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Om Åsebøen FUS barnehage
Åsebøen FUS barnehage eies av Trygge barnehager og drives av FUS kjeden. FUS er en av Norges største barnehagekjede og 
består i dag av rundt 180 barnehager i over 80 kommuner, spredt over hele landet. 
Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser på Stangelandsfeltet i Kopervik. Barnehagen har per i dag plass til 117 barn 
som fordeles på 5 baser; Lilla, Gul, Blå, Grønn og Rød. Basene er delt inn i Stor og Liten base, der Lilla, Gul, Blå, Grønn og Rød 
er de ulike årskullene. Lilla er de yngste og Rød er de eldste. Åsebøen FUS barnehage ligger i gangavstand til by, skog og sjø. Vi 
har også Åsebøen stadion som nærmeste nabo. Nærmiljøet bruker vi aktivt til turer og ulike prosjekter.
FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente 
medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet 
først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og vi skaper minner for livet. 
De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Åsebøen FUS barnehage har personalet til sammen bred og variert 
kompetanse som kommer tydelig frem i hverdagen. 

Verdiene våre
Alt arbeid i barnehagene er forankret i våre tre verdier:
glødende, skapende og tilstedeværende.

Vår visjon
Sammen gir vi barndommen verdi: 
lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti 

hos oss kommer leken først 

Vi ønsker å skape trygge barn, gjennom tilrettelegging av lek, opplevelser, mestring og læring. Vi vil vektlegge egenledelse i lek 
og læring, arbeide for å utvikle sosial kompetanse, skape et positivt selvbilde og gjøre barnehagehverdagen til et minne for livet.



vår pedagogiske plattform
Egenledelse i lek og læring
Egenledelse er:  
• Evne til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid 
• Funksjoner i hjernen som settes i gang, styrer og regulerer atferden vår; organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, 
fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering og planlegging. 

Fire viktige punkt innen egenledelse: 
• Voksenrollen        • Lek        • Sosial kompetanse        • Språk 

Hvorfor er egenledelse viktig? 
• Avgjørende for sosialt samspill, deltaking og medvirkning i barnehagen 
• Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap 
• Viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring i skolen 
• Gode egenledelsesferdigheter blir nå sett i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk
Dette handler om hvordan vi voksne, ved hjelp av deltaking og støtte i barnas lek og samhandling, kan bidra til å utvikle barn 
sine evner til egenledelse i lek og læring. Å oppmuntre barna til å klare selv, legge til rette for barns mestring og være et 
støttende stillas for barna slik at de klarer mer og får økt mestring (jfr. Vygotsky). 
Vi prioriterer leken ved å sette av god tid. Rommene blir innredet etter tema med passende rekvisitter. Barna får ulike opplevel-
ser og delta på aktiviteter som stimulerer til lek. 

Vårt satsningsområde:
For oss i Åsebøen FUS barnehage er det viktig at vi er tilstede for barna gjennom lek og læring. Vi tilbyr sunn og god mat som er 
viktig for barn som er aktive og som er i stadig utvikling. Vi jobber med “De utrolige årene” og Dinosaurskolen som bidrar til å 
styrke relasjonen mellom barn og voksne. 
Vi er en vikinginspirert barnehage og har ulike prosjekter som er relatert til vikingtiden på Karmøy. Målet er at barna skal bli 
kjent med vikingenes levesett og Karmøys spennende kystkultur og vikinghistorie. Basene har ulike prosjekter som er tilpasset 
barnas alder. Vi har turer  i nærmiljøet der vi lærer om Kopervik i gamle dager og besøker kjente merkesteder laget av Historie-
laget. Vi publiserer årlig en Vikingavis. Den blir laget av 6-åringene våre som dokumenterer sine turer til Visnes gruvemuseum, 
Sålefjellet, historiesenteret, Olavskirken på Avaldsnes og vikingfestivalen på Bukkøy hver juni. Vi har også to viking-uker i året, en 
på høsten og en på våren. Her har vi aktiviteter som er inspirert av vikingens levesett, hva de lekte med og hva de spiste og 
levde av. Barna får på denne måten et godt innblikk i Karmøys kulturarv.

“De utrolige årene” 
De utrolige årene er utviklet av Carolyn Webster-Stratton. Barnehageprogrammet er et tiltak for å forebygge og behandle 
atferdsproblemer. Vi bruker dette programmet hovedsakelig for å styrke voksen-barn relasjonen, bevisst bruk av positiv opp-
merksomhet, ros og oppmuntring.

Dinosaurskolen
Dinosaurskolen er en videreføring av ”De utrolige årene” og utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton. Det siste året før barna skal 
begynne på skolen går de på Dinosaurskole en gang i uka.  Målet med dette programmet er å styrke barnas sosiale- og 
emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt 
samspill og mobbing. Programmet inneholder ca. 60 samlinger som varer ca. 45 minutter. Denne har en teoretisk og en praktisk 
del og ledes av to gruppeledere, en leder og en dukkefører, i tillegg har vi en eller to støttepersoner som hjelper til. Dinosaur-
skolen gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform ved bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, 
tilrettelagte spill og leker.



smart-mat
SMART-mat er et nytt konsept i Åsebøen FUS barnehage der vi setter fokus på maten som blir servert i barnehagen. I Åsebøen 
FUS barnehage så har vi fokus på:

1. VI SERVERER GRØNNSAKER TIL MÅLTIDENE.
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til brødmåltider, og varm-måltider med en stor andel 
grønnsaker.

