal starte på Marihønene har besøksdager på 

Storavdeling i løpet av mai og juni.
• Infobrev for nye barn som skal begynne på Marihønene  

(stor avdeling)
• Foreldremøte for nye foreldre på storavdeling i juni

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Nye retningslinjer for overgang barnehage – skole er under arbeid i 
Haugesund kommune. Under er link til nåværende rutine
http://www.haugesund.kommune.no/images/hkbarnehage/ 
Dokumenter/VEILEDNINGS-HEFTE_PLAN_OVERGANG_BHG-
SKOLE_2011-2014.pdf

• Mandag 24. september
• Fredag 16. november
• Mandag 28. januar

Kompetanseplan for personalet
Dette barnehageåret skal vi videreutvikle 
kompetansen vår innen
• Lek: rom som innbyr til lek
• Være sammen – sosial kompetanse
• Implementere ny rammeplanen

Dette skal vi få gjennom:
• Kursvirksomhet
• Tema- og fagkvelder
• Nettverksgrupper
• Møtevirksomhet 

Lokale kulturbegivenheter
• Adventsbesøk i Udland kirke i desember
• Karneval i februar
• Påskevandring i Udland kirke 
• Markerer samedagen 6. februar
• Påskelunsj i barnehagen
• 17. mai feiring i barnehagen
• Røværtur for førskolegruppen ( juni)
• Avslutningsarrangement for 

Førskolegruppa i barnehagen med foreldre

Planleggingsdager 2018/2019

• Interkommunal kurs dag for barnehageansatte 
1. mars (ikke bekreftet dato)

• Fredag 31. mai



Udland FUS barnehage
Adresse: Stallveien 17, 5517 Haugesund

Telefon: 52 73 10 66
epost: dl.udland@bhg.no

www.udland.bhg.no

Udland


