
1 
 

 

 

 

ÅRSPLAN 

Maudland 

2022 
- 

2023 



2 
 

Innholdsfortegnelse 
 

INNLEDNING .......................................................................................................................... 3 

Lov om barnehager ............................................................................................................. 3 

Rammeplanen ..................................................................................................................... 3 

FNs barnekonvensjon ......................................................................................................... 3 

Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler .............................................. 3 

Vedtekter ............................................................................................................................. 3 

Etiske retningslinjer ............................................................................................................. 4 

FUS AS ............................................................................................................................... 4 

VISJON OG VERDI ................................................................................................................ 5 

Hovedmål: ........................................................................................................................... 5 

Våre metoder for å jobbe mot visjonen og i tråd med verdiene: ........................................ 6 

SATSINGSOMRÅDER FOR 2022/2023 ................................................................................ 7 

Språk skaper trygghet – trygghet gir språk ........................................................................ 7 

Språk – mer enn bare prat .................................................................................................. 7 

Trygghet – voksenrollens betydning for utvikling ............................................................... 7 

Egenledelse i lek ................................................................................................................. 8 

TEMA- OG PROSJEKTARBEID .......................................................................................... 10 

RAMMEPLANEN – FORMÅL OG INNHOLD ...................................................................... 11 

FAGOMRÅDENE.................................................................................................................. 16 

PROGRESJONSPLAN ......................................................................................................... 18 

Progresjonsplan for fagområdene 1-2 åringene ............................................................... 18 

Progresjonsplan for fagområdene 3-4 åringene ............................................................... 19 

Progresjonsplan for fagområdene 5-6 åringene ............................................................... 20 

PERSONALUTVIKLING – KOMPETANSEUTVIKLING – VOKSENROLLEN .................... 21 

TILVENNING OG OVERGANGER ...................................................................................... 24 

SAMARBEID ......................................................................................................................... 25 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER ............................................................................ 26 

BARNEHAGENS TRADISJONER OG MARKERINGER 2022/2023 .................................. 28 

KONTAKTINFORMASJON .................................................................................................. 29 

 

 

 

 



3 
 

INNLEDNING 

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt 

retning. I tillegg er den et utgangspunkt for foreldrene til å gjøre seg kjent med virksomheten 

og ha mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen er også ett grunnlag for 

kommunens tilsyn med barnehagen, og skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske 

arbeid til eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.  

 

Maudland FUS barnehage sin årsplan skal konkretisere og synliggjøre barnehagens 

pedagogiske arbeid, samt sikre kvalitet og kontinuitet. Barnehagens virksomhet tar 

utgangspunkt i ulike styringsdokumenter: 

Lov om barnehager 

Barnehageloven finner dere 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 finner dere hos Utdanningsdirektoratet: www.udir.no 

 

FNs barnekonvensjon 

Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 

rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 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. www.regjeringen.no 

 

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. www.lovdata.no 

 

Vedtekter 

Vedtektene beskriver, og legger klare linjer for, drift av barnehagen. Dette 

er også en kontrakt mellom foreldre og barnehagen om barnehageplassen. Disse blir 

hvert år evaluert og eventuelt revidert. Vedtektene ligger på vår nettside 

www.maudland.bhg.no og på MyKid. 

http://www.lovdata.no/
http://www.udir.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
http://www.maudland.bhg.no/
http://www.mykid.no/
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Etiske retningslinjer 

FUS barnehagene har egne etiske retningslinjer som personalet er pliktet å følge. 

 

FUS AS 

Maudland 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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VISJON OG VERDI 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva FUS barnehagene skal oppnå 

– nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre 

og kollegaer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt vårt arbeid i barnehagen er forankret i FUS sine tre verdier:  

 

 

GLØDENDE  -  SKAPENDE  - TILSTEDEVÆRENDE 

 

 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. 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. 