2. VI BRUKER REN FISK ELLER PRODUKTER MED HØYEST MULIG FISKEINNHOLD.
Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

3. VI BRUKER RENT KJØTT ELLER KJØTTVARER MED HØYEST MULIG KJØTTINNHOLD.
Vi er nøye med å velge produkter med høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke serverer rent kjøtt.

4. VI BRUKER MEST MULIG NÆRINGSRIKT KORN.
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne ”gamle” kornsorter som emmer, spelt og byggryn). Vi bruker 
også flere ulike typer belgfrukter (som for eksempel linser og bønner).

5. VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT.
Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.

6. VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK.
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder av annen drikke.

7. VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER.
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær og honning (honning er ikke anbefalt til barn under ett år).

8. VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARM-MÅLTIDER OG BRØDMÅLTIDER FOR Å SKAPE VARIASJON.
Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et mer variert kosthold og inntak av nok grønnsaker.



Formål for barnehagene
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem 
(Barnehageloven, 2006).
Formål for FUS barnehagene:
• 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, de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.

Barnehagens innhold (første til sjette ledd)
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet
- Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns 
utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn.
- Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og 
forståelse for bærekraftig utvikling.
- Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og opplevelser og  aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende 
omgivelser.
- Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samisk 
barns språk og kultur.
- Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
- Barnehagen skal støtte barns  nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskap og ferdigheter.
- Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egne kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og 
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

barnehagens formål og innhold



Barns rett til medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Medvirkning
Medvirkning som begrep handler om en etisk måte å forholde seg til barn på, der det bygges på likeverdighet og gjensidighet 
der begge fremstår som subjekter. I barnehagen handler det om å gi barna muligheten til å påvirke sin egen hverdag og 
barnehagens felles liv. Det enkelte barn må ha innflytelse på både hva som skal skje og hvordan det gjøres. 

Barns medbestemmelse
Barnet er med å bestemme selv, og ta egne valg. Å få muligheter til selvbestemmelse er viktig for å bli et menneske som tør å 
hevde egne meninger, tale autoriteter imot og stå imot gruppepress.
Hvordan inkluderer vi barns medvirkning i barnehagen: 
• Bøyer deg ned når du snakker til barnet.
• Ser på barnet når det snakker til deg.
• Utleverer ikke barnets betroelser til andre.
• Snakker ikke ufordelaktig til andre om barnet mens barnet hører på.
• Feier ikke vekk barnets følelser som ”gale” eller ”upassende”.
• Ler ikke av barnet, men med barnet.
• Tar ikke initiativ fra barnet ved å overta eller gripe inn i det man holder på med.
• Ser alvor i barnets lek.
• Lar barnet fortelle deg hva det føler uten at du definerer på forhånd hva saken dreier seg om.
• Lar barnet avgjøre hva som er viktig for det.
• Tar selv avgjørelser der barnet trenger deg som voksen

Tiltak
Barnas uttrykk og meninger anerkjennes i hverdagen. Barnehagen skal legge til rette for og oppmuntre til barns medvirkning. 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er 
rustet til å ta. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Personalet legger vekt på barns 
medvirkning når månedsplaner og dagsplaner blir laget, det kvalitetssikres gjennom barnesamtaler og intervjuer, foreldre- 
samtaler og den daglige anerkjennende kommunikasjonen med barna.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  
Foreldrerådet  består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at  samarbeid 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Barnehageeieren skal få sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og  sam arbeidsutvalget. I vår barnehage  består 
samarbeidsutvalget av 2 representanter fra eierne, 2 fra de  ansatte og 2 fra  foreldrene. 



Lek 
Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. I samspill med hverandre legges grunnlaget for 
læring og sosial kompetanse. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom lek. Ved å late som går barn inn i sin 
egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanke og følelser. Lek både inne og ute innebærer utforskning og 
bearbeiding av inntrykk. Barn leker med utgangspunkt i deres nysgjerrighet, evner og forutsetninger. Personalet i Åsebøen FUS 
barnehage skal være tilstedeværende og ha kompetansen til å kunne gå inn og veilede barn i lek. Vi skal legge til rette for 
inspirerende miljø hvor barna får utforske og skape gode lekearealer.

Læring 
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på 
alle områder. Barns undring møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og 
utviklende læringsmiljø i barnehagen. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale 
relasjoner har betydning for barns læring. For oss er det derfor viktig at vi har en anerkjennelse væremåte i Åsebøen FUS 
barnehage.

Omsorg 
handler om relasjoner mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Det handler om gjensidighet i samspil-
let. Omsorg preger alle situasjoner i hverdagslivet, når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Å gi barna mulighet til 
å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsper-
spektiv. For at vi i Åsebøen FUS barnehage skal kunne gi barna de beste forutsetningene må vi være ansvarsbevisste, tilstede-
værende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling.

Danning 
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer 
hver dag, hele tiden. Det skjer i samspill med omgivelsene og i en gjensidig samhandlingsprosess med barn og voksne i lek og 
læring. Gjennom danning lærer barna å ta vare på seg selv, og utvikle tillit til seg selv og andre. Ut fra de reaksjonene andre 
barn og voksne gir samspillet, vil barnet gjøre seg egne erfaringer og opplevelser av situasjonen. Det er derfor Åsebøen FUS 
barnehage må være trygge og reflekterte i tilbakemeldingene vi gir, da dette har en betydning for hvordan barnet opplever 
situasjonen og hva de lærer om seg selv.



