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ÅRSPLAN FOR LUNDEHAGEN 
FUS BARNEHAGE 2017-2018
1.august 2017 trer ny rammeplan i kraft i Norge. Det innebærer at kommende år vil bli et 
år hvor vi skal gjøre oss kjent med de nye føringene. Naturlig nok bygger ny rammeplan 
på mye av det som var i den forrige, og de endringene som har kommet er det viktig at vi 
bruker tid på å gjøre oss kjent med og finne gode arbeidsmåter for å sikre dette arbeidet.
 Det er allikevel godt å se at vår barnehage allerede jobber med, og bygger arbeidet vårt på, 
noe av det mest fremtredende i ny rammeplan: Helhetlig læring-og da gjennom lek, barns 
medvirkning, lek har egenverdi, og viktigheten av relasjoner!  

Med årsplan som utgangspunkt lages også halvårsplaner og et informasjonshefte som 
foreldre får. Dette er mer praktisk informasjon og gjennomføring av årsplanen i det daglige. 

Lundehagen FUS barnehages virksomhet tar utgangspunkt i ulike styringsdokumenter:

Lov om barnehager:
Barnehageloven kan dere finne på nettsiden: www.lovdata.no 

Rammeplanen:
Rammeplanen er en forskrift til ”Lov om barnehager”. Her gis det en forpliktende ramme 
til personalet i barnehagen i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens innhold. 
Rammeplanen kan dere finne på nettsiden: www.regjeringen.no under 
Kunnskapsdepartementet.

FNs barnekonvensjon:
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt 
i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant 
annet ILO – konvensjon nr.169 om urbefolkninger og FNs barnekonvensjon  
(Rammeplanen for barnehager)

Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:
Det stilles en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn og denne 
forskriften er med på å danne grunnlaget for HMS - arbeidet i barnehagen. 
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Etiske retningslinjer:
FUS barnehagene har sin egne etiske retningslinjer som personalet er pliktet å følge. 

Vedtekter:
Vedtektene beskriver drift av barnehagen og legger klare linjer for drift av barnehagen. Dette 
er også en kontrakt mellom foreldrene og barnehagene om barnehageplassen. Disse blir 
hvert år evaluert og eventuelt revidert.  
Vedtektene ligger på vår nettside www.lundehagen.bhg.no.

FUS AS
Lundehagen FUS barnehage as eies av Trygge barnehager. FUS barnehagenes virksomhet 
har sitt utgangspunkt i Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig 
alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Lov om 
barnehager 2003).
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VISJONEN TIL FUS 
BARNEHAGENE:
SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI;
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI
Lek og glede er det essensielle i hverdagen til alle barn.
Hverdagsmagi er de små korte øyeblikk som skjer i samspill mellom to barn, barn-voksen 
eller to voksne. Eller sammen med hele gruppa. 
Vennegaranti betyr for oss at venner er det viktigste barn 
har! Å utvikle seg for å bli et sosial menneske som  for 
å kunne møte verden med god kompetanse om andre 
mennesker og et godt selvbilde. 

 

VERDIENE TIL FUS 
BARNEHAGENE:
GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE.
Voksne skal være tilstede sammen med barna, og gripe tak i det magiske og positive som 
skjer der og da. Voksne i Lundehagen er engasjerte og kompetente og elsker jobben sin! De 
er bevisste på at det er deres måte å møte barn på som former barnet. Det skal også være 
skapende voksne; det betyr ikke at alle skal være flink i kunst og håndverk, men være flink 
til å skape gode øyeblikk sammen med barna. Øyeblikk som er magiske, læringsrike og gir 
rom for glede og mestring.
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FUS HAR FIRE HOVEDMÅL FOR 
BARNA I BARNEHAGEN:
• Ha et positivt selvbilde 
• Være trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
• Glede seg til ”resten av livet”, de vet at det har påvirkningsmulighet og at innspillene 

deres teller 
• Ha hatt det gøy i barnehagen 

KUNDEFORVENTNINGER I FUS:
Våren 2017 ble det utarbeidet, av FUS Sentralt, fem budskap 
som forteller foresatte hva de kan forvente at barnet skal få 
oppleve og erfare i alle FUS barnehager. 
• VI SKAL BYGGE VENNSKAP
• VI SKAL VÆRE PROFESJONELLE OG GODE ROLLEMODELLER
• VI SKAL HA LEKEKOMPETANSE
• VI SKAL FINNE HVERDAGSMAGI
• VI SKAL SE DET BESTE I HVERT BARN

Vi i Lundehagen har allerede begynt arbeidet med å definere hva dette betyr hos oss og 
hvordan vi får dette til, og vi har planer videre for dette arbeidet i 2017-2018.