 

Hovedmål: 

 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”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller  

 FUS barn har det gøy i barnehagen 

 

 

 

 

 

Visjon: «Sammen gir vi barndommen verdi: 

Vennskap, lek og glede og hverdagsmagi» 
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Våre metoder for å jobbe mot visjonen og i tråd med verdiene: 

 At vi er gode rollemodeller og inkluderende i møte med samfunnets og barnehagens 

mangfold 

 At vi sprer glede og smiler. Lytter og tar oss tid til hvert enkelt barn og familie. 

 Vi møter alle barns følelser med respekt og hjelper dem med å utvikle evne til 

selvhevdelse, god selvfølelse og kompetanse til å forstå egne og andres følelser, 

grenser og uttrykk 

 At vi skaper hverdagsmagi gjennom å være en tilstedeværende voksen som tilstreber 

magiske, læringsrike og eventyrlige møter med barna. 

 At vi legger til rette for eventyrlige utflukter og lekestunder med utgangspunkt i barnas 

ønsker og behov. 

 At vi er engasjerte og fleksible i barns lek og at vi byr på oss selv. Tilfører nye 

elementer og inspirerer til enda mer lek. 

 At vi er trygge og ansvarsfulle voksne. Vi kan «tulle og tøyse» samtidig som vi tar 

barna på alvor og setter grenser. 

 At vi følger barnas spor og det de er opptatt av, og at vi støtter dem på veien i 

utvikling av lek og læring. 

 At vi legger til rette for og jobber mot at alle barna skal oppleve å ha venner i 

barnehagen.  

 At vi har fokus på å støtte barna i utvikling av et sunt selvbilde og god 

sosialkompetanse.  
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SATSINGSOMRÅDER FOR 2022/2023 

 

Språk skaper trygghet – trygghet gir språk 

Kvaliteten på voksen - barn interaksjonen er tett relatert til barns kompetanse i å samhandle 

med andre barn og om man lykkes i å utvikle språk og andre sentrale områder for barns 

modning og utvikling (Pianta mfl. 2012; Hamre mfl. 2013). 

 

Språk – mer enn bare prat 

Gjennom språk får barnet tilgang til lek og felleskap. Gjennom språket kan vi uttrykke 

følelser, tanker og meninger, og det kan vise hvem vi er. Vi lærer å forstå verden og verden 

kan forstå oss. Fra å kun kommunisere gjennom blikk, gråt, smil, mimikk og bevegelser 

utvikler barnet en gradvis forståelse av at lyder får innhold, gir mening og kan brukes til 

bestemte formål.  

Begrepsutvikling er en aktiv læringsprosess, og ikke en passiv modningsprosess. At 

personalet jobber systematisk med begrepsinnlæring og språkstimulering i barnehagen er 

avgjørende for barnets språkutvikling.  

I år har vi i Maudland FUS valgt språkarbeid som nytt satsingsområde. Det betyr at vi 

fremover skal ha et særlig fokus på hvordan vi jobber med språkutvikling i alle barnehagens 

hverdagssituasjoner, og vi skal tilstrebe å legge til rette for et godt språkstimulerende miljø 

for barna i Maudland FUS. 

Vi vil blant annet:  

 Øke personalets bevissthet og kunnskap om språklig bevissthet, språkstimulerende 

samtaler og aktiviteter i barnehagen –  vi bruker bl.a. CLASS som støtte til å oppnå 

økt kunnskap og ferdigheter. 

 Samarbeide med Sandnes kommune og delta i prosjektet «Språkstimulering ved bruk 

av fysisk aktivitet og musikk» - dette er rettet mot minoritetspråklige barn.  

 Aktivt bruke barnelitteratur, ha høyt fokus på leseglede og språklig bearbeiding av 

innholdet 

 

Trygghet – voksenrollens betydning for utvikling 

Trygghet er den viktigste og grunnleggende rammen for barns læring og utvikling. I 

Maudland FUS barnehage skal vi gjøre alt vi kan for at alle barn skal føle seg trygge. 

