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Håbet FUS friluftsbarnehage er en liten barnehage som ligger på Håbafjell i Sandnes. Hverdagen 
hos oss 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 og oppleve mestring. FUS barnehagene er en landsdekkende barnehagekjede. 
FUS betyr først - alltid barna først! 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal gi 
nødvendig informasjon til foreldre og skal gi et grunnlag for kommunen sitt tilsyn. 
Årsplanen skal også vise barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens 
samarbeidsparter og andre interessenter.

VISJON

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.

For å skape gode opplevelser, må vi ha tid til hverandre. Vi skal tilrettelegge dagen slik at 
barna kan være med og medvirke i sin hverdag. Vi skal gi rom for felles opplevelser sammen 
med barna.

1.  INNLEDNING

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Det er viktig å lytte til de ønsker barna kommer med. Barna skal få erfare varme og omsorgsfulle 
voksne som setter tydelige grenser. Barna skal kjenne seg trygge på hvor de har oss, og at vi 
ønsker det beste for dem.

Barna skal få kjenne tilhørighet til barnehagen og sin base. Barnehagen er deres. 

I barnehagen skal vennskap få vokse. Gjennom lek og aktiviteter knyttet opp mot rammeplanens 
syv fagområder, skal barna gjøre nye erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Barnehagen skal 
være et sted der barna får utvikle seg og får oppleve glede ved å mestre. Barna skal få sprenge 
egne grenser.

Smil og latter skal smitte. Barna skal oppleve et godt fang, en klem, en venn som hjelper 
og støtter. Med engasjement, respekt, humor og glede skal vi, sammen med barna, være 
løsningsfokuserte, mestre og sprenge noen grenser. Vi vil gi barna en trygg, leken og lærerik 
barndom.
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Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver
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. 

Øvrige styringsdokumenter
   Barnehagens vedtekter
   Serviceerklæringen for FUS barnehagene
   Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
   Kompetanseplan for personalet
   Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandes kommune
   Forskrift om miljørettet helsevern
   Periodeplaner
   Aktivitetsplaner/Prosjektplaner

2.  STYRINGSDOKUMENTER 
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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.
 

Verdier
Alt vårt arbeid i barnehagen er forankret i tre verdier: 

GLØDENDE - SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE

I Håbet FUS friluftsbarnehage betyr dette at:
   Vi er GLØDENDE når vi viser glede og humor
   Vi er SKAPENDE når vi sprenger grenser
   Vi er TILSTEDEVÆRENDE når vi viser engasjement

Trygghet, trivsel og tillit ligger i bunn!

Hovedmål
Alle FUS barnehager har fire felles hovedmål: 

   FUS – barn har et godt 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

   FUS – barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd

I Håbet FUS friluftsbarnehage jobber vi på følgende måte for å nå 
målene
FUS-barn har et godt selvbilde: I Håbet FUS skal alle barn ha troen på at de kan, og de skal få 
bekreftelse på det. Tilstedeværende voksne skal støtte og veilede barna etter det enkelte barns 
behov. Mestringsfølelsen er viktig for å ha motivasjon til å tørre å prøve seg på nye utfordringer 
og på den måten være i konstant utvikling. I progresjonsplanen vår har vi dokumentert at vi 
skal føre barna gjennom prosesser som legger vekt på det positive med forskjellighet og 
mangfold hos mennesker. Gjennom slike prosesser får barna en positiv identitetsbekreftelse 
samtidig som de utvikler sin evne til å se det positive hos andre mennesker.

3.  VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGER – FUS 
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FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse Hovedfokuset 
i vår barnehage, foruten friluftsliv, er lek og lekkompetanse. Personalet er kurset i temaet 
egenledelse i lek og læring. Vi jobber kontinuerlig med dette slik av vi i vår barnehage kan gi 
leken de beste forutsetninger. Barn i god lek er forskende, trives og opparbeider seg god sosial 
kompetanse, vennekompetanse. Tryggheten føler barna ved at det alltid er tilstedeværende 
og fokuserte voksne.

FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller I vår barnehage vektlegger vi barns medvirkning, vi er åpne og 
positive til barnas innspill. Vi møter det enkelte barn som et individ, med rettigheter når det 
gjelder egne tanker og følelser. Vi gir barna mulighet til å være aktører i egne liv der vi voksne 
er støttende, tilstedeværende og anerkjennende.

FUS-barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd Vi vet at hvert enkelt barn 
har sine egne interesser og behov alt etter alder og personlighet. Vi legger denne kunnskapen 
til grunn når vi lager våre planer og strukturer i hverdagen. Enkeltbarn og barnegruppas 
interesser er ledestjernen for hvordan tema og tilrettelegging for lek er på de forskjellige 
avdelingene. 

FUS tiltak for å oppnå målene
   Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
   Personalet deltar på veiledning
   Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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«Barnet først» – og «Evalueringen av Tuning In To Kids i norske 
barnehager»
Barnehageårene er en viktig periode for barns følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden, og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 

Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som 
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/2020. Barnet 
først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to kids (TIK), som har som mål å styrke 
barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende 
mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 
barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen. 

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 
egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte. 
Treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige 
arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget 
støttemateriell for arbeid på avdelingene. 
 
Bakgrunn for forskningen 
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som betydning 
for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om 
kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle 
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.  
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Målinger 
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i 
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner 
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne 
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle 
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS 
barnehager. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk 
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), Fus AS ved fagansvarlig Hege Cecile Eikeseth, og 
Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum 
Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havinghurst ved 
PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tideman, PhD-stipendiat ved PSI, Uio. 

Håbet er ikke med i selve forskningsprosjektet, men fra høsten 2020 starter vi implementeringen 
av «Barnet først». Prosjektet ligner mye på utviklingsstøttende barnehager som vi har vært med 
på og fremdeles er med på gjennom Sandnes kommune. Vi vil derfor se disse i sammenheng, 
med LIVSMESTRING som overordnet tema.  

BARNET 
FØRST!
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Hva er våre satsingsområder og hvorfor
Barnet først er en videreføring og utvikling av arbeidet vårt gjennom mange år med 
utviklingsstøttende barnehager og egenledelse i lek og læring. Gjennom å arbeide målrettet 
med temaene i Barnet først sikrer vi at personalet får en dypere forståelse og kompetanes 
i betydningen av en god prosesskvalitet. Barn fortjener høy og lik kvalitet, uavhengig av 
avdeling og av barnehage. Vi støtter oss til forskning som viser at ved å gi barna er god 
start gjennom høy kvalitet i barnehagen, kan vi bidra til en god barndom. I tillegg kan vi 
redusere risikoen for sosiale problemer i ungdomstid og voksenlivet og øke muligheten for 
senere utdanning og jobb. I FUS barnehagene skal forskning som viser resultater styre valg 
av satsningsområder. Når vi vet at høy kvalitet på prosessene i barnehagene gir god trivsel, 
utvikling og progresjon hos barnet er det det vi satser på. 

Friluftsliv og natur
   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. 
   Barna skal lære å bruke og bli glad i skogen og naturen som leke- og undringsarena
   Barna skal oppleve undring, mestring, glede, vennskap og hverdagsmagi gjennom lek og 
verdiskapende aktiviteter.

   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. 

Vi fortsetter dette barnehageåret med temaet:
«DEN BLÅ PLANETEN» De 4 elementene: JORD, ILD, LUFT og VANN

   Barna skal lære om livets syklus gjennom de 4 elementene – at jord, ild, luft og vann er 
nødvendig for alt liv på jorden. 

   Barna skal lære å ta vare på de ressurser kloden har.
   Barna skal lære å bruke mangfoldet som naturen har å by på.

4.  BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER



13

Delmål JORD: 
Barna skal får kjennskap til viktigheten av å ta vare på jorden for at menneskeheten skal 
overleve.

Delmål ILD: 
Barna skal erfare samhold, nytte, varme og kos med bål. Barna skal tilegne seg respekt for ild.

Delmål LUFT: 
Barna skal lære viktigheten for å få puste inn frisk og ren luft.