DANNING:
Rammeplanen sier blant annet at: «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende 
og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 
deltakelse i demokratiske fellesskap»

Vi tenker at danning handler om alt – om det å kunne bli seg selv sammen med andre. Ha 
lyst til, og vet, at man kan påvirke hverdagen til seg selv og andre, og ta gode valg.  Vi i 
Lundehagen har valgt å fokusere på: relasjoner mellom mennesker og på lek for å fremme 
danning. Videre vil også FUS sine 4 hovedmål (som beskrevet over) legge grunnlag for at 
vi vil gi barna det viktigste grunnlaget til å lykkes i et sosialt samfunn. For å synliggjøre 
dette knytter vi FUS målene og relasjoner opp mot praksisfortellinger i ukesrapporter og i 
fotobøkene. I den daglige samtalen og foreldresamtaler løftes også dette frem. 

LEK OG EGENLEDELSE – FUS SIN STORE SATSING
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen 
skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas 
utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom 
for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve gledde, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek –alene og sammen med andre.  (rammeplanen, s.20)
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Lek er glede, har egenverdi og er lærende! Lek er det barna vil gjøre mest i barnehagen, og 
da er det voksnes oppgave til å tilrettelegge for leken. Læring gjennom lek, eller lekbasert 
læring, er FUS sin felles metode for at hvert barn skal få den beste utviklingen.

Barna utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Både sosial ferdigheter, 
selvregulering og læring sett ut ifra fagområdene vil vi se gjennom lek. Voksne skal spille på 
barnas interesser, og oppfordre til rollelek eller ha leketema hvor barna hjelpes inn i leken. 
Hva som læres vil oftest være ut ifra hva barna er nysgjerrige på. 

Noen felles opplevelser/ytre stimuli er også svært viktig for å gi barna inntrykk til lek. Man 
gir da den samme forkunnskapen til alle barna som er med, og dermed mulighet for felles 
forståelse for lekens tema og innhold. Videre kan det også bidra til utjevning av sosiale 
forskjeller og legge til rette for nye vennskap i en situasjon hvor alle har samme forkunnskap. 
Eksempler på dette vil være når vi har prosjekter om «meg selv», kunstuke, brannuke, eller 
felles turer til en arbeidsplass i nærområdet.

I barnehagen vår legger vi til rette for leken både gjennom rekvisitter, det fysiske rommet, tid 
til lek og ved å gi inntrykk til lek. Vi søker på internett etter kunnskap som vi videreutvikler 
leken med slik at innholdet i leken blir mer avansert. Eks. så kan barna leke doktor, og vi søker 
på nett etter røntgenbilder og utstyr. Sammen med barna lager vi også selv rekvisitter som er 
tilnærmende lik «ekte» utstyr. På denne måten skaper barna leken sin sammen, de øver på 
sosiale ferdigheter og vi kan knytte opp fagområdene som rammeplanen sier at vi skal. 

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER:
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Egenledelse står sentralt i barns 
utvikling til selvstendighet og mestring. 
I egenledelse ser vi på forskjellige 
funksjoner som til sammen utgjør 
barnets evne til egenledelse. Disse 
er satt inn i et hjul som kalles for 
«egenledelseshjulet». Rolleleken er den 
leken hvor egenledelsesfunksjonene 
blir tatt mest i bruk, og voksne 
sammen med barna jobber, sammen 
for å videreutvikle leken slik at den blir 
lærerik, spennende og morsom. 

Gjennom leken kan vi øve på disse 
funksjonene. Eksempel: det å vente på tur kan være vanskelig, men i lek er det å vente på 
tur helt OK fordi det bare er en lek! Og da kan vi bruke dette i lek for så å overføre det til 
hverdagen. Barna opplever mestring i det å vente på tur i lek og de ser at dette kan de!

Toddlerne, som 0-2 åringene kalles, har sin egen lek. Det som er spesielt med toddlerne er 
at leken er fylt av kroppslig bevegelse og fart, og er en meningsbærende sosial aktivitet. 
De søker etter lek og moro, og tar for eksempel en løpetur i gangen når de er i barnehagen. 
Løping i korridorer kan gjerne starte litt tilfeldig. Når denne leken får utvikle seg over tid, ser 
en gjerne at den foregår på en bestemt måte, uten at de verbalt har avtalt hvordan dette skal 
gjøres. Slik utvikler denne sosiale leken seg fra å se ut som kaos, til å bli en lek med rytme 
og stadig nye varianter hvor glede og sosialt samspill står i fokus. 