Barnehagen skal være et veksthus for barnas selvfølelse og mot – slik at de i eget tempo 

kan utforske både seg selv, andre mennesker og alt verden har å by på.  
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Hvordan personalet møter barna og legger til rette for trygge, stabile og stimulerende 

omgivelser, er avgjørende. Tilknytningskompetanse hos personalet er derfor et av våre 

satsingsområder. Hos oss skal alle ansatte ha solid kunnskap om barns behov for tilknytning, 

hvordan dette kommer til uttrykk, og ikke minst hvordan være en trygg voksen. Personalet 

skal være bevisst egne handlinger, holdninger og verdier og de skal ha bevissthet om egen 

innflytelse for etablering av barns trygghet. 

Som støtte i arbeidet med trygghet og tilknytning bruker vi følgende metoder og verktøy: 

 TIK – Tuning into Kids  

 COS – Circle of security, Trygghetssirkelen  

 CLASS – kartlegger kvaliteten på voksen - barn interaksjonen, hvordan den voksne 

legger til rette for sosioemosjonell støtte og veiledning 

 

 

 

 

 

Egenledelse i lek 

Leken er sentral for at barn skal oppleve glede, fornøyelse og mening. Uten å glemme at 

leken for barn har egenverdi, er det for oss i Maudland FUS barnehage vesentlig å 

anerkjenne dens betydning for barnas utvikling og læring.  

Det er i rolleleken barna forberedes best for skolen. Det er der de lettest utvikler 

venneferdigheter, og i lek får de erfaring med fagområdene som er nedfelt i Rammeplanen. I 

rollelek får barna utforsket grenser, både hos seg selv og andre. De lærer hva som er sosialt 
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akseptert og hvilke spilleregler som gjelder. De lærer å vente på tur, de får erfaring med å 

forhandle og ikke minst utfordres de til egenledelse.  

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og begrepet 

brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, 

styrer og regulerer atferden vår. 

For å støtte barnets utvikling av egenledelse velger vi i Maudland FUS å tilrettelegge for 

variert lek. Ved å ha tilby rom for lek og lekestimulerende omgivelser ivaretar vi mulighet for 

både formell lek i lekegrupper og den uformelle, spontane leken, som oppstår her-og-nå.  De 

voksne er oppmerksomt tilstede som tilretteleggere og støttespillere for å bidra til barnas 

utvikling av lekeferdigheter og egenledelse. 

 

Lek er ikke "bare" lek, det innebærer så mye mer. I lek utvikler/lærer barn å:  

 Regulere atferd, ta initiativ  

 Løse konflikter - forhandle og fordele roller 

 Ta imot beskjeder og gi beskjeder 

 Lytte - bli lyttet til 

 Empati - sette seg inn i andres situasjon. Prøve ut roller. Bearbeider vanskelige 

følelser 

 Turtaking (min tur – din tur, dialog)  

 Følge spilleregler og «det sosiale spillet». De øver på og tilegner seg sosiale koder  

 Oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon 

 Tilegne seg kunnskap - lære rikt og variert 

 Få mulighet til å prøve og å feile 

 Utvikle språk - styrke ordforrådet  

 Bruke fantasien 

 

Egenledelseshjulet viser funksjonene 

som deler av en integrert helhet. 

Barnets egenledelsesatferd vil være 

et produkt av enkeltdelene og 

samspillet mellom disse. 
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TEMA- OG PROSJEKTARBEID 

For å skape felles fokus og samhold i Maudland FUS barnehage ønsker vi i barnehageåret 

2022/2023 å fortsatt jobbe prosjektrettet med felles tema på de forskjellige avdelingene.  

 

Personalet har for dette barnehageåret valgt: 

 Følelser, kropp og identitet 

 Kunst og kultur 

 Naturens mangfold 

Ettersom dette skal jobbes med som prosjekt vil framgangsmåter, innhold og tidsbruk variere 

hos de ulike avdelingene. Veien blir til mens vi går. Rammeplanens fagområder samt 

barnehagens progresjonsplan skal integreres og opprettholdes i prosjektarbeidet. 
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RAMMEPLANEN – FORMÅL OG INNHOLD 

«I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 

med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.» Udir (2017) 

 

Omsorg 

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv 

i sin hånd.” K. E. Løgstrup (1905-1981) 

 

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom personalet og barna, og om 

barnas omsorg for hverandre. Alle barn skal bli møtt på en omsorgsfull måte, og omsorg skal 

derfor prege alle situasjoner i hverdagslivet vårt.  