Delmål VANN: 
Gi barna grunnleggende forståelse for hvorfor vi trenger vann på denne kloden.

Temaet blir tilpasset de ulike barnegruppene, og barnas medvirkning er med på å forme 
utviklingen av temaet.  

Overordna mål for satsingsområdene
Vårt hovedmål er at barna gjennom leken i friluft og natur skal utvikle sitt potensiale og sine 
ferdigheter. Hvert barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

Vi ønsker å støtte barna i læring og utvikling på deres egne premisser, i lekens verden. Barna 
i Håbet FUS friluftsbarnehage skal huske barnehagetiden som en tid fylt med engasjerte og 
tilstedeværende voksne, som viser sensitivitet, entusiasme og glede i en skapende hverdag. 
Alle barn skal sikres et rikt leke – og læringsmiljø som bidrar til trivsel og utvikling, et miljø 
som er fritt for krenkelser. 

Barnehagens tiltak for å oppnå målene
Sammen med Barnet først vil vi jobbe videre med satsingen Utviklingsstøttende barnehager, 
slik at vår rolle som trygge og utviklingsstøttende voksne blir ytterligere styrket. 

Vi vet gjennom nyere forskning at personalets evne til å skape gode relasjoner med barna er 
avgjørende for at barna skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Gjennom å jobbe med 
utviklingsstøttende barnehager får vi videreutviklet barnehagens læringsmiljø både inne og 
ute på tur. 
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Omsorg
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. 

I omsorg, lek, læring, danning og respekt bruker vi LØFT (løsningsfokusert tenkning) og 
sukesskriterier innenfor LØFT. Vi er på LYSGLIMTJAKT for at alle barn i barnehagen skal få 
utvikle seg til den beste versjonen av seg selv. 

   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 viser 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.

Vi har ansatte som:
   Er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling.
   Er oppmerksomme og åpne overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i   
situasjonen og i gruppen.

   Tilbyr barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet.
   Gir barna varierende utfordringer ut fra hvert barns behov.
   Gir barna positiv oppmerksomhet.
   Gir barna klare og trygge tilbakemeldinger.
   Gir barna en følelse og opplevelse av å være betydningsfull.

I Håbet FUS friluftsbarnehage ønsker vi å jobbe bevisst med sosial kompetanse gjennom hele 
barnehageåret. Sosial kompetanse er utvikling av sosial handlingsdyktighet og utvikling av 
språk og kommunikasjon. Vi skal observere og ha oversikt over hva som rører seg i barnegruppa 
til enhver tid. Ved å samtale med barna, delta i lek og være gode rollemodeller vil vi være 
aktive i forhold til barnas sosialiseringsprosess. Barna skal gjennom hele barnehageåret lære 
om sosiale regler, ta og opprettholde kontakt med andre, vise hensyn og kunne sette 

6. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
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seg inn i andres situasjon, en empatisk væremåte. Sosial kompetanse er vesentlig for å 
motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en 
samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Sosial kompetanse er utvikling av 
sosial handlingsdyktighet, og utvikling av språk og kommunikasjon.

Lek
Vi tenker at barndommen skal være preget av lek og moro, og lek er selvfølgelig det vi jobber 
mest med i barnehagen. Lek er meningsfylt for barn, og er et mål i seg selv. Samtidig er leken 
barnas viktigste arena for læring i barnehagen. 

Egenledelse i lek og læring er FUS barnehagenes felles faglige plattform. Egenledelse beskrives 
ofte som «hjernes dirigent». Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over 
tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og 
gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelse er 
avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig.

Lek har en sentral plass i FUS-barnehagene. Lek, og spesielt rollelek, er godt egnet til å utvikle 
egenledelsen. Vi som ansatte har en viktig rolle i barnas lek, som støttende voksne som kan 
starte eller opprettholde leken, utvide den eller inkludere flere barn. Ved å vise engasjement 
for leken viser vi at det som barna er opptatt av er viktig og verdifullt. I Håbet er vi lekekloke 
og glødende voksne som er tilstede i barnas lek.

 

•Kognitiv utvikling 
og læring: fokus på 
voksnes kvalitet på 
tilbakemeldinger 
og språkstøtte.

•Pedagogisk 
dokumentasjon

•Barnesamtaler
•Deltagelse i 

demokratiske 
prosesser.

•Observasjon av 
barns interesser

•Foreldresamarbeid
.

•Tilrettelegging av 
det fysiske 
miljøet.

•Støtte til 
egenledelse i lek

•Sosio-
emosjonell 
støtte

UTVIKLINGSSTØTTENDE 
BARNEHAGE

LEK

UTVIKLINGSSTØTTENDE 
BARNEHAGEMEDVIRKNING
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Læring
Trygge og utfordrende læringsarenaer gir muligheter for mestringsopplevelser. Hos oss 
fremmes et helhetlig læringssyn ved å ha fokus på prosesser, og vi tenker at det ligger potensiell 
læring i alle aktiviteter knyttet opp til en barnehagedag. Vi legger også vekt på at barnas miljø 
skal fremme læring. Dette skjer både gjennom tilrettelegging av det fysiske miljøet, fokus på 
voksenrollen og språkmiljøet vi har på avdelingene. Vi sikrer også progresjon i prosessene 
barna deltar i ved å jobbe etter progresjonsplan for fagområdene.

Danning
Danningsbegrepet er et omfattende og viktig begrep i barnehagen og barnets liv, danning skjer 
gjennom hele livet. Gjennom danningsprosessene blir barnet utviklet og formet til akkurat 
det unike mennesket som bare det er. Barnets danning avhenger av mange faktorer. Den 
viktigste faktoren for at barnet skal utvikle seg til et menneske med et positivt selvbilde, som 
inneholder både en god selvfølelse og en god selvtillit, er gode relasjoner til andre mennesker. 
Som nevnt brukes leken til dette hos oss. Lekens muligheter tas vare på og følges opp av alle 
ansatte slik at leken blir hovedaktiviteten i barndommen og barnehagehverdagen til barna i 
barnehagen. Vi vet at leken er livet i barndommen. Å oppleve omsorg fra andre mennesker er 
viktig i dannelsen av selvet. Vi skal hjelpe barna til å bli den beste versjonen av seg selv og 
hjelpe dem å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. 

Vennskap og fellesskap 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Å få delta i lek 
og få venner er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. En av de viktigste oppgavene 
personalet har i barnehagen blir derfor å hjelpe barnet til å utvikle et godt samspill med 
andre, knytte vennskap og kunne holde på vennskap. I Håbet FUS Friluftsbarnehage er vi 
tilstedeværende voksne som hjelper og støtter barna i lek. Vi ser verdien av, og legger tilrette 
for å dele avdelingen i mindre grupper. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som vi skal 
hjelpe dem til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 
behov. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfule for fellesskapet og å 
være i positivt samspill med barn og ansatte. Vårt mål er at alle skal føle tilhørighet i gruppen. 
Alle skal ha en eller flere venner i barnehagen. Vi observerer enketlbarn og tilrettelegge for at 
barn, som trenger hjelp, kommer i god lek med andre. Vi støtter barna i å sette egne grenser, 
respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. 
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Kommunikasjon og språk
Både i utviklingsstøttende barnehage og egenledelse i lek og læring er kommunikasjon og språk 
essensielt. Personalet har derfor et sterkt fokus på hele tiden utvikle sin kompetanse innen 
språk og kommunikasjon. Vi har fokus på å være språklig aktive ansatte som i samtaler med 
barn stiller oppfølgingsspørsmål, har frem og tilbake vekslinger og stiller oppfølgingsspørsmål. 
Vi ber barna forklare hvordan de tenker og stiller åpne spørsmål. Selv- og parallellsnakk 
brukes som metode, og vi har fokus på å ha variert språkbruk. Kommunikasjon med barna 
i hverdagslivet i barnehagen er også gjenstand for de ansattes refleksjoner og evalueringer, 
f.eks. rundt måltidene og ved påkledning. Voksne skal være gode språkforbilder for barna ved 
å stimulere til utviding og turtaking i dialoger. 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Vi skal møte barna slik at de erfarer at det er rom for medvirkning ut i fra sine egne premisser. 
Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente og intensjonelle. 
Barna i Håbet FUS Friluftsbarnehage er viktige for oss og skal derfor få prege sin egen hverdag 
og barndom. Dette betyr at vi må være sensitive, støttende og lydhøre for det barna forteller 
og uttrykker til oss. Det enkelte barn må ha innflytelse på både hva som skal skje og hvordan 
det skal gjøres. Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barna selv kan ha synspunkter 
på hva de har behov for. 

Barna skal også få være medbestemmende; få komme med forslag og få være med å bestemme, 
for eksempel hvilke bøker som skal leses, hvor turen skal gå, materialer som skal brukes - og 
så blir det som de foreslår. Medbestemmelse er ofte forhandlinger der barna får opplevelse 
av innflytelse, men samtidig vil de oppleve at i et barnehagefellesskap blir det ikke alltid som 
de selv ønsker. Medbestemmelse innebærer at de voksne skal la seg påvirke. 

Barna i Håbet FUS Friluftsbarnehage skal også få være selvbestemmende, dvs. bestemme selv 
og å ta egne valg. Å få muligheter til selvbestemmelse er viktig for å bli et menneske som tør 
å hevde egne meninger og stå imot gruppepress. Rom for selvbestemmelse er grunnleggende 
for å få mot til å leve sitt eget liv og følge sine egne tanker. Selvbestemmelse i vår barnehage 
er at barna kan velge handlinger selvstendig innenfor barnehagens muligheter. De får selv 
bestemme hva pålegg de vil ha på brødskiva, hvem de skal leke med og hvilke aktiviteter de 
vil være med på.  

Våre metoder for å jobbe med barns medvirkning er å ha mange smågrupper, å planlegge 
sammen med barna og at vi som voksne er i forkant av situasjoner slik at vi lettere kan 
tilrettelegge for barnas medvirkning.  

6.  BARNS RETT TIL MEDVIRKING 
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Demokrati 
I et av hovedmålene våre står det blant annet at barna skal vite at de har påvirkningsmulighet 
og de skal oppleve at innspillene deres teller. Barna i Håbet har voksne som involverer dem i 
valg i hverdagen, arrangement og aktiviteter. Barna opplever direkte demokratiske prosesser 
gjennom f.eks. barnemøter. Personalet legger observasjoner av barnas lek og interesser 
til grunn for hvordan tema- og prosjektarbeid utvikler seg. Barna skal også oppleve å ha 
medvirkning i konkrete her-og-nå situasjoner. Det vil si at vi voksne i barnehagen er observante 
på barnas ønsker og behov i hverdagssituasjoner. Hvor skal vi på tur? Hva skal vi leke? Hva 
ønsker barnet å spise? 

Mangfold og gjensidig respekt
Ved å ha fokus på lek gir vi god grobunn til at barnas egen kulturskaping kan blomstre. 
Barna hos oss representerer mange kulturer. Barnas egen kulturskaping og lek fremmer 
kommunikasjon på tvers av kulturer og knytter fellesskapet sammen. Ved at vi markerer 
de forskjellige høytidene og tradisjonene som er representert på avdelingene er vi med 
på å legge til rette for at barna får oppleve et kulturelt mangfold. Gjennom drama, musikk, 
formingsaktiviteter og fortellinger fra forskjellige kulturer får barna oppleve det positive ved 
forskjellighet. Barna får gjennom prosesser som viser andre tradisjoner, familiekonstellasjoner 
og kulturer utvidet sin kunnskap om andre mennesker. I barnehagen leker vi oss også med det 
språklige kulturelle mangfoldet som er representert i barnehagen. For eksempel; Hvordan sier 
vi «hei» eller teller til ti på de forskjellige språkene. Dette synliggjøres i barnehagens planer 
samt annen pedagogisk dokumentasjon i barnehagens rom. Vi legger også vekt på å bruke 
nærmiljøet. Disse prosessene bidrar til barnehagen som en kulturarena samt til dannelsen 
av å bli demokratiske, inkluderende mennesker med gode mellommenneskelige verdier som 
nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt.

Likestilling og likeverd 
I vår barnehage skal alle barn gis samme muligheter uavhengig av funksjonsnivå, alder, kjønn 
og familiebakgrunn. Barna skal få oppleve at de selv og alle i barnegruppen er betydningsfulle 
for fellesskapet. Vi jobber med likestilling, inkludering og likeverd ved kontinuerlig å reflektere 
over egen praksis og holdninger i forhold til barnas kjønn, alder og kultur. 

7.  BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Bærekraftig utvikling 
Det er fremtidens generasjon som er våre barnehagebarn. Vi må lære barna å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen for at vi skal få et mer bærekraftig samfunn. Barn skal forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtidige generasjoner. 

Når vi er på tur i nærområdet plukker vi plastsøppel, og vi tenker over vårt eget plastforbruk. 
Vi resirkulerer plast, glass og blikkbokser. Vi skal lære barna å ta vare på det vi har og bruke 
utstyr, leker og klær om igjen. I desember vil vi ha en omvendt julekalender der barna gir klær 
og leker, som de ikke bruker lenger, til barn som trenger det mer.

Vi skal gi barna naturopplevelser som gir barna tilhørighet til naturen ved turer i nærmiljøet. 
Det blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant 
annet fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Dette kan vi 
hjelpe til med ved at vi lager insektshotell i barnehagen. Gjennom å dyrke noen av våre egne 
grønnsaker og urter, får barna også en forståelse av at vi kan nyttiggjøre oss av og høste av 
naturen. 

Livsmestring og helse
Som friluftsbarnehage får barna mange og varierte muligheter hver dag til gode opplevelser og 
mestringsfølelse gjennom mye fysisk aktivitet i barnehagen og på turer. Ansatte 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. Mobbing og utestenging i barnehagen 
har vi null-toleranse for. Vi jobber hele tiden 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.

Alle FUS-barnehager har et bevisst forhold til mat og måltider, Smartmat. Vi serverer sunn og 
variert mat laget fra bunnen av og har frukt og grønnsaker til alle måltider. Vi ser på måltidene 
som en pedagogisk arena der vi kan ha det hyggelig sammen, og samtidig lære om hva som 
er sunn mat og bra for kroppen. 
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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

Vi har laget en progresjonsplan til fagområdene som sikrer bredde, variasjon og progresjon 
i barnas læring. Planen er stor og innholdsrik, og vi har derfor valgt å lage den som et eget 
hefte. Den er å finne på barnehagens hjemmeside og MyKid.

 

8.  BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 
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Planlegging
Planlegging er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I Håbet FUS 
Friluftsbarnehage planlegger vi for å sikre at det skal være god kvalitet i det pedagogiske 
tilbudet vi gir barna. Planlegging sikrer også at vi driver barnehagen etter de føringene 
som lovverket gir oss og de målene vi har satt for akkurat vår barnehage. Våre arenaer 
for planlegging er planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter, samt 
pedagogenes individuelle plantid. 

Handling
Planlagte aktiviteter settes i praksis

Observasjon og dokumentasjon 
Pesonalet observerer hvordan aktiviteter fungerer, hvordan barna reagerer og hvilke utbytte 
barna har av dissse aktiviteter. Med bakgrunn i dette, lages det dokumentasjon. 

Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøfting av nye planer 
og utvikling av virksomheten. Dokumentasjon gir også informasjon til tilsynsmyndighet 
(kommunen), eiere, foresatte og andre samarbeidspartnere om at planer gjennomføres. Vi 
dokumenterer gjennom dagrapporter og bilder på MyKid og dokumentasjon som henger 
på avdelingene (bilder, tekster, barnas egne arbeider o.l.). Vi har også et fortellerskap på 
avdelingene. Hvert barn har egen perm som dokumenterer deres gjøremål og utvikling (fra 
år til år) Vi har også egen Facebookside. Dokumentasjon fungerer som vurderingsgrunnlag. 
Dokumentasjon skal vise at det er en sammenhang mellom det vi kommuniserer er viktig, 
barnehagens mål, verdier og det vi faktisk gjør. 

Vurdering og refleksjon
Vurdering og evaluering er en viktig forutsetning for god planlegging og utvikling av 
barnehagens innhold. Vi må hele tiden se, tolke og forstå relasjoner og samspill som utgjør 
barnehagens daglige virksomhet. Vi må vurdere hvordan vi skal komme videre og vektlegge 
det som er bra og endre det som er uheldig. Vi har årlige undersøkelser hvor foreldre får 
mulighet til å komme med sin vurdering av arbeidet i barnehagen. Observasjon av barna i 
hverdagen og samtaler med foreldre og barn ligger også til grunn for vurderingen av arbeidet 
vi gjør. For å sikre kontinuerlig vurdering bruker vi kvalitetskrysset etter aktiviteter, prosjekter 
og tilstelninger i barnehagen. I kvalitetskrysset vurderer vi hva som er bra og hvorfor, og 
hva vi bør gjøre annerledes og hvordan. Vurdering bidrar til at vi beskriver, analyserer og 
reflekterer over barnehagens arbeid slik at vi sikrer at alle barn får et pedagogisk tilbud i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen.

9.   PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON 
OG REFLEKSJON 
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PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON

Modell for pedagogisk planlegging, dokumentasjon, refleksjon og vurdering
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Samarbeid mellom hjem og barnehage: 
Barnas foresatte er en viktig ressurs for oss. Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for 
å kunne møte barna på deres individuelle behov, det er foreldrene som kjenner barna best. 
I foreldresamtalene snakker vi om barnets utvikling og trivsel. Det er alltid barnets beste 
som skal være utgangspunktet for avgjørelser som blir tatt av foreldre og personal angående 
barnet. Vi har også andre arenaer der foreldre og personal møtes. Hente- og bringesituasjonen 
er en svært viktig arena for daglig kontakt mellom ansatte og foreldre. Diverse arrangement i 
løpet av året gir også muligheter for ansatte og foreldre til å treffes. Foresatte til alle nye barn 
har oppstartsamtale etter ca.14 dager. Det blir gjennomført ekstra foreldresamtaler i løpet av 
året dersom foresatte eller barnehagelærerne kjenner behov for det. Alle foresatte får tilbud 
om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret.

For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø

(Barnehageloven § 4)

Foreldrerådsmøte holdes en gang i året, dette møtet arrangeres på høsten. Foreldrerådet 
blir spurt i aktuelle saker ved hjelp av brukerundersøkelser om drift og fellesinteresser. Vi 
har brukerundersøkelser der foreldre kan komme med kommentarer og ønsker.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av 
viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget

(Barnehagelovens § 4)

10.  SAMARBEID OG OVERGANGER 



25

Hos oss består Samarbeidsutvalget av 1 forelder fra hver avdeling, daglig leder representerer 
eier og fra personalet møter 1 ansatt fra hver avdeling. Alle medlemmene av SU skal skrive 
under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen.

SU sine oppgaver:
   SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra foreldre, personalet og eier.
   SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid.
   SU skal være med å godta barnehagens årsplan.
   SU skal holdes orientert av daglig leder om barnehagens økonomiske rammer som 
matpenger og foreldrebetaling, budsjett og personalsituasjon.

Tilvenning
Vi har laget en egen standard for hvordan tilvenning til barnehagelivet skal være. I denne 
standarden er viktigheten av å ha en nær og trygg primærkontakt gjennom hele barnehagelivet 
ilagt stor vekt. Vi legger vekt på at tilvenningen skal skje i takt med det enkelte barns behov, 
både barn og foresatte skal oppleve en trygg og god tilvenningsperiode. De ansatte skal være 
følelsesmessig tilstede for barnet og speile det enkelte barn på dets behov. I Håbet FUS vet 
alle voksne at den trygge basen hos en voksen omsorgsperson er en forutsetning for barnets 
deltakelse i lek og læring.

Overganger innad i barnehagen
Vi er obs på at det å begynne i en ny avdeling er en stor hendelse i barnets liv. Når barn skal 
over fra liten til stor avdeling begynner vi tilvenningen før sommerferien. Barna deltar på 
diverse aktiviteter, turer og måltider på stor avdeling, sammen med en trygg voksen. Vi har 
også her utarbeidet en standard for hvordan overgangen skal være.
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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. 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.

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

I arbeidet med de eldste i barnehagen legger vi mest vekt på:
   vennskap, sosial kompetanse (samhandle positivt med andre i ulike situasjoner)
   lek
   ta initiativ
   samarbeide og innordne seg etter regler
   høflighet og respekt
   ta imot felles beskjeder
   konsentrasjon
   kroppen min (lære om egen kropp og hvordan den fungerer). Vi har fokus på hva som er 
greit å gjøre med kroppen sin, og hva andre ikke har lov til å gjøre med den.

Trening på selvstendighet i forhold til:
   av- og påkledning
   henge ting på plass
   rydde etter seg
   smøre mat
   gå på do selv, huske å trekke ned og vaske hender
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Pedagogisk opplegg for «Kongeørnklubben»/5-åringene:
   spill
   stå foran en gruppe
   vente på tur
   rekke opp hånden
   ta imot og gi beskjeder
   ”Jeg i en gruppe”, samarbeid
   ta egne valg og stå for dem
   tegning, fargelegging
   trafikkopplæring
   læring om og i naturen
   skrivetrening – blyantgrep
   begreper, bokstavens lyd og navn
   begynnende lesetrening
   mengdetrening

Det presiseres at vi ikke lager en skoleklasse av 5-åringene. Aktivitetene er lekbaserte og 
lystbetonte. Vi jobber for at 5-åringene skal ha et kjekt, sosialt, utfordrende, lærerikt og 
opplevelsesrikt år. Personalet vil være stolte av å gi fra seg like stolte og skoleklare 5-åringer.
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Andre samarbeidsinstanser
   Helsestasjonen: Helsesøster plikter å ta kontakt med barnehagen dersom barnet trenger 
tilrettelegging i forhold til språkutvikling. Barnehagen og helsesøster samarbeider også 
innenfor andre områder. Helsesøster må ha samtykke fra foreldrene. Helsesøster medvirker 
også i forbindelse med overføringsmøter til skolen.

   Barne – og familieenheten: Vi kan formidle kontakt mellom foreldre og barne – og 
familieenheten. De driver familieveiledning, kurs for foreldre o.l. Her kan du ta kontakt 
med fagpersoner dersom du er bekymret for noe.

   Skolene i nærmiljøet: Vi har overføringsmøte med skolen angående barn som skal begynne 
på skolen, der foreldrene har gitt sitt samtykke til at vi overfører informasjon.

   Barnevernstjenesten: Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom foreldre og 
barnevernet. Barnehagen har plikt til å sende bekymringsmelding til barnevernet dersom 
de opplever at barn utsettes for omsorgssvikt og plikt til å gi tilbakemelding om hvordan 
vi opplever barnet etter forespørsel fra barnevernet.

   Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT): Barnehagen kan i samråd med foreldrene 
henvise barnet til PPT. Dette kan være i forhold til utfordringer barnet har med språk, 
sosiale utfordringer, motorikk m.m. Barnehagen kan også rådføre seg eller få veiledning 
angående enkeltbarn eller barnegrupper av vår kontaktperson i PPT. 

   Styrket barnehage: Barn som har spesielle behov kan få tildelt ekstra støttetimer til 
oppfølging. Det skilles mellom støttetimer i form av ekstra ansatt og spesialpedagogisk 
hjelp i form av en utdannet spesialpedagog.

   Senter for flerspråklig barn og unge: Barn som er tospråklige kan få tildelt tospråklig 
assistent noen timer pr.uke. Senteret har en del materiell som kan lånes og tilbyr barnehagen 
kurs.
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BARNET 
FØRST!
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NOTATER
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NOTATER
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Kontaktinfo:

Håbet FUS Friluftsbarnehage AS
Håbafjellveien 39

4325 Sandnes

Tlf: 473 77 539
E-post: dl.habet@bhg.no

www.fus.no/habet

HåbetBarnehagenavn