Titt-tei leken er en annen typisk lek for todlerne. Den handler om å gjemme seg selv, andre 
eller ting for så rett etterpå «finne» igjen. Denne leken er svært viktig emosjonelt sett, da 
den omhandler det å forstå at ting kan «bli borte» uten at det trenger å være borte lenge. 
Det er med på å utvikle barns evne til å holde på «bilde» av eks foreldrene inni seg selv. 

SPRÅK I LUNDEHAGEN:
Språk utvikles gjennom samhandling med andre, og fokus på lek er svært viktig i denne 
sammenhengen. Lek er gøy og «ufarlig» så man kan øve seg på alt mulig –også språk! 
Samtidig er språk gjerne en forutsetning for å kunne klare delta i mer avansert lek. Derfor 
tenker vi at et godt språklig miljø er viktig å ha fokus på. Dette gjør vi hos oss ved å: ha 
dialogisk lesning, fokus på høytlesning med diverse barnelitteratur, spill, eventyr, sanger, rim 
og regler, lek med språk, forsterker språk med bilder og/eller konkreter. Etter behov har vi 
også smågrupper hvor vi har ekstra fokus på språk. 

ORGANISERING

ARBEIDSHUKOMELSE

IGANGSETTING

FLE
KSI
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TET

SELVREGULERING
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Allikevel er det den daglige dialogen mellom barn og voksne som er svært gunstig for 
utvikling av språk. Her skal vi jobbe med å stille mest mulig åpne spørsmål slik at barnet 
igjen får bruke sitt språk aktivt når det forteller. Vi vil også i stor grad benevne det vi ser og 
gjør slik at barna hører språket i enhver situasjon som vil kunne forklare det som skjer.

VENNSKAP I LUNDEHAGEN
Vi tenker at vennskap er noe av det viktigste, tryggeste og beste mennesker får og har i livet. 
Gode venner inkluderer hverandre. Det er å føle aksept og tilhørighet, og det gir videre en 
trygg grunn for utvikling og læring. Venner kan være det støttende stillaset for at man vil 
klare seg godt gjennom alt det man møter.

Å ha «vennegaranti» som en del av visjonen sier noe om hvor viktig FUS mener det er for barn 
å ha venner! Vi lover at vi skal jobbe det vi kan for å strekke oss mot visjonen om vennegaranti. 

Vi ønsker fortsett med å jobbe med stort fokus på vennskap:
• Anerkjenne vennskap og gode handlinger mellom barn. «Se», løfte frem og benevne det 

gode som skjer!
• Oppfordre til prososiale handlinger mellom barn
• Bruke «Kanin og Pinnsvin». Vi vil bruke figurene, bøkene og plansjene til diskusjon og 

refleksjon rundt vennskap.
• «Blime» Delta i årets «blime». Dans, sang og glede for å understreke vennskap. 

«Blimefest» som barna selv arrangerer. 
• Bruk av tur-venn på turer.
• Diverse formingsaktiviteter inspirert av vennskap
• Jobbe for en felles kultur for alle barna hvor alle er like mye verdt.
• Inkludering av flerkulturelle: Oppstartsamtale, FN-dag: bli kjent med kultur og land som 

er representert i barnehagen, Bli kjent med og bruke enkle ord fra de representerte 
språkene i hverdagen i barnehagen. 17.mai: bli kjent med de representerte landene i 
barnehagen sine nasjonaldager og ev drakter. 

• FUS-dagen, hvor vi holder hender i hele barnehagen og har aktiviteter for å «feire» 
vennskap.

• Integrere hvordan vi arbeider med vennskap og forebygger mobbing.
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OMSORG OG «DET NØDVENDIGE 
SAMSPILLET»
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 
barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte 
de har behov for. (Rammeplanen s.19)

DET NØDVENDIGE SAMSPILLET
Vi setter stort fokus i barnehagen på omsorg og kvalitet i samspillet mellom barn-voksen. Vi 
bygger arbeidet vårt rundt dette via «Det nødvendige samspillet» av Gerd Abrahamsen. Teori, 
erfaring og refleksjon fører oss mot mer kunnskap og kompetanse om viktigheten av den gode 
omsorgspersonen. Gode samspill i hverdagen bygger gode relasjoner mellom barn-voksen. 

«Et godt nok emosjonelt klima mellom barnet og den voksne er en av de viktigste 
forutsetningene  for at barnet skal kunne vokse, emosjonelt sett». (Abrahamsen, 1997)

For oss er det viktig å være trygge nære og omsorgsfulle voksne som ser hvert enkelt unike 
barn. Ved stadige påfyll av gode samspill blir barna trygge, mer selvstendig og utforskende. 
Barna vil kunne tilegne seg evnen til å føle empati, og selv kunne gi omsorg.
Ved å sette fokus på viktigheten av det nødvendige samspillet mellom barn-voksen vil vi 
bidra til at hvert enkelt barn blir den beste utgaven av seg selv. 