Vi ser på barnets utvikling som en prosess, der vi som voksne leder og veileder barna. I 

samspillet overfører vi verdier, normer, tanker, uttrykk og handlemåter. I barnehagen hjelper 

vi barna å forstå hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Utvikling av barns 

evne til å gi, og ta imot, omsorg, er grunnlag for sosioemosjonellkompetanse, og et viktig 

bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Omsorg handler om en gjensidighet i samspill mellom 

alle mennesker. Personalet er derfor nødt for å være sensitive, tilstedeværende og engasjert 

i det daglige arbeidet i forhold til det enkeltes barns trygghet, trivsel og utvikling. (Se også 

satsingsområder) 

 

Omsorg for oss i Maudland FUS barnehage er: 

 Se og lytte til hverandre 

 Trøste hverandre – imøtekomme barnets følelser 

 Ta hensyn til hverandre og vise at en bryr seg – utøve respekt for alle 

 Nærhet og trygghet – være sensitiv og tilstedeværende 

 Anerkjenne hverandre – utøve fleksibilitet og legge til rette for tilhørighet 

 Tilstrebe et positivt klima – med nære relasjoner 

                                        

Lek  

«Å få stemmen sin hørt, ha tilgang til lekefellesskaper og valgmuligheter i leken er ikke bare 

en del av demokratiarbeidet i barnehagen, men handler også om barns velvære, trivsel og 

selvbilde.» M. Öhman (2014) 

Leken er barnas viktigste aktivitet, og barn leker fordi de synes det er gøy. Lek er viktig for 

barnas trivsel og utvikling, og gjennom deltakelse i lek utvikles vennskap. Lek danner også 
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grunnlaget for problemløsning av ulik karakter og situasjoner. Gjennom leken får barna 

styrket sin identitet, og lærer seg selv å kjenne ved at de får bearbeidet sine følelser og 

inntrykk. Leken stimulerer til både kognitiv og sosial utvikling, og barna får styrket sine 

språklige og emosjonelle sider. 

 

Personalet skal være tilstede, observere og bidra til utvikling rundt barnas lek. I samspill med 

barna skal personalet kunne inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse, og kunne 

bidra med å motivere til en ny og spennende lek. 

 

Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av en barnekultur som bør tas vare på. Barna bør 

derfor få impulser og inspirasjon til lek gjennom opplevelser som de erfarer sammen med 

andre barn og voksne i nærmiljøet sitt. 

Barnehagen og personalet må legge til rette for miljø med utfordringer både ute og inne slik 

at også behov for risikolek blir ivaretatt. Risikolek skal være gøy, frivillig, indre motivert og 

barna selv skal oppleve det som en lek. Slik lærer barna gjennom erfaring og tilpasser 

utfordringene selv, de lærer seg om egne grenser og begrensninger.  

 

Læring 

«Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny 

innsikt» Udir (2017). 

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et 

godt grunnlag for livslang læring og danning. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer 

på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring for oss foregår derfor bevisst gjennom det 

daglige samspillet og tilpasset barnets proxymale utviklingssone (nærmeste sone for 

utvikling). 

Vi legger opp til læring og kognitiv utvikling gjennom samtaler, undring og filosofering, i lek, 

måltider, under påkledning og i tilrettelagte aktiviteter. Vi bruker mye ”her og nå” opplevelser 

der barnas spørsmål og undringer kommer tydelig frem. Hverdagsopplevelsene vi har 

sammen med barna, er med på å danne grunnlaget for en videre læring, og til forskjellige 

temaer som barnehagen kan arbeider videre med. Disse erfaringene er med å forandre 

læringsinnholdet vårt fra år til år.  
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Danning 

«Danning er det du sitter igjen med når du har glemt det du har lært» Ellen Key, 

filosof/pedagog 

 

Danning er som en reise gjennom ukjent terreng. Inntrykkene du sitter igjen med er med på å 

forme og danne oss som mennesker. Danning handler om hvordan man er overfor 

hverandre, og hvordan vi tilpasser oss inn i samfunnet vi lever i. 

Danning skal derfor skje i samsvar med barnehagens verdigrunnlag, og legge grunnlaget for 

barnas mulighet til å være aktiv deltakende i et demokratisk samfunn. Barn skal både lære å 

tilpasse seg, og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former 

for påvirkning. 

De voksne er rollemodeller, og har en rolle som både ledere og veiledere. Gjennom danning 

skal de voksne kunne videreføre, endre og forhandle de verdier, normer, tanker, uttrykk og 

handlingsmåter som vil være til støtte for barna, i deres utvikling. 

 

Barns medvirkning 

«Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barna skal 

ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.» Udir (2017) 

 

I Maudland FUS barnehage er barna i sentrum for alt vårt arbeid. Vi ser på hele dagens 

verdistrøm. Hva er verdiskapende aktivitet for barna? Hva gir barna den beste mulighet for 

læring og utviklingsmuligheter? 

 

Barna skal sikres gode muligheter til å medvirke. Både hva som gjelder seg selv, men også 

på innhold i barnehagen. Vi skal tilrettelegge for en pedagogisk praksis der vi sikrer at alles 

stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår i barnehagen. 

 

Prosjektarbeidet i barnehageåret styres etter barnas interesser, og vi er opptatt av å fange 

barnas innspill. De voksne skal være observante, kunne se, lytte og observere barna og hva 

de gir av uttrykk, både muntlig og med kroppsspråk. Dette medfører at planer kan endres, og 

det krever at de voksne er endringsvillige. Vi skal ha en JA-holdning. Barna skal bli møtt med 

anerkjennelse for sine forslag ved at vi lytter til deres tanker og innspill, gir dem respektfulle 

tilbakemeldinger og forklaringer. Selv om ikke alle ønsker kan etterkommes skal barna 

oppleve at deres meninger og ønsker blir lyttet til og er betydningsfulle. 
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Alle barn i Maudland FUS er kompetente barn, med evne til å ta valg, og lære av erfaring. 

Personalet skal støtte barna til selvstendighet ut fra alder og modenhet. De skal lære barna å 

bli kjent med og uttrykke egne behov, ønsker og grenser. 

 

 

 

Inkludering, likeverd og likestilling 

Alle barn skal ha like muligheter for en god, romslig og likestilt hverdag i vår barnehage. 

Barnehagen vår ønsker å legge til rette for gode opplevelser sammen med barna i ulik alder, 

funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunner. Alle barn skal møtes med tillit 

og respekt, og vi skal anerkjenne barndommens egenverdi. Vi skal tilstrebe åpen og god 

kommunikasjon med alle foreldre. Respekt og likeverd skal opprettholdes til tross for 

ulikheter og forskjellige behov. – Alle har rett på å oppleve at de selv, og alle i gruppen, er 

betydningsfulle personer for fellesskapet.  

 

Vi er stolte av de ulike nasjonalitetene blant både barn og personal, og vi bruker hverandre 

både språklig og kulturelt. Det er ønskelig at mangfoldet av nasjonaliteter er godt synlig i 

arbeid på avdelingene. 

 

Likestilling er en verdi som skal stå sentralt i all pedagogisk arbeid i barnehagen. Likestilling 

mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og barnehagen skal bygge sin 

virksomhet på prinsippet om likestilling. Barnehagen skal videreføre holdninger og verdier 

om å skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, 

og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen.  



15 
 

Trygt psykososialt miljø 

Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens arbeid med å skape et godt fysisk 

og psykososialt læringsmiljø for barn. På bakgrunn av kravene i § 41 – 43, har FUS utviklet 

en egen handlingsplan for å sikre kvalitet i arbeidet med inkludering og et trygt psykososialt 

miljø for barna.  

 

Målet med handlingsplanen er at barn i barnehagene våre skal oppleve et trygt psykososialt 

miljø preget av trygghet og inkludering. Barn skal få oppleve at de betyr noe og oppleve å 

være en del av et fellesskap. Barn i våre barnehager skal ikke utsette andre for mobbing og 

skal heller ikke selv bli utsatt for mobbing, hverken av barn eller av ansatte. 

 

Barnehagen som kulturarena 

«.. formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barna 

får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» § 2 – Barnehageloven 

 

Barnehagen vår formidler verdier og kulturer ved å markere forskjellige høytider. Vi gir også 

rom for barns egen kulturskaping, ved å ha en bevisst holdning ved at det er selve prosessen 

rundt en aktivitet som er det viktigste - ikke det ferdige produktet. Samtidig er det viktig for 

oss å formidle at alle barn skal få oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap i sin barnehagehverdag. 

 

Vi vil la barna få kjennskap til lokalhistorie. Både for Riska og Sandnes. I vårt nærområde 

finner vi mye historiske plasser, og disse tar vi med i vårt pedagogiske arbeid. 

I Maudland Fus barnehage samarbeider vi med andre organisasjoner i nærmiljøet. Tettest 

samarbeid har vi med barneskolene i bydelen. Vi har besøksdager for skolestartere, og felles 

møtearenaer i løpet av året. I tillegg besøker vi både biblioteket og kirken.  
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FAGOMRÅDENE 

Rammeplan for barnehager deler barnehagens innhold inn i 7 fagområder. Fagområdene er 

sentrale for barnets oppleving, utforsking og læring. I Maudland FUS barnehage har vi egen 

progresjonsplan. Planen sier noe om hva barna skal erfare med utgangspunkt i fagområdene 

på de ulike alderstrinnene. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 Leke med språket  

 Sette sammen ord og begreper 

 Sette ord på erfaringer og opplevelser 

 Lære rim og regler 

 Bli lest og fortalt for 

 Lære sanger 

 Få kjennskap til ulike media 
 
Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Bruke kroppen aktivt, inne og ute 

 Oppleve kroppslig mestring 

 Utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter 

 Veksle mellom aktivitet og hvile 

 Få varierte sanseinntrykk 

 Sunt kosthold 
 
Kunst, kultur og kreativitet 

 Kjennskap til vår kulturskatt 

 Erfare ulike uttrykksformer, dans, musikk, forming, drama 

 Bearbeide inntrykk og uttrykk gjennom sansing og opplevelser 

 Barnas egen kultur skal få utviklingsmulighet 

 Erfaring med både 2 og 3 dimensjonalt materiale 
 
Natur, miljø og teknologi   

 Kunnskap om natur, arter, dyr, flora 

 Oppleve glede ved å ferdes i naturen 

 Erfaring og kunnskap om årstider 

 Kjennskap til nettbrett, data som kunnskapsbase   

 Naturvern, kildesortering  

 Erfaring med ulike konstruksjonsmateriale 

Skjefolket på Kongeørn 
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Etikk, religion, filosofi 

 Lære om respekt, toleranse og empati 

 Utvikle positivt selvbilde 

 Oppleve høytider og tradisjoner 

 Kjennskap til ulike religioner og kulturer i gruppen 

 Være medvirkende 

 Filosofere over viktige spørsmål 

 

Nærmiljø og samfunn 

 Oppleve nærområdet 

 Kjennskap til lokalhistorie  

 Kjennskap til lokale tradisjoner 

 Kjennskap til våre merkedager  

 Oppleve medvirkning og demokrati 

 

Antall, rom og form 

 oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 

 utvikle begynnende forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

 Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling  

 Erfare, sammenligne og sortere størrelser og former i sine omgivelser 

 Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

 Oppleve matematikkglede 
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PROGRESJONSPLAN 

Progresjonsplan for fagområdene 1-2 åringene 

 

FAGOMRÅDENE                                        1-2 ÅRINGENE  

 MÅL TILTAK 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Få varierte og rike erfaringer 

med både verbale og 

nonverbale uttrykksformer 

Bevisste og aktive voksne som 

benytter språket aktivt i 

hverdagen. Bøker, sanger, rim, 

regler, samtale, snakkepakken. 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

Få gode erfaringer med varierte 

og allsidige bevegelser og 

utvikle positiv selvoppfatning. 

Utelek, naturen som lekeplass, 

innemiljø med store flater som 

gir mulighet til fysisk utfoldelse. 

Individuelle tilpasninger. 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Få erfaringer med å uttrykke 

seg gjennom dans, musikk, 

drama og forming. 

La barna utforske og bruke ulike 

materialer. Voksne som følger 

barnas initiativ.  

Mimelek, sang og dans. 

Natur, miljø og 

teknologi 

Få positive opplevelser til 

naturen, og kjennskap til 

naturens mangfold. Bli kjent 

med ulike tekniske hjelpemidler. 

Voksne som introduserer barna 

for naturens mangfold og er 

nysgjerrige sammen med dem. 

Utforske bruken av PC, kamera 

og andre tekniske hjelpemidler 

Etikk, religion og 

filosofi 

Få erfaring med å kjennskap til 

hverandres ulikheter. 

Få kjennskap til ulike fortellinger 

og tradisjoner knyttet opp mot 

ulike høytider 

De voksner skaper rom for 

ulikheter. 

Formidler tradisjonene og 

historier rundt ulike høytider 

med konkreter 

Nærmiljø og 

samfunn 

Få utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt 

Turer i nærmiljøet hvor de 

voksne er bevisste og aktive i 

forhold til å la barna utforske og 

oppdage 

Antall, form og rom Få erfaringer med begreper 

som stor – liten, farger og 

former. 

Utforsking og undring, 

begynnende klosselek. 

Bevisst bruk av begreper. 
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Progresjonsplan for fagområdene 3-4 åringene 

 

FAGOMRÅDENE                                        3-4  ÅRINGENE  

 MÅL TILTAK 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Videreutvikle sin 

begrepsforståelse, bruke et 

variert ordforråd og kunne 

uttrykke følelser ved hjelp av 

språket 

Voksne som er bevisst på sin 

språklige forbilde funksjon og 

som legger til rette for et godt 

språkmiljø 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

Utvikle kroppsbeherskelse, grov 

-og finmotorikk, rytme og 

motorisk følsomhet 

Tilrettelegge for motorisk fysisk 

aktivitet. Turdager og 

uteaktiviteter. Sykling, klatring, 

dans, fotball og andre fysiske 

leker. 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Ta i bruk fantasi, kreativ 

tenkning og skaperglede 

Sørge for tilgjengelighet av ulike 

materiale.  

Dans, musikk, drama, 

sangopptreden 

Natur, miljø og 

teknologi 

Oppleve glede ved å ferdes i 

naturen og få grunnleggende 

innsikt i natur, miljøvern og 

samspillet i naturen 

Få erfaringer på hvordan IKT 

kan brukes i leken og 

hverdagslivet. 

Personalet inkluderer 

friluftsaktiviteter og utelek i 

barnehagens hverdag. Turer i 

nærmiljøet. Samtale om 

naturvern og samspill i naturen. 

Søppelsortering. 

Bli med voksne når de skal 

finne og kopiere bilder, ta bilder 

og overføre bilder.  

Etikk, religion og 

filosofi 

Utvikle toleranse, respekt og 

interesse for andre mennesker. 

Gi barna kjennskap til  

merkedager, høytider og 

tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner 

og livvsyn som er representert i 

barnehagen 

Voksne som støtter barna i 

undring og tankespinn om livets 

små og store mysterier. Voksne 

som er tydelige og gode 

forbilder. 

Markerer og gir barna kunnskap 

om ulike høytider som er knyttet 

til religioner og livssyn 

representert i barnehagen. 

Nærmiljø og 

samfunn 

Bli kjent med og delta i 

samfunnet gjennom opplevelser 

og erfaringer i nærmiljøer 

Turer til steder i nærområdet. 

som biblioteket, butikken og 

kirken. 

Antall, form og rom Oppleve glede over å utforske 

og leke med tall, former og 

mønstre 

Bevisst bruk av tall i daglige 

situasjoner. Spill, lotto, perler. 

Bevisst bruk av begreper om 

størrelser og rekkefølge 
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Progresjonsplan for fagområdene 5-6 åringene 

 

FAGOMRÅDENE                                        5-6 ÅRINGENE  

 MÅL TILTAK 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Kunne lytte til lyder og rytme i 

språket og bli fortrolige med 

symboler som tallsiffer og 

bokstaver. 

Skape ett miljø hvor det daglig 

oppleves spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling,  sang og 

samtale. 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

Kjennskap til menneskekroppen 

og hvor viktig det er med sunt 

kosthold og gode vaner. 

Voksne inspirerer og oppfordrer 

til å søke fysiske utfordringer. 

Klatring, turn, dans, fotball og 

andre fysiske leker. 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kunne iaktta og uttrykke seg 

gjennom allsidige møter med 

kultur, kunst og estetikk. Styrke 

sin kulturelle identitet og sine 

personlige uttrykk. 

Voksne som motiverer barn til å 

uttrykke seg på ulike måter. 

Dramatisere, fremføre, 

dukketeater, musikk 

Natur, miljø og 

teknologi 

Iaktta, undre seg, 

eksperimentere, systematisere, 

beskrive og samtale om 

fenomener i naturen og den 

fysiske verden. 

Få egne erfaringer med IKT. Få 

kjennskap til prosesser ved bruk 

av flere IKT produkter. 

 

De voksne bygger på og 

videreutvikler barnas erfaringer 

med tekniske leker og 

hjelpemidler. 

Dataspill/oppgaver. 

Natursti. 

Ta bilder og bruke IKT 

produkter i sammenheng med 

prosjektarbeid 

Etikk, religion og 

filosofi 

Tilegne seg samfunnets 

grunnleggende normer og 

verdier. Ha respekt for 

hverandres bakgrunn uansett 

kulturell eller religiøs bakgrunn. 

Ta del i de ulike tradisjonene 

som er tilknyttet religiøse 

høytider og merkedager 

La barna få undre seg sammen 

og hver for seg. Barna får selv 

forsøke å løse sine konflikter.  

Voksne samtaler med barna om 

ulike høytider knyttet til 

religioner representert i 

barnehagen, og legger til rette 

for tenkning rundt religiøse, 

livssynsmessige, kulturelle 

uttrykk og filosofiske spørsmål 

Nærmiljø og 

samfunn 

Utvikle tillit til egen deltakelse i 

og påvirkning av 

felleskapet/samfunnet 

Personalet sørger for at barna 

erfarer at deres valg og 

handlinger kan påvirke 

situasjoner 

Antall, form og rom Tilegne seg gode og 

anvendbare matematiske 

begreper 

Voksne som stimulerer til 

nysgjerrighet og utforskertrang, 

Tilgjengelig materiale for ulike 

matematiske aktiviteter 
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PERSONALUTVIKLING – KOMPETANSEUTVIKLING – VOKSENROLLEN 

I FUS barnehagene har vi de høyeste ambisjonene på faglig kvalitet og kompetanse, og da 

trenger vi å kunne rekruttere og videreutvikle de beste medarbeiderne. Derfor satser vi på 

forskning og utdanning. Vi skal fortsatt være FUS. Våre medarbeidere skal vokse de også, 

og være genuint opptatt av ditt barn. 

 

Barnet først er foruten FUS slagord, også et kompetanseutviklingsprogram i FUS 

barnehagene. Barnet først er en samling av våre erfaringer, metoder og verktøy, kall det 

gjerne vårt konsept eller plattform.  Barnet først hjelper oss å gi barnet ditt den best mulige 

utviklingen og legger grunnlaget for lærelyst og livsmestring, og bygger på et 

forskningsbasert program, og består av tre hoveddeler:  

 

Lek og læring: Gjennom lek lærer vi barnet ditt å forstå, utvikle og håndtere sine egne 

handlinger og impulser. Ulike former for lek stimulerer ulike deler av hjernen. Vi bruker 

rolleleker som hjelpemiddel for å utvikle språket, føle felleskap, vise omtanke og utvikle 

sosiale ferdigheter. 

 

TIK (Tuning into kids): Et forskningsbasert program som veileder og trener oss i å 

gjