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HÅBET FUS FRILUFTSBARNEHAGE AS 
eies av Trygge barnehager og er en av FUS kjedens over 160 

barnehager. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et 

glødende, tilstedeværende og engasjert personale, som gir 

barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg, læring og 

danning i et trygt miljø, får barna utvikle seg, utfordringer og 

oppleve mestring. 

Ansatte: Barnehagen har 17 ansatte fordelt på 13,4 årsverk. 

Eierstyret: Eier er styreleder, daglig leder. 

Barnehagens øverste myndighet: Årsmøtet/Generalforsamling  

Foreldreråd: Alle foreldre/foresatte. Sikre samarbeid med 

barnets hjem. 

Samarbeidsutvalget (SU): 3 foreldre, 3 ansatte og daglig leder.  

 

 

STYRENDE DOKUMENTER: 

 Lov om barnehager  
 Rammeplan for barnehagen for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver, formål. 
 Enhver tids gjeldende vedtekter for Håbet FUS 

Friluftsbarnehage AS. 
 FUS barnehagenes overordnede fagplan 

 Årsplan for barnehagen. 
 Progresjonshefte (arbeidsdokument innenfor de 7 

fagområdene) - med tiltak og mål i forhold til barns alder. 
 Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene 
 Forskrifter om miljørettet helsevern 
 Aktivitetsplaner (temahefte 12mnd), månedsplaner.. 

 Kompetanseplan – personal 
 Informasjonshefte – foreldre/foresatte 
 Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom 

barnehager og skole 
 FN’s barnekonvesjon 

 
 

RAMMEPLAN OG FORMÅL  
§1 ”Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 

oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. 

Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig 

tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, 

i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov 

for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i 

kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene”. 

(Rammeplan 01.08.2017, s.7) 

 

ÅRSPLANENS FUNKSJON 

 Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre 

virksomheten i en bevisst og uttalt retning. 

 Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke 
innholdet i barnehagen. 

 Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

 Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, 
politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre 

interessenter. 
 



BARNS MEDVIRKNING 
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til 

aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar 
med dets alder og modenhet.”  
(Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning) 

 
Tiltak: Barneintervju, ”Ørneråd”, «Anderåd», «Spurvesignal», 
rom for spontanitet, lytte til barns interesse, opplevelser der og da.  
 

 

AVDELINGENE:     

Spurven:   1-2 år    

Andedammen:  2 år og 2-3 år (2 grupper)  

Ørnereiret:     4 år og 4-5 år (2 grupper)  

 

  

 

 

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 

Vi har en unik mulighet til å drive skoleforberedende aktiviteter 

siden vi har samlet alle 5-åringene i barnehagen på en base.  

 

Gjennom sosiale, utfordrende, lærerike og opplevelsesrike år, skal 

barna ha utviklet positivt selvbilde og vennekompetanse.  

Personalet skal være stolte av å gi fra seg like stolte og skoleklare 

5-åringer. 

Sandnes kommune har et styrende dokument, ”Plan og rutiner for 

samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler”. 

Dokumentet skal sikre informasjonsflyt mellom de to lærings-

arenaene og et tett samarbeid mellom foresatte, barnehage og 

skole. Vi har nettverk i nærområdet for overgang bhg –skole. 

 

 

MÅL:  Skape helhet og sammenheng i læringsløpet for barn i 

 Sandnes kommune, for å sikre et best mulig utgangspunkt 

 for tilpasset opplæring og derved godt læringsutbytte. 

 

 

5-årsgruppa 

(Kongeørnklubben) 
 
Gruppa består i 5-åringer, 
som har fokus på 
forberedelse til overgangen 
barnehage – skole.  

Gjennom omsorg, lek, 
aktiviteter, nysgjerrighet og 
utfordring, får barna 
pedagogisk opplegg som gir 
dem læring ut fra deres 
ståsted og nivå. Ny kunnskap 

og erfaring bygges på 

tidligere læring og erfaring. 
 
Overnattingsturen i lavvo  
er en kjekk og lærerik 
opplevelse for livet. 
 

 



 

TILTAK: 

 Barnehagene er tilknyttet Bogafjell skole, en skole å utvikle 

samarbeid med 

 Besøksdag på skolen  

 Forestilling på skolen for nye skolebarn 

 Fellestur for skolestarterne 

 Foreldremøte på skolen for foreldre med nye skolebarn 

 

Barnehagen har også egne mål og tiltak i forhold til skole-
forberedende aktiviteter (se Infohefte). 
 

 

    
 

OPPLEVELSE OG MESTRING: 

”Det kan ikke beskrives, det må bare oppleves!” ”Vi ikke bare 

lever, men vi opplever og mestrer”  

Vi blir berørt og grepet, både kroppslig og sjelelig. Opplevelsen er 

knyttet til øyeblikket, en helhetsfølelse som individet har når det 

engasjerer seg totalt her og nå. Opplevelser kan bli til positiv 

erfaring og læring. 

Opplevelsene har forskjellig grad og kvalitet, fra de helt 

overfladiske inntrykk til gripende inntrykk. Det hevdes at det er i 

møtet med naturen at de fleste har de sterkeste opplevelsene. 

Opplevelser gir muligheter for å sprenge grenser. Disse grensene 

er forskjellig fra individ til individ. Både store og små utfordringer 

kan gi store opplevelser.  

 

 



 

EGENLEDELSE OG LEK: 

 Egenledelse: «Barna skal bruke seg selv på en naturlig 

måte – også selvstendig til å bruke sine ferdigheter» 

 Utvikle evnen til å være aktiv og selvstendig i en 

oppgave over tid. 

 Voksne er rollemodeller og relasjonsmodeller 

 Glødende, engasjerte og tilstedeværende voksne 

 Rollelek på barns premisser 

 Utvikle kvaliteter for læring gjennom LEK  

(7 fagområder) 

 Vennegaranti gjennom LEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING  
Grunnlaget for allsidig utvikling 
Barna skal bli møtt med omsorg og respekt. Relasjonene mellom 

barn/barn og barn/voksen skal være positive og løftende overfor 

hverandre. Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, 

livsutfoldelse, meningsfylte aktiviteter og opplevelser.  

Trygge og utfordrende læringsarenaer skal gi muligheter for 

mestringsopplevelser. 

I omsorg, lek, læring, danning og respekt bruker vi LØFT 

(løsningsfokusert tenkning) og sukesskriterier innenfor LØFT - 

når vi er på LYSGLIMTJAKT for at alle barn i barnehagen skal få 

utvikle seg til den beste versjonen av seg selv. 

 

Danning: Høflighet, folkeskikk, regler, normer…. 

Vi skal hjelpe barna til å bli «den beste versjonen av seg 

selv», hjelpe dem å utvikle evnen til å reflektere over egne 

handlinger og væremåter.   

 



 
 

 

 

VISJON:  Sammen gir vi barndommen verdi: 

lek og glede 

hverdagsmagi og vennegaranti 

 

Visjonen skal gi «OPPLEVELSER FOR LIVET» 

 

 

VERDIER: Alt arbeid i barnehagen er forankret i våre verdier: 

 GLØDENDE   GLEDE OG HUMOR 

 SKAPENDE   SPRENGE GRENSER   
 TILSTEDEVÆRENDE   ENGASJEMENT       
Trygghet, trivsel og tillit ligger i bunn! 

 

 

HOVEDMÅL 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 

påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller. 

 FUS-barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd. 
 

 

TILTAK:  

Jobbe ut fra LØFT/suksesskriterier for ansatte, foresatte, barn. 

USB/Utviklingsstøttende barnehager (Sandnes Kommune) 



 

DE 7 FAGOMRÅDENE (Rammeplanen) 

 

Barna skal få kjennskap og erfaring med følgende fagområder:  
 Natur, miljø og teknologi 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 
 Kommunikasjon, språk og tekst 
 Antall, rom og form 
 Kunst, kultur og kreativitet 
 Nærmiljø og samfunn 
 Etikk, religion og filosofi 

 
 

   
 

 
SATSNINGSOMRÅDER: 

 
FRILUFTSLIV OG NATUR - Hovedsatsningsområde: 

 Barna skal utvikle skapende og glødende interesse for 
naturen – og føle tilstedeværelse der. 

 Oppleve gleden ved å være ute i ulike årstider. 
 Bli glad i naturen, som en del av vår norske kulturarv. 

 Få kunnskap og erfaring med seg selv i møte med naturen. 

 Stimulere barnas utvikling, og utvikle sosial kompetanse 
gjennom vennskap og allsidig lek i naturen. 

 Tilrettelegge for bevegelse, utfordringer, undring, utforsking 
og spennende opplevelser i naturen. 

 Turen, som en felles opplevelse å snakke om, skal være et 
godt grunnlag for språktrening, kommunikasjon og 
fortrolighet. 

 Utvikle forståelse begreper; tall, mengde, farger  
 

 

           
 
 
TEMA:  
 
«MED NATUREN SOM LEKEPLASS OG LÆRINGSLANDSKAP» 

- Med Espen Askeladd som gjennomgangsfigur. 

 Barna skal lære å bruke og bli glad i skogen og naturen 

som lekearena 
 Barna skal oppleve mestring, glede, vennskap og 

hverdagsmagi gjennom lek og verdiskapende aktiviteter 
 Barna skal lære om livet i skogen/naturen 



 

 
 
 

 

LØFT FOR BARN I BARNEHAGEN: 
LØFT: Løsningsfokusert tenkning. 
 På lysglimtjakt for at alle barn skal få utvikle seg til den 

beste versjonen av seg selv. 
 På lysglimtjakt etter hvert barns mestring og framskritt 

 Bruke energi på barns små suksesser. 
 Fortelle barns positive handlinger til 3.person, mens 

barnet er tilstede ved overføringen. 
 Gi mest oppmerksomhet knyttet til det barn får til, lykkes 

med, sier og gjør...., som vi vil ha mer av.. 
 Tidligere mestring viktig 

 Barna vise glede ved mestring 

 Tilnærmingen til barnet skal være lekende, med glimt i 
øyet, latteren på lur. 

 Barna tørre å ta egne valg, stole på seg selv, tørre å feile. 
 Vise barna trygghet, tillit og kjærlighet. 
 
 

 
 

 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 

Barna skal få oppleve at det fines mange måter å tenke på, 

handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer 

og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnets 

nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.  

(Rammeplan 01.08.2017, s.9) 

Barnehagen er dette barnehageåret med på Sandnes kommune 

sitt prosjekt «Utviklingsstøttende barnehager» 

 



 

 

 
 

 

 

«UTVIKLINGSSTØTTENDE BARNEHAGER»  

Satsningsområde Sandnes kommune: 

 

«Trygghet skapes når man blir forstått innenfra» 

KVALITET i et folkeperspektiv. 

Mål:  

- Hvert enkelt barn skal ha det bra i barnehagen hver dag. 

- Forebygge psykiske vansker. 

- Bygge respekt gjennom å utjevne forskjeller i blant annet 

språk, læring og evne til selvregulering før skolestart. 

 

Det handler om de voksne - grunnlaget for kvalitet i barnehagen. 

- Kvaliteten på relasjonene mellom voksne og barn. 

- Kvaliteten i møtet med barna. 

De voksne skal: 

- Være varme, støttende og omsorgsfulle. 

- Være oppmerksomme på barnets behov. 

- Respondere på verbale og non-verbale signaler. 

- Stimulere barnets nysgjerrighet og ønske om å lære 

om verden. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

LIKESTILLING OG LIKEVERD – MOBBING 

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.  

(Rammeplan 01.08.2017, s.10) 

 

Mobbing og utestenging i barnehagen har vi null-toleranse for. 

Det jobbes med å bygge gode og trygge relasjoner mellom barn-

barn og barn-voksen, også voksen-voksen. Igjen er LØFT og 

suksesskriteriene et arbeidsdokument innenfor likestilling, likeverd 

og for å unngå mobbing. 

 

 

LIVSMESTRING OG HELSE 

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 

følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing. 

(Rammeplan 01.08.2017, s.11) 

 

 



 

SmartMat: FUS-prosjekt (matlaging/måltider):  

Mål: Matglede, sunne og gode vaner – med fokus på: 

- Serverer bær, frukt og/eller grønnsaker til hvert måltid 
- Høyest mulig kjøtt- og fiskeinnhold 
- Næringsrikt korn 
- Naturlige søtningsstoffer 

 

Som friluftsbarnehage får barna mange og varierte muligheter 

hver dag til gode opplevelser og mestringsfølelse gjennom mye 

fysisk aktivitet i barnehagen og på turer. Voksne i barnehagen 

har gjennom LØFT/suksesskriteriene fokus på gode og 

umiddelbare tilbakemeldinger ved barnets gode og positive 

handlinger. Dette utvikler barnas mestringsfølelse og selvfølelse. 

Gjennom det sosiale fellesskapet fremmes psykisk helse. 

 

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 har derfor en viktig oppgave i å fremme 

verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. 

(Rammeplan 01.08.2017, s.10) 

 

Her inngår mye av tidligere tekst i denne årsplanen angående 

barnehages måte å arbeide på. 

 

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET 
FUS ønsker både kontinuitet og spontanitet i opplæringen av alle 
ansatte.  

Kompetanseplanen er også knyttet opp mot prosjekter felles med 
FUS, eks: ”Egenledelse i lek og læring”, «SmartMat» og FUS 
opplæringstrinn.  

«Utviklingsstøttende barnehager» (Satsningsområde Sandnes 
kommune). 
LØFT (løsningsfokusert tenkning) 
Opplæring blir gitt på kurs/temadager, personalmøter, lederdager, 
assistentdager og planleggingsdager.  
Medarbeidersamtaler er viktig for kartlegging, oppfølging og 

målsetting for hver enkelt medarbeider.  
Kompetanseplan evalueres kontinuerlig og minst en gang pr. 
halvår. 
 
 
RAUSHET/PERSONALSAMARBEID  

 Skape og videreutvikle et arbeidsmiljø med RAUSHET, glede 

og humor, humør, maksimere trivsel og muligheter, 
åpenhet, ydmykhet, ærlighet, respekt og toleranse.  

 Bry oss om hverandre. 
 Utvikle relasjoner. 
 Utvikle fellesskapsfølelsen for å få trygghet og motivasjon 

til å yte. 
 Personalsamarbeid i henhold til etiske retningslinjer og 

serviceerklæringen 
 
 
FORELDRESAMARBEID  
Vi ønsker å skape og utvikle et godt samarbeid mellom ansatte og 
foreldre. Det skal legges til rette for at foreldre, gjennom SU, skal 

påvirke barnehagens fremtidige utvikling. 
 

SERVICEERKLÆRING:  

Hva kan foreldrene forvente av barnehagen? 

Hva kan barnehagen forvente av foreldrene? 



 

TILTAK:  

Jobbe ut fra LØFT/suksesskriterier for ansatte, foresatte, barn. 

 

EVALUERING 

Evaluering skjer kontinuerlig på møter (personalmøter, 

basemøter, lederdager, assistentdager).  

Foreldre skal ha reell innflytelse på evalueringsprosessen. 

Dette skjer på foreldremøter, foreldresamtaler, daglige ”her-og-

nå”-samtaler og gjennom SU. 

 

DOKUMENTASJON 
Fra nytt barnehageår innfører FUS «MyKid» i alle barnehager. 

Det er et digitalt kommunikasjonsprogram mellom foresatte og 

barnehagen. Men… Vi skal fremdeles ha de gode, nyttige 

samtalene ved levering og henting av barna. 

Ellers har vi fortellerskap på avdelingene.  

Portfolie: Hvert barn har egen perm som dokumenterer deres 

gjøremål og utvikling (fra år til år) 

Hjemmeside: http://habet.bhg.no 

 

Bilder av barn som: På grunn av ny personvernlov, blir det nå 

tatt bilder av barn fra siden, bakfra og ovenfra (ikke ansiktsbilder) 

- bilder som viser hva barnet gjør/hva de er opptatt av.  

Bildene blir lagt ut på MyKid, slik at dere foresatte kan lagre dem. 

 

PLANLEGGINGSDAGER: 

Onsdag 15.08.2018 – Fredag 16.11.2018   

Onsdag 02.01.2019 - Tirsdag 23.04.2019  

Vi avventer med 1 planleggingsdag i tilfelle personaltur. 

    
TRADISJONER & MERKEDAGER 
Sep./Okt 18: Foreldremøter 

Oktober 18: Innsamling til fadderbarn 

Okt./Nov. 18: Foreldresamtaler 

Desember 18: Lucia, Nissefest, Juleverksted, Kirkevandring,  

  Spill: «Jakten på julen»                         

Februar 19: Karneval 

Mars 19:  Barnehagedagen, Påskevandring 

April 19: FUS-dagen «Vennskap» 

April/mai 19: Foreldresamtaler, ”17.mai-feiring”  

Mai/juni 19: Overnattingstur lavvo (5-åringer), Grillfest 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Barnehagen deltar på kulturelle tiltak i kommunen 

 

 

http://habet.bhg.no/