Vi viser omsorg og er tilstedeværende, ved at vi:
• Tar imot barna om morgenen for å hjelpe dem til en god avskjed med foreldrene
• «Ser barna» hver dag ved bruk av primærkontakter
• Hjelper barna til å ta kontakt med andre på en positiv måte
• Veileder barna i konfliktsituasjoner og hjelper dem til å finne gode løsninger
• Roser barna når de gjør noe positivt
• Alltid er tilgjengelige for barna når de trenger et smil, en klem, et fang å sitte på, en hånd 

å holde i, noen å dele en opplevelse med, noen å le sammen med, hjelp, trøst, trygghet, 
empati, forståelse, støtte og oppmuntring
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Tilvenning i barnehagen er noe vi har over mange år jobbet nøye med. Vi har egen 
tilvenningsrutine med beskrivelser for primærkontakter, oppgaver, hendelser og hvordan 
man tar imot nye barn. Denne vurderes årlig, og endres forbedres ved behov. Rutinen skal 
sikre god oppstart, tidlig og god kommunikasjon og god ivaretakelse etter oppstarten, og 
innebærer:
• Oppstartsmøte med nye foreldre i juni, inkl.oppstartsintervju
• Velkomstpapirer og informasjon før oppstart med bilder av ansatte på avdelingen 
• Primærkontakt for alle barn
• Kommunikasjon i det daglige ved oppstart: sms, telefon, bilder, gjenfortelling av dagen 

ved henting, tilbud om ekstra samtaler v/behov
• Flerspråklige barn: vi gjør klar bilder før oppstart over hverdagssituasjoner og ord som 

støtter innlæring av norsk og forståelse av hverdagen. 
• Individuelle tilpasninger: overgangsobjekter, søvn, mat, og andre behov
• Bok om tilvenning tilgjengelig på avdeling, og for utlån til hjemmet: Barna i barnehagen 

av Klausine Røtnes

OVERGANG INTERNT I BARNEHAGEN:
I april med de små går i små grupper over på stor avdeling 2 ganger i uken sammen med en 
voksen. Besøkene utvides utover våren og sommeren.
Interne overføringssamtaler med pedagogene mellom avdelingene.
Barna og foreldre får brev med informasjon fra den avdelingen de begynner på.
Foreldre får tilbud om overføringssamtale rett etter oppstart på ny avdeling. 
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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)

BARNS MEDVIRKNING
Medvirkning handler om at barna blir spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente og 
intensjonelle. Barna i Lundehagen FUS barnehage vil vi skal få prege sin egen hverdag og 
barndom. Dette betyr at vi i barnehagepersonalet må være støttende og lydhør 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 får 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 Lundehagen FUS barnehage 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 innefor 
barnehagens muligheter. Eksempler på dette er å bestemme hva pålegg de vil ha på 
brødskiva, hvilke aktiviteter de vil være med på eller om en skal ha på votter eller ei.

METODER:
• Samtaler med barn i forkant; snakke med barn om deres valg og hvilke konsekvenser 

dette førte frem til. 
• Voksne på småbarnsavdelingene skal lese og tolke barnas ønsker.
• Planlegge aktiviteter med barna i smågrupper.
• Planlegge lek med barna i smågrupper. 
• Demokratiske avstemninger i barnegruppen når de får lov å avgjøre.
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OVERGANG FRA  
BARNEHAGE TIL SKOLE
En god overgang fra barnehage til skole er viktig i seg selv, og vi ønsker å bidra til en god 
overgang for alle barna. Barnehagen har samarbeid med Ganddal og Sørbø skole, samt de 
øvrige barnehagene i Ganddal. Som besøksskole er det Ganddal vi hører til. Det vil være 
samarbeid både gjennom møter med foreldre, besøk til skolen og SFO, besøk fra skolen til 
barnehagen og en sosial ettermiddag for alle barna som begynner i 1.klasse på samme skole. 
Der møter de andre barn fra barnehager på Ganddal. Egen plan om dette utarbeides årlig 
av Rektorer og Styrere i barnehagene. I Lundehagen FUS barnehage har barna valgt å kalle 
førskoleklubben for Edderkoppene. De er i 2017-2018 en egen avdeling hvor dagene består 
av lek og aktiviteter, turer og frivillige skoleforberedende aktiviteter.

Vi legger vekt på:
• Lære gode sosiale ferdigheter.
• Bli kjent med skoleforberedende aktiviteter, materiell og arbeidsmåter. Vi lager også små 

«friminutt» på våren. De tar da på seg jakke og sko og er en liten stund på uteområdet 
før de blir ropt/ringet inn igjen. 

• Øve seg i å ta imot felles og individuelle beskjeder, og lære seg å handle ut fra disse.
• Selvstendighet i hverdagssituasjoner, som f.eks lukke glidelås i yttertøy, rydde etter 

lunsjen, tørke seg etter toalettbesøk. 
• Utvikle språket og begrepsforståelse. 
• Bli kjent med matematiske skolebegreper som: 

regn ut, pluss, minus, matematikk,er lik (=)
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PLAN FOR OVERFØRING TIL SKOLE/SFO 
2017-2018:

SEPTEMBER Bhg-skole samling med Rektorer og styrere

OKTOBER Møte mellom lærer og ped.ledere 

NOVEMBER Klasse fra skolen på besøk i barnehagene

DESEMBER Ingen

JANUAR Skolebesøk, 3 på hver barnehage

FEBRUAR Skolebesøk, 3 på hver barnehage

MARS Ingen

APRIL Overføringsmøter og levering av overføringsskjema

MAI Innskolingsdag
Foreldremøte m/Pål Roland

JUNI Gårdsbesøk

APRIL? Bhg-skole samling med Rektorer og styrere
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barenhagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelser av egenverd og forbygge 

kreneklser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, 

stoppe og følge opp dette.   (Rammeplan s.11)

Det er viktig for oss at hver og en viser og oppfører opp slik at andre opplever seg like mye verdt og 
respektert. I arbeidet med barna, så er dette svært viktig å ha en bevisst holdning til. Vi har derfor 
jobbet med «respekt» som tema i personalet, hvor barn var i fokus. Barns innspill, tanker og følelser 
skal være likestilt med voksne og respekteres fult ut slik at det fremmer nestekjærlighet. Det resulterte 
i rutiner for «krenking av barn», og hvordan man håndterer en slik situasjon dersom den oppstår. 

For å håndtere mobbing i barnehagen har vi hatt fokus på kunnskap om temaet, da ved ekstern 
foredragsholder fra læringsmiljøsenteret i Stavanger. Også foreldre har deltatt på dette. I barnehagen 
jobber vi med vennskap som en motvekt til mobbing, og det fortsettes med i 2017-2018. Vi har 
påbegynt arbeidet med rutiner for å forhindre mobbing – og fremme vennskap. I beredskapsplanen til 
barnehagen er det nedfelt hvordan man tar tak dersom mobbing oppdages. 

I et helseperspektiv er fysisk aktivitet en viktig faktor. Barn skal ha fysiske utfordringer tilpasset 
sitt utviklingsnivå, samtidig som det er mulighet for å strekke seg mot neste nivå - den nærmeste 
utviklingssone. Ved å være støttende stilas, bidrar man som voksne til dette. Det skal oppleves trygt å 
være utfordrende og nysgjerrig. Barna skal vite at en voksen alltid er der. Aktiviteter som hinderløyper 
ute og inne, turer, balansering, dans er noe vi legger til rette for ofte i barnehagen. 

Samtidig er hvile og ro i løpet av dagen vel så viktig. Det kan gjøres ved å trekke seg litt unna med 
bøker, eller ved bruk av madrasser på gulvene etter lunsj for de som ønsker å slappe litt ekstra av før 
de går ut. 

FUS SMARTMAT
Alle FUS barnehager har felles retningslinjer som har fokus på matglede, næringsrik, og mest mulig 
hjemmelaget mat. FUS SmartMat kalles dette og retningslinjene er utarbeidet med Berit Nordstrand.

Vi sikrer dette ved å tilby alle måltider i barnehagen, og der det er fokus på næringsrik mat. Vi bruker 
kunnskap fra kurser, bøker til Berit Nordstrand, nettverk i FUS for å ha oversikt på dette, og det vi spiser 
samtales om med barna. Sammen med barna kan vi undre over innhold og produksjon av mat, og om 
det er «poff eller groovy» mat –hva som gir god energi til kroppen. De deltar også noe i matlagingen. 

I ukesrapporter får også foreldre innsikt i og tips til næringsrik og «smart» mat. 
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PROGRESJONSPLAN: 
En progresjonsplan skal sikre at barn får et variert og et godt innhold av sin 

barnehagehverdag tilpasset hvor de er i sin utvikling. For å sikre dette arbeidet benyttes 
halvårsplaner og evaluering av disse hvert halvår. Det legges vekt på at barna skal få: 

OMRÅDE 0-3 ÅR 3-6 ÅR

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

• Voksen som lytter, observerer 
og gir respons i gjensidig 
samhandling 

• Sanger med bevegelse og 
rytme

• Rim og regler
• Enkel begrepsforståelse
• Begynnende rollelek
• Enkle barnebøker
•  Barna skal ha mulighet til å 

uttrykke følelser og ønsker

• Utvikle begrepsforståelse
• Bokstaver og symboler
• Få erfaringer med å løse 

konflikter og skape positive 
relasjoner i lek

• Utforsker og reflekterer over 
innhold i bøker, sanger, rim og 
regler

• Avansert rollelek

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE

• Tilegne seg erfaringer med 
varierte og allsidige bevegelser 
gjennom lek og aktiviteter

• Blir introdusert for FUS 
«Smartmat» 

• Få positiv selvoppfatning 
gjennom kroppslig mestring

• Videreutvikle sin 
kroppsbeherskelse, 
grovmotorikk 

• og finmotorikk, rytme og 
motorisk følsomhet

• Få begynnende kunnskap 
om menneskekroppen og 
en forståelse for hva gode 
matvaner gjør med kroppen 
gjennom FUS «Smartmat»

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

• Bli introdusert for de 
forskjellige kunstformene 
(dans, drama, musikk, forming)

• Voksne er sensitive for barnas 
kreativitet, og lar dem få 
utforske og bruke sine sanser

• Utrykke seg estetisk i visuelt 
språk, musikk, dans og drama.

• Styrke barnas personlige 
uttrykk og oppmuntre til 
kreativitet, tenkning og 
skaperglede.

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK

• Bli kjent med naturen gjennom 
barnas nysgjerrighet og 
interesser. 

• Bli kjent med ulike dyr 
gjennom lek

• Oppleve ulike årstider og vær
• Bli kjent med naturelementer 

som gress, sand, stein, osv.

• Få begynnende kunnskap om 
samspillet i naturen.

• Oppleve glede ved å ferdes i 
naturen og får grunnleggende 
kunnskap om hvordan vi skal 
ta vare på naturen.

• Få erfaringer på hvordan 
IKT kan brukes i leken og 
hverdagslivet.
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ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

• Lære å dele leker.
• Viser omtanke og omsorg for 

andre – trøster og hjelper. 
• Vente på tur
• Få kjennskap til ulike høytider 

som feires i barnehagen.
• Voksne er nysgjerrige sammen 

med barna og undrer seg med 
dem.

• Få begynnende kjennskap til 
samfunnets grunnleggende 
normer og verdier

• Viser toleranse for ulikheter og 
empati i relasjoner med andre.

• Få kjennskap til ulike 
kulturer og religioner som er 
representert i barnehagen

• Møte barns tro, spørsmål 
og undring med likeverd og 
respekt.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

• Oppleve gleden ved å tilhøre 
ett fellesskap.

• Bli kjent med barnehagens 
uteområde og etter hvert få 
kjennskap til nærmiljøet rundt.

• Barns medvirkning- få 
erfaring med at deres stemme 
blir hørt og at barna har 
påvirkningskraft i sin egen 
hverdag.

• Bli introdusert for forskjellige 
bedrifter og yrker i 
nærområde.

• Få enkel kjennskap til 
samfunnets oppbygning 
og demokrati, herunder 
kjennskap til andre kulturer og 
inkludering for en felleskultur.

• Få kunnskap og erfaring om 
trafikk med utgangspunkt i 
nærområdet

ANTALL, ROM OG 
FORM

• Bli introdusert for tall gjennom 
lek.

• Leke med forskjellige former
• Oppleve rom i «rommet», og 

sin egen plassering i forhold 
til det.

• Lære enkle matematiske 
begreper

• Erfare, utforske og leke med 
former og mønster.

• Utvikle det å orientere seg for 
å øve på lokalisering. Turer, 
kart over nærområdet hvor det 
kjente plasseres og oppsøkes.

• Kjenne til sitt eget bosted og 
plassering i forhold til skole og 
barnehage

IKT

• Få kjennskap til hvordan en 
kopierer, lete etter bilder på 
nett, ta bilder sammen med en 
voksen.

• Leke med IKT utstyr i rollelek

• Få egne erfaringer med IKT. 
• Delta i bruk av IKT opp mot 

tema i barnehagen.
• Få kjennskap til prosesser ved 

bruk av flere IKT produkter 
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PERSONALUTVIKLING
Personalet er den viktigste ressursen for barnehagen. Uten et godt og faglig personale er 
det ikke mulig å få gjennomført planer eller møte barn der de er i sin utvikling. Barnehagen 
må derfor ha en god plan for personalutviklingen slik at kompetansen og motivasjonen til de 
voksne er på topp. 

MÅL: 
1. Å heve personalets pedagogiske kompetanse; ferdigheter, kunnskap og holdninger. 
2. Ivareta den personlige egenarten hver enkelt ansatt har.
3. Skape et godt arbeidsmiljø for alle

Metode: 
• Forvente at voksne er tilstedeværende voksne i fht både barn, foreldre og andre kolleger.
• Litteraturfordypning: ”Det nødvendige samspillet” av Gerd Abrahamsen og fra 2014-2017 

«Egenledelse i lek og læring» av Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen
• Arbeid med kundeløfter i FUS. Vi velger å ta ha en prosjektgruppe i lek hvor vi knytter 

opp kundeløftene. Dette gjøres på personalmøter, både teoretisk og praktisk. 
• Ha relevant faglitteratur lett tilgjengelig
• Personalmøter.
• Etiske diskusjoner rundt egne holdninger og handlinger på personalmøter og i det daglige.
• Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. 
• Alle har et felles ansvar for at det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet er godt i 

barnehagen.
• Utarbeider felles rutiner for de voksne i hverdagen. 
• Felles bestemmelser og rutiner utarbeides slik at det sikrer arbeidet pedagogisk og etisk. 

Eks. rutine ved krenking av barn. Rutine for tilvenning. 
• Medarbeidersamtaler hvert år med nærmeste leder.
• Veiledning.
• Vi er IA-bedrift og har planer for å ivareta de sykemeldte og gravide gjennom oppfølging 

og tilrettelegging
• Fadderordning for nyansatte.
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VOKSENROLLEN 2017-2018
UTVIKLINGSSTØTTENE BARNEHAGE – SANDNES KOMMUNE
Sandnes kommune begynte i 2016 et stort satsningsarbeid på kvalitet i barnehagene sammen 
med RBUP (Regionssenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og vest). Vi 
blir med på dette kommende barnehageår. Fokuset vil være på voksenrollen og hva som er 
kvalitet for barna våre.

Arbeidet innbefatter både opplæring, og arbeid i hverdagen, samt evaluering.
Organisering rundt dette innbefatter blant annet: 
• 4 planleggingsdager i regi av Sandnes kommune og RBUP.
• Møtevirksomhet i barnehagen på dagtid og kveldstid. Med drøfting, refleksjon, veiledning 

og evaluering.
• Det vil bli eksterne observatører, som vil score arbeidet på avdelingene ut ifra noen 

dimensjoner som ligger i bunn for godt kvalitetsarbeid (utviklet av RBUP), og så blir det 
veiledning og drøftinger rundt dette. Og

• Foreldre vil bli mer informert til høsten og underveis i vår deltakelse i satsningen. 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON I LUNDEHAGEN FUS BARNEHAGE
Planlegging: Vi har planlagte aktiviteter og vi har aktiviteter hvor det er barna som tar 
initiativet og vi må ”henge på”. De planlagte aktivitetene er ofte der formell læring pågår. Det 
kan være samlinger, kunstneriske opplevelser, turer, motoriske aktiviteter med mer.

På nord og sør lages det halvårsplaner hvor de konkretiserer det som står i denne årsplanen, 
og hvor planene er tilpasset aldersgruppen. Dette dokumentet godkjennes av daglig leder.

Våre arenaer for planlegging og vurdering
• Planleggingsdager
• Avdelingsmøter
• Planleggingstid
• Samtaler med barn og barneintervju av de eldste på høsten
• Personalmøter
• Pedagogmøter
• Veiledning av personal
• Skriftlig arbeide
• Medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse
• Observasjon av barn i ulike aktiviteter 
• Daglige samtaler med foreldrene under bringe- og hentesituasjonene og foreldresamtaler
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Vurdering: Vurderinger underveis av det vi gjør i barnehagen er en viktig forutsetning for å 
kunne planlegge og utvikle barnehagens innhold. 
Vi må hele tiden se, tolke og forstå relasjoner og samspill som utgjør barnehagens 
daglige virksomhet, samt om planlagte aktiviteter har vært i tråd med årsplanen og 
rammeplanens innhold. For å sikre jevnlig vurdering tas møteplaner i bruk med fastsatt tid 
for evaluering. Det benyttes forskjellige typer metoder for evaluering: muntlig og skriftlig 
vurdering i grupper på møter og i det daglige, pedagogiske rapporter, bruk av forskjellige 
vurderingsskjema, ukesrapporter.

Dokumentasjon: Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøftinger 
av nye planer og utvikling av virksomheten og gir nyttig informasjon til dere foresatte, eiere 
og andre samarbeidspartnere. Ved å dokumentere hverdagen i barnehagen, vil en få innblikk 
i hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

I Lundehagen FUS barnehage har vi valgt å dokumentere vårt pedagogiske arbeid ved å ha 
dokumentasjonsskap på både Sør og Nord. Her vil de ulike avdelingene vise frem hva som er 
fokus og lek for tiden, gjennom gjenstander, bilder, sanger og skriv.

Vi har også to fotorammer til disposisjon, der vi vil legge ut bilder fra ulike turer, samlinger, 
lek og annen hverdagsmagi som forekommer i barnehagen.

Gjennom satsingsområdet til FUS kjeden, «lek og egenledelse» så skal leken ha hovedfokus 
og læringen som skjer er da lekbasert læring. Her er barns medvirkning det vi må arbeide 
ut ifra. Lek oppstår mest spontant, og de voksne må gripe tak i øyeblikket. Videre derfra 
kan leken planlegges, men dokumentasjon blir det viktigste for å vise hvordan det kom i 
gang og hva som skjedde videre. I stedet for å bruke mye tid på planlegging av voksenstyrte 
aktiviteter, har vi valgt å bruke mer tid på dokumentasjon i etterkant. For å synliggjøre dette 
lager vi 2 fotobøker i løpet av barnehageåret. Her vises noe av den leken som har vært 
gjennom året, samt hvordan den utvikler og utvider seg ettersom barna får mer kunnskap. 
På denne måten utvikles sosial ferdigheter og lekeferdigheter. Det vil bli bestilt to bøker pr 
tema, slik at avdelingen har et eksemplar, og at foreldre kan låne boka med seg hjem. 

Skriftlig dokumentasjon gjøres via ukesrapporter på mail, samt interne arbeidsdokumenter. 
For øvrig er den daglige samtalen med dere foreldre en viktig og god dokumentasjonsmetode 
for oss i barnehagen.
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FORELDRESAMARBEID
For at barna skal ha en best mulig hverdag er det viktig at foreldrene og personalet 
samarbeider på en god og konstruktiv måte. Vi skal ha samarbeide om barnets hverdag, 
utvikling og ved saker der andre instanser må trekkes inn. 
En viktig del av samarbeidet er kontakten vi har med foreldre i bringe- og hentesituasjon. Vi har 
i tillegg til det 1-2 foreldremøter, to foreldresamtaler i året, samt et oppstartsmøte for nye barn.

Foreldrerådsmøte: Gjennomføres en gang i året i forbindelse med foreldremøte i september

I barnehageloven § 4 står det;
”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg.”
”Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø” 
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SAMARBEIDSUTVALGET, SU.
 Barnehagelovens § 4:
”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende 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.”

Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart 
i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av 1 foreldre fra hver avdeling, daglig leder 
representerer eier, og fra personalet møter 2 ansatte fra hver avdeling. 

Samarbeid med andre instanser:
FUS as: FUS administrasjonen ligger i Oslo og disse samarbeider daglig leder tett sammen med.
Eierstyret ved Lundehagen FUS barnehage as: Daglig leder rapporterer månedlig til 
eierstyret angående økonomi, vedtekter og annet. Eierstyremøte 2 ganger pr.år.
Sandnes Kommune: Er tilsynsførere og det er de som utregner tilskudd til barnehagen.
Skolen som barna sogner til: Samarbeid om overgang barnehage-skole. Vi har tett 
samarbeid med Ganddal skole. Vi kan også ha overføringsmøter angående enkeltbarn 
dersom det er behov for det.
Helsestasjonen: Har vi spørsmål og er usikker i fht barns helse kan vi kontakte Ganddal 
helsestasjon. De tar også kontakt med oss hvis de er bekymret for et barn etter 4 –årskontrollen. 
PPT: Vi får veiledning av PPT i saker der vi er bekymret for barns utvikling. Disse utreder 
barn og kan gi spesialpedagogikk timer til barn. PPT har også en tidlig innsats team (TI) som 
barnehagene kan søke om råd og veiledning fra, og her trenger en ikke henvisning for å få hjelp.
Styrket barnehage: Trenger barnehagen ekstra ressurser (støttetimer) for et barn med 
diagnose, er det styrket barnehage som tildeler dette. 
Barnevern: Barnehagen samarbeider med barnevernet i saker der foreldre trenger ekstra 
veiledning. Vi har også meldeplikt i fht barnevernet. Det vil si at vi er lovpålagt å melde fra 
om forhold som gir oss bekymring for et barns psykiske og fysiske helse. 
Kirken: Kirken besøker vi en gang i året i forbindelse med julen. Og kirken kommer på besøk 
til oss i forbindelse med påsken. Kirken er også en god veileder i fht sorgarbeid og krise for 
barnehager og skoler.
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