Rammeplanen er et styringsdokument lovpålagt fra stat, som bygger på et helhetlig syn hvor danning, omsorg, lek og læring 
danner grunnlaget for en allsidig utvikling. Det stiller krav til barnehagepersonalet og personalets holdninger, kunnskap og 
ferdigheter, som har en avgjørende betydning for barns utvikling. Barna skal kunne ta vare på seg selv, andre og naturen.

Fagområdene 
Innholdet i barnehagen er delt inn i syv fagområder som skal være sentrale for opplevelser, utforskning og læring. Fagområdene 
er i stor grad de samme som barna vil møte på skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring og gir motivasjon til å lære mer. 
I Åsebøen FUS barnehage har vi delt barnegruppene inn etter alder og årskull i fem baser: Lilla, Gul, Blå, Grønn og Rød. Det er 
en progresjonsplan etter hvilken base barnet går i og som kvalitetssikrer at alle barna i barnehagen blir kjent med og videreutvi-
kler sine egenskaper og kjennskap til de ulike fagområdene. Progresjonsplanen viser ulike læringsmål og metoder satt i en 
aldersinndelt progresjon. Barna kan erfare og lære på tvers av alder og base her, så planen må ses som en helhet mer enn en 
lineær progresjon.
Hver base har sitt eget prosjekt som vil variere ut fra tema som velges hvert år. Prosjektarbeidet vil være tverrfaglige og ta for 
seg fagområdene i ulik grad, det vil være opp til barns medvirkning hva prosjektet handler om.

rammeplan



Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

Rød (5-6 år)

• Forstå vanlige hverdagsord
• Begynnende et-ords ytringer
• Få hjelp til å sette ord på følelser.
• Begynnende rollelek

• Forstå og gjenkjenne vanlige hverdagsord
• Begynnende et og to- ords ytringer.
• Sette ord på følelser
• Begynnende rollelek
• Videreutvikle begrepsforståelse og et variert ordforråd
• Veiledes til godt språk i lek, relasjon og konfliktløsing

• Kunne øve på og gjenfortelle enkle samtaler med mening 
og innhold.
• Lytte til hverandre og kunne ta imot beskjeder.
• Uttrykke og gjenkjenne følelser.
• Få være stolt av morsmålet sitt og få kjennskap til ulike 
språk i gruppa.
• Vekke barns interesse for bokstaver, tall-symboler og 
fargenavn.
• Vekke barns interesse for og delta på høytlesning, spill, 
sanger og rim og regler.
• Delta i rollelek og dramalek.

• Beherske et situasjonsuavhengig av språk.
• Delta i rollelek og dramalek.
• Uttrykke og gjenkjenne følelser
• Gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråk og uttrykk, 
lekeskrift, tegninger og bokstaver
• Delta og lytte i samtaler i gruppen

• Mestrer hverdagsspråk med vanlig og rett setningsstruktur 
og småord- bøyninger.
• Forstår kollektive beskjeder
• Bruker rim-ord, tøyser og leker med språket
• Kan tilpasse språket etter situasjonen og kan forhandle.
• Delta i rollelek og dramalek
• Takle oppmerksomhet og snakke i en gruppe.
• Ta i bruk ulike skriftspråk og uttrykk, lekeskrift, tegninger og 
bokstaver

 • Sette ord på det barna ser og opplever.
• Høytlesning av bøker med lite tekst og mye bilder.
• Enkle eventyr
• Spill og puslespill
• Gjengi ulike sanger, rim og regler

 • Sette ord på beskrivende handlinger og følelser.
• Legge til rette for at barn får lov til å fortelle/gjenfortelle
• Legge til rette for sang, rim/regler og høytlesning.
• Legge til rette tilgjengelig materiale som stimulerer 
språket.

• Høytlesning med bøker med lite tekst og mye bilder
• Korte og enkle rim og regler.
• Kognitive spill som passer for alderen.

• Rim og regler.
• Dikt
• Gjenkjenne og øve på å skrive navnet sitt
• Lese bøker med mer tekst og mindre bilder.
• Lage fortellinger og gjenfortelle opplevelser.

• Sette ord på det barna ser og opplever
• Bli kjent med enkle bildebøker
• Bli kjent med ulike sanger, rim og regler
• Enkle eventyr
• Spill og puslespill

Mål Metode

Kommunikasjon, språk og tekst
Gjennom samtaler, fortellinger, høytlesning, sang og  bevisst språkbruk, kan barnehagen bidra til at barna utvikler god begreps-
forståelse og bruker et variert ordforråd. 



Kropp, bevegelse, mat og helse
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangs-
punkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståel-
se for hvordan sunn mat kan bidra til god helse (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

• Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
• Blir kjent med egne behov og får kjennskap til gode vaner 
for hygiene og et variert kosthold
• Blir kjent med barn og voksne i barnehagen.

• Får kjennskap til menneskekroppen og blir trygg på egen 
kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent 
med egne følelser.
• Får kjennskap til og utvikler motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer
• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid.

• Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneske-
kroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert 
kosthold
• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper
• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer.
• Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av 
seg selv og blir kjent med egne følelser
• Lærer å sette grenser for egen kropp og respekterer 
andres grenser.
• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid.

• Uttrykker sine behov og er selvstendig i hygiene og 
måltidsituasjon.
• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper
• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer
• Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg 
selv og blir kjent med egne følelser.
• Lærer å sette grenser for egen kropp og respekterer 
andres grenser
• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid.

• Tilrettelegger basen for fysisk utfoldelse, med fri gulvplass til 
store bevegelser og Toddlerlek.
• Bli kjent med egen kropp gjennom sang, bevegelse og bøker.
• Øver på å krabbe, sitte i knestående stilling, sitte, gå m m.
• Variert mat etter barnas behov og fokus på sunn mat.
• Barna får være med å vaske hender, munn og bord med egne 
kluter.
• Barna får hvile og søvn etter behov

• Tilrettelegger basen for fysisk utfoldelse
• Utforsker det fysiske rommet
• Utfordringer utendørs, der vi utfordrer barnas motorikk i møte 
med naturen.
• Øver på å springe og hoppe.
• Håndvask og toalett trening
• Måltid med gode rammer: dekke på og av bordet, hjelpe med 
å vaske.
•Sanger med bevegelse
• Faste turdager i nærmiljøet med måltid.

•Finmotorisk trening: Tegning, klipping, perling, kutting av frukt 
ol., baking, osv.
• Stimulere til rollelek ute.
• Barna blir bevisst på et sunt og variert kosthold gjennom 
samtaler med ansatte.
• Ball lek - kaste og ta imot ball.
• Sanger med bevegelser, balansere,
• Bekreftelser på barnets motoriske lek og utfordre det til å 
prøve ut egne ferdigheter og grenser.
• Lære å kle seg selv og holde orden i tingene sine.
• Gå på do og vaske hender
•Dyrke sin egen mat. Følge fra frø til frukt/grønnsak/blomst
• Faste turdager i nærmiljøet med måltid ute.

• Vi utfordrer barnas motorikk i møte med naturen og stimulere 
til rollelek ute.
 • Måltid med gode rammer: smøre selv, dekke på og av bordet, 
hjelpe med å vaske og feie
• Barna blir bevisst på et sunt og variert kosthold gjennom 
samtaler med ansatte.
• Varierte aktiviteter: ball lek - kaste og ta imot ball/fotball, 
sanger med bevegelse, balanselek
• Faste turdager. Lengre turer bort fra barnehagen
• Vi snakker om god helse – gevinsten av fysisk utfoldelse og 
sunt kosthold
• Nye utfordringer i forhold til utholdenhet og finmotorikk; tegne 
innenfor streker, klippe etter strek osv

Mål Metode

Rød (5-6 år) • Uttrykker sine behov og er selvstendig i hygiene, i 
måltidssituasjon, do og håndvask, påkledning og orden i 
barnehagen både inne og ute.
• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper, og kan hjelpe andre 
videre.
• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer
• Er trygge på egen kropp, har en positiv oppfatning av seg 
selv og kan uttrykke og erkjenne egne følelser.
• Setter grenser for egen kropp og respekterer andres 
grenser
• Har erfaring med matens opprinnelse og produksjon av 
matvarer og kan lage mat til andre.

• Lengre turer bort fra barnehagen.
• Vi følger opp barnas naturlige behov for å bevege seg. Vi 
bruker ofte naturen som arena: balansering, klatring, hinke, osv
• Vi snakker om god helse – gevinsten av fysisk utfoldelse og 
sunt kosthold
• Nye utfordringer i forhold til utholdenhet og finmotorikk; klippe 
etter strek, skrive navnet sitt, skrive tall, kle på seg alt selv,
• Selvstendighet ved toalettbesøk. Barna tar ansvar for sin egen 
hygiene
• Snakke om virus/bakterier
• Barna får bruke verktøy som drill og kniv i større grad enn 
tidligere.
• Selvstendighet, for eks holde orden i egne klær og ting



Kunst, kultur og kreativitet
Barna skal få oppleve kunst og kultur slik at de får uttrykke seg estetisk.

Basene

Lilla (1-2 år)

Grønn (4-5 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Rød (5-6 år)

• Barna skal få kjennskap til og utforske med farger.
• Bli kjent med ulike formingsmaterialer.
• Barna skal få mulighet til estetiske opplevelser gjennom 
musikk, kunst og drama.
• Barna skal få oppleve mestring og skaperglede
• Bli kjent med instrumenter

• Barna skal få bruke et rikt utvalg av formingsmateriell. 
•Barna skal få oppleve mestring og skaperglede
•Barna skal få oppleve glede ved å skape noe sammen med 
andre.
•Barna skal få bruke ulike instrumenter 
•Barna skal få bruke sin egen kreativitet og fantasi
•Barna skal få bearbeide inntrykk og følelser gjennom kunst 
og kreativitet.
•Bli kjent med og dramatisere kjente
 eventyr og fortellinger.
•Bruke dramalek i det daglige samspillet
•Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet
• Bli kjent med ulike kulturer som er representert i barne-
gruppen.

• Utvide barnas kjennskap til variert formingsmateriell.
• Barna skal få oppleve mestring og skaperglede.
• Barna skal få oppleve glede ved å skape noe sammen med 
andre.
• Barna skal få bruke ulike instrumenter 
• Barna skal få bruke sin egen kreativitet og fantasi.
• Barna skal få bearbeide inntrykk og følelser gjennom kunst 
og kreativitet.
•Barna skal få utforske ulike teaterformer (bordteater, 
skyggeteater, dukketeater og rollespill)
• Bruke dramalek i det daglige samspillet
• Barna skal få delta på vikingprosjekter som gir kjennskap til 
vikingenes kultur og levesett
• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet
• Bli kjent med ulike kulturer som er representert i barne-
gruppen.

• Barna skal få utforske med farger
• Barna skal få mulighet til å få uttrykke seg estetisk gjennom 
musikk, kunst og drama.
• Barna skal få utforske med forskjellige formingsaktiviteter.
• Barna skal få oppleve mestring og skaperglede
•Barna skal få bruke ulike instrumenter 
• Barna skal få bruke sin egen kreativitet og fantasi
• Barna skal få uttrykke sine følelser gjennom kunst og 
kreativitet.
• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

• Barna skal få bruke et rikt utvalg av formingsmateriell. 
• Barna skal få oppleve mestring og skaperglede
• Barna skal få oppleve glede ved å skape noe sammen med 
andre.
• Barna skal få bruke ulike instrumenter 
• Barna skal få bruke sin egen kreativitet og fantasi
• Barna skal få uttrykke sine følelser gjennom kunst og 
kreativitet.
• Bli kjent med og dramatisere kjente
 eventyr og fortellinger.
• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet
• Bli kjent med ulike kulturer som er representert i barne-
gruppen.

• Barna har daglig tilgang til bøker og bilder.
• Barna har daglig tilgang til utkledningsutstyr og variert 
materiell til dramalek.
• Barnehagens miljø er tilrettelagt for å utforske dramatisk 
lek.
• Barna får delta i formingsaktiviteter med variert materiale 
for og verktøy for skapende virksomhet.
 • Barna har tilgang til instrumenter

• Barna har daglig tilgang til bøker og bilder.
• Barna har daglig tilgang til utkledningsutstyr og variert 
materiell til dramalek.
• Barnehagens miljø er tilrettelagt for å utforske dramatisk 
lek.
•Barna får delta i formingsaktiviteter med variert materiale 
for og verktøy for skapende virksomhet.
•Vi bruker eventyr som blir presentert for barna på ulike 
måter (bøker, lydbok, konkreter og dramatisering)
• Barna har tilgang til instrumenter

• Barna har daglig tilgang til bøker og bilder.
• Barna får tilrettelagt aktiviteter med variert materiale for 
og verktøy for skapende virksomhet.
• Barna har tilgang til instrumenter

• Barna har daglig tilgang til bøker og bilder.
• Barna har daglig tilgang til utkledningsutstyr og variert 
materiell til dramalek.
• Barnehagens miljø er tilrettelagt for dramatisk lek.
•Barna får delta i formingsaktiviteter med variert materiale 
for og verktøy for skapende virksomhet.
• Vi bruker eventyr som blir presentert for barna på ulike 
måter (bøker, lydbok, konkreter og dramatisering)
• Barna har tilgang til instrumenter

• Ha synlig og tilgjengelig materiell til formingsaktivitet.
• Barna har daglig tilgang til bøker og bilder.
• Barna har daglig tilgang til utkledningsutstyr og variert 
materiell til dramalek.
• Barnehagens miljø er tilrettelagt for dramatisk lek.
•Barna får delta i formingsaktiviteter med variert materiale 
for og verktøy for skapende virksomhet.
•Vi bruker eventyr som blir presentert for barna på ulike 
måter (bøker, lydbok, konkreter og dramatisering)
•Barnehagen legger til rette for lek med teater, og har 
tilgang på utstyr for å utforske drama og teater-lek.
•Bli kjent med ulike sagn og fortellinger som hører til 
vikingtiden .
•Barna får delta på utflukter i sammenheng med vikingpro-
sjekt.
• Barna har tilgang til instrumenter i lek med barn og i 
aktiviteter sammen med voksne.

Mål Metode



Natur, miljø og teknologi:
“Barn skal få erfare, og bli glade i naturen. Evnen til å kunne orientere seg skal fremmes, og de skal utvikle forståelse for 
naturens egenart. Samtidig skal barnas vilje til å verne om naturresursene ivaretas” 
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

I skog og mark opplever barna og erfarer noe annet enn i barnehagen. Å mestre kan være å holde en sommerfugllarve i 
hånden, eller å få til å balansere på en stokk. Samtidig er turer ute i skogen språkstimulerende og skaper en god språkutvikling 
for barna. De undrer seg, får konkrete erfaringer og begreper dannes eller nyanseres. Naturen er en arena for læring, hvor 
leken er i fokus. Gjennom leken, skaper barna seg nye erfaringer gjennom bevegelse og inntrykk.

Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

Rød (5-6 år)

• Bli kjent med uteområdet i barnehagen
• Oppleve glede av å være ute i naturen
• Oppleve å være ute i alle årstidene
  og i all slags vær
• Få oppleve gjennom sansene og eksperimentere/leke med 
vann
• Og skape seg erfaringer med konstruksjonslek med 
natur-materiell.
• Førstehåndserfaring med naturen som mål. 
• Gi barna tid.

• Oppleve glede av å være ute i naturen, og være ute i alle 
årstidene, i all slags vær.
• Få oppleve gjennom sansene, leke med vann
 og få erfaringer med konstruksjonslek.
• Få kjennskap til bærekraftig utvikling, og  mennesket 
livssyklus
• Få kjenne på god tid i møte med naturen.

• Vite om de ulike årstidene og hva som
   kjennetegner disse.
• Bli kjent med livet i fjæra, samt dyr og insekter i nærmiljøet.
• Eksperimentere og forske på naturelementene.
• Få kjennskap til bærekraftig utvikling og skape seg erfaring 
med fysiske lover, og menneskets livssyklus.

• Få kjennskap til de ulike årstidene og hva som
   kjennetegner disse.
• Bli kjent med livet i fjæra, og  dyr og insekter i nærmiljøet.
• Eksperimentere og forske på naturelementene.
•La barna få delta på ulike fysikkforsøk
•Delta på lengre turer i naturen.
• Gjøre seg kjent med bærekraftig utvikling, og få kjennskap 
til menneskets livssyklus.
• Utvikle respekt for naturen og skape seg forståelse for 
hvordan best ivareta naturen.

• Ha kunnskap om de ulike årstidene og hva som kjenneteg-
ner disse.
• Bli kjent med livet i fjæra og tilberede
  mat fra havet.
• Bli kjent med dyr og insekter i nærmiljøet.
• Kjennskap til menneskets livssyklus og bærekraftig 
utvikling.
• Utvikle respekt for naturen og skape seg forståelse for 
hvordan best ivareta naturen.
• Bli presentert for og bruke  IKT i barnehagen.

• Få orientere seg, og bli vist hvor inngangsdør, sandkasse etc 
er .
• Være ute i allslags vær, men samtidig oppleve gleden ved å 
være ute.
• Bli presentert for ulikt natur-materiell: Vannlek, bygge og rase 
sammen, og bli tilbud bruk at materiell hentet fra naturen.
• Oppleve fellesskap på tur, undre seg sammen over naturens 
mangfold.
• Ved å bruke god tid på tur, og at turen er selve målet, gir vi 
barna muligheter til å oppleve, sanse og bearbeide inntrykk.

• Vi er ute, vi beveger oss i naturen og gjør oss kjent med egen 
mestring i møte med naturen.
• Naturmaterialer tas i bruk i leken, inne som ute.
• Vi presenterer kildesortering, og snakker om viktigheten rundt 
dette.
 • Gir barna mer kjennskap om dyr og mennesker.
• Ved å bruke god tid på tur, og at turen er selve målet, gir vi 
barna muligheter til å oppleve, sanse og bearbeide inntrykk.

• Bevisstgjøre barna på hvilket vær vi har, og hvilken årstid vi er 
i. Legge føringer for valg av tøy etter vær og årstid.
• Oppsøke skog og sjø.
• Miljødager. Barna rydder og vasker
   inne og ute i barnehagen.
• Så frø og følge utviklingen.
• Lage grønnsakshage
• Kildesortering, holde naturen ren. Lære hva som hører 
hjemme i naturen og ta vare på den.
• Konstruere og bygge med naturmaterialer.
• Bruke IKT. Enkle dataspill, vise digitale
bilder og film fra turer og opplevelser.

 •Bevisstgjøre barna på hvilket vær vi har, og hvilken årstid vi er 
i. Bli bevisst på valg av klær som tas på, etter vær og årstid.
 •Lage grønnsakshage, så frø og følge utviklingen.
• Miljødager. Barna rydder og vasker inne og ute i barnehagen.
• Bruke IKT. Enkle dataspill, vise digitale
Bilder og film fra turer og opplevelser.
•Lære seg å ferdes i naturen med respekt, blant annet ved å 
rydde opp etter seg i naturen, og ha respekt for dyreliv.

 •Bevisstgjøre barna på hvilket vær vi har, og hvilken årstid vi er 
i. Kunne kle seg seg med rett valg av klær,etter vær og årstid.
• Så frø og følge utviklingen.
• Bli kjent med dyr og insekter i nærmiljøet.
•Lære navnet på de mest kjente dyr, fugler, insekter, trær og 
blomster.
•Miljødager. Barna rydder og vasker inne og ute i barnehagen.
 • Hjelpe de yngste barna.
• Enkle dataspill, vise digitale bilder og film fra turer og 
opplevelser.
•Ferdes i naturen med respekt, blant annet ved å rydde opp 
etter seg i naturen, og ha respekt for dyreliv.

Mål Metode



Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

Rød (5-6 år)

• Lære å hilse, hei og hade.
• Bli kjent med ulike livssyn og religioner  
• Oppleve rettledelse i forbindelse
  med konflikter.
• Begynne å se konsekvenser av
  egne handlinger og forstå
  forskjell på rett og galt.

• Lære å hilse, hei og hade.
• Bli kjent med ulike livssyn og religioner  
• Oppleve rettledelse i forbindelse
  med konflikter.
• Begynne å se konsekvenser av egne handlinger og forstå 
forskjell på rett og galt.
• Bli kjent med de religionene som er representert i barneha-
gen.
• Kunne stille seg undrende og filosofiske spørsmål
• Utvikle gjensidig respekt for andre levesett

• Bli kjent med ulike livssyn og religioner.
• Bli kjent med kristne og humanistiske grunnverdier.
• Vektlegge rett og galt, dele med hverandre og vise 
omsorg.
• Utforske og undre seg over etiske, eksistensielle og 
filosofiske spørsmål i tilværelsene.

• Bli kjent med ulike livssyn og religioner.
• Bli kjent med kristne og humanistiske grunnverdier.
• Vektlegge rett og galt og dele med hverandre og vise 
omsorg.
• Få erfaringer med at forskjellighet og uenighet er greit
• Utforske og undre seg over etiske, eksistensielle og 
filosofiske spørsmål i tilværelsene.

•få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å 
forstå ting på og leve sammen på. 
• Vise respekt for andre kulturer og religioner.
• Utvikle evne til empati.
• Løse konflikter ved hjelp av språket.
• Utforske og undre seg over etiske, eksistensielle og filoso-
fiske spørsmål i tilværelsene.

• Takke for maten.
• Synge for maten.
• Dele med hverandre.
• Internasjonal uke
• Markere ulike høytider 

• Takke for maten.
• Synge for maten.
• Dele med hverandre.
• Internasjonal uke
• Ta oss tid til å undre oss sammen med barna.

• Besøke kirken.
• Internasjonal uke
• Ta oss tid til å undre oss sammen med barna gjennom 
samtale.

• Besøke kirken
• Barna lærer å inngå kompromiss
• Internasjonal uke
 • Ta oss tid til å undre oss sammen med barna gjennom 
samtale.

• Besøke kirken 
• Internasjonal uke
• Ha dype, meningsfulle samtaler med barna.
• Ha fokus på likhet, ulikhet og mangfold gjennom samtale, 
sanger og fortellinger. 

Mål Metode

Etikk, religion og filosofi
Gjennom arbeidet med dette fagområdet skal det gis  anledning og ro til undring og tenking, samtaler og  for  tellinger. Personalet 
skal møte barnas tro, spørsmål og  undring med alvor og respekt. Barna skal få kjennskap til høytider, tradisjoner og andre 
merkedager i barnehagen. Disse blir markert i barnehagen. Vi vil bidra til at barna utvikler toleranse og  respekt for hverandre, 
uansett kulturell og religiøs  bakgrunn. Kristne og humanistiske grunnverdier som ærlighet, rettferdighet, tilgivelse, likeverd og 
nestekjærlighet skal personalet fremholde i alt sitt arbeid og samvær med barna.





Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

Rød (5-6 år)

• Bli trygg på seg selv og de
  voksne i barnehagen.
• Bli kjent med inne- og ute
  miljøet i barnehagen.
• Godt samarbeid mellom foreldre og barnehage.
• Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 
barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden.
• Oppleve og erfare i nærmiljøet rundt barnehagen. 
• Oppleve positiv oppmerksomhet uavhengig av kjønn.

• Godt samarbeid mellom foreldre og barnehage.
• Oppleve og erfare i nærmiljøet rundt barnehagen. 
• Oppleve positiv oppmerksomhet uavhengig av kjønn.
• Kjennskap til nasjonale minoriteter
•Anerkjennelse i miljø, i gruppe og som enkelt individ

• Bli kjent med og utforske nærmiljøet.
• Kjennskap til nasjonale minoriteter
• Lære om nasjonaldagen og
  bli kjent med norske tradisjoner.
• Bli kjent med ulike familieformer
• Bli kjent med menneskerettighetene og barnekonvensjonen 

• Bli kjent med og utforske nærmiljøet.
• Lære å orientere seg og ferdes trygt i nærmiljøet. 
• Lære om nasjonaldagen og
  bli kjent med norske tradisjoner.
•Bli kjent med ulike tradisjoner, familieformer, levesett og 
nasjonale minoriteter.
• Kjennskap til betydningen av menneskerettighetene
• Lære grunnleggende verdier som respekt, toleranse, 
demokrati, inkludering og likestilling.

•Erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen 
både for dem selv og for andre.
• Gir barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke 
diskriminering,
fordommer, stereotypier og rasisme
•Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av
  menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen  
•Bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
•Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og
  familieformer.
 • Barna skal være med å utforske, oppdage og bli kjent med 
kulturen på Karmøy.
 • Lære om demokrati og at deres valg teller.

• Primærkontakt.
• Legge tilrette for barns undring og utforsking av 
barnehagen og dens miljø. 
• Små turer i nærmiljøet.
• Oppleve forskjellige dyr, bygg, kjøretøy, yrke og butikker.
• Kjønnsnøytrale roller

• Trygge og tilgjengelige voksne.
• Oppleve forskjellige dyr
  bygg, kjøretøy, yrke ,og butikker.
• Små turer i nærmiljøet.
• Kjønnsnøytrale roller
• Markering av diverse merkedager. 
• Voksne som ser og anerkjenner barnet.

• Besøke politiet og brannstasjonen.
• Bli kjent med statuer og byster i Kopervik sentrum.
• Markering av diverse merkedager. 
• Gode samtaler og undring sammen med barna.
• Markere FNdagen.

• Lengre turer i nærmiljøet.
• Skape tilhørighet til nærmiljøet og hjelpe barna å ferdes 
trygt. 
• Trafikkprosjekt med Tarkus
• Utflukt til Snurrevarden gård
• Bli kjent med statuer og byster i Kopervik sentrum.
• Besøke politiet og brannstasjonen.
• Markering av diverse merkedager. 
• Gode samtaler og undring sammen med barna.
• Markere FNdagen.

•Introdusere barna for personer, steder og
  samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for skape                                     
tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes 
trygt

• Fokus på Likestilling og demokrati i barnehagen.
• Vi besøker ulike butikker, arbeidsplasser og institusjoner i 
Kopervik.
• Utflukt til vikinggarden på Bukkøy, historie museet på 
Avaldsnes og gruvemuseet på Visnes. 
• Vi har to vikinguker i året der vi lærer om vikingenes 
levesett og samfunn. 

Mål Metode

Nærmiljø og samfunn
Vårt mål er at barna skal bli kjent med- og trygg på nærmiljøet sitt. De skal også få erfare at alle, uansett alder og forutsetnin-
ger, bidrar til barnehagens fellesskap. De skal oppleve at personalet tar like mye hensyn til jenter og gutter og gir begge kjønn 
like mye positiv oppmerksomhet. Vi vil sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for 
seg selv og andre.



Basene

Lilla (1-2 år)

Gul (2-3 år)

Blå (3-4 år)

Grønn (4-5 år)

Rød (5-6 år)

• Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger.
• Barna skal få erfare størrelser i sine omgivelser.   
• Barna skal få utvikle romforståelse ved bruk av sansene og 
kroppen.

• Få erfaringer med enkle matematiske begreper.
• Leke og eksperimentere med tall og mengde.
• Lære sortering etter farger og kategorier.

•Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger.
• erfare størrelser i sine omgivelser og utvikle evnen til å 
sammenligne disse.
• Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling.

• Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske 
begreper.
• Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og 
sorterer dem på forskjellige måter.
• Øve på telleramsen opp til 10 og tallforståelse til 3.

• Undersøke og får erfaring med løsning av matematiske 
problemer og opplever matematikkglede.
•  Lære telleramsen opp til 20 og
   tallforståelse til 5.
• Lage egne mønster.
• Legge puslespill med opptil 35 brikker.
• Kunne grunnleggende matematiske begreper.

•Gjennom lek og ulike puttekasser.
• Bruke musikk, sanger og enkle  eventyr og fortellinger.
• Gjennom ulike naturmaterialer, farger og formingsmateriell.
 

•Synlige geometriske figurer i rommet.
• leker og spill  med tall, former og størrelser.
• Vi rydder lekene etter kategorier og gir barna enkle 
oppgaver med ulike farger og former.

• Sammenligne og forske på likheter og ulikheter i naturen.
•  Legge puslespill, sortere leker og  konstruksjonslek.
• Synliggjøre telleramser og bruke sang rim og regler.
• Lære å bake etter enkle oppskrifter.

• gjennom puslespill, digitale verktøy og spill.
• Mattekassen sine oppgaver og leker med geometriske 
former og tall.
• Enkle matematiske  oppgaver og fokus på problemløsing.

• Gjennom å måle høyde og lengde.
• Fokus på tall, telling, former og sortering  gjennom 
oppgaver, bøker, digitale verktøy, spill, puslespill, mattekassen 
og mattelek.
• Berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og 
utdypende samtaler.

Mål Metode

Antall, rom og form
Gjennom lek, bygge med klosser og annet materiell vil barna bli kjent med forskjellige former, mål, størrelser,  klassifisering og 
sortering. Personalet skal være bevisst på å bruke korrekte begreper om matematiske fenomener.



Dokumentasjon og vurdering
Vi reflekterer over arbeidet vårt slik at vi kan utvikle det pedagogiske arbeidet i Åsebøen FUS barnehage. Barnehagen er også 
avhengig av at foreldre og barn er med på å gi oss tilbakemeldinger og ideer til arbeidet vårt. Her vil barnehagens arbeid med 
barns medvirkning, sammen med bruk av barne- og foreldresamtaler være viktig.                                                                                                                       
Resultater og tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser er viktig når barnehagen skal vurdere sitt arbeid og vil vektlegges ved 
videre planlegging. Dette er med på å sikre god kvalitet av vårt arbeid med barn og foreldre.

Hvordan dokumenterer vi:
• Bildedokumentasjon på MY Kid
• Observasjonsarbeid
• Utstillinger / estetisk dokumentasjon
• Førskolegruppen gir ut Vikingavis
• Månedsavisen
• Hjemmesiden
• Referat, skriv og meldinger
• Facebook
• Evaluering av vårt arbeid 

Samarbeidsparter til barnehagen
• FUS som drifter barnehagen
• Karmøy kommune
• PPT
• Helsestasjonen
• Skoler
• Andre barnehager i kommunen
• Barnevernet





Åse
bøen  Barnehage

Tema dager og planlegnings dager

2019

15. august  Planlegnings dag
27. september Kurs
08. oktober  Fagdag (kun pedagogene)
Uke 40  Viking uka, 03. oktober høstfest
01. november Planlegnings dag
21. november Fagdag (kun pedagogene)
13. desember Lucia fest (for foreldre)
19. desember Nissefest

2020

02. januar  Planlegnings dag
04. februar  Fagdag (kun pedagogene)
20. februar  Karneval / fastelavnen fest
Mars   Planlegnings dag
24. mars  Fagdag (kun pedagogene)
05. mai   Fagdag (kun pedagogene)
14. mai  17. mai fest
22. mai  Planlegnings dag
Uke 23  Viking uka med foreldre fest 5 juni

30. april 2020 FUS dagen
Mars 2020  BHG dagen
24. oktober  FN dagen
6. februar  Samenes nasjonaldag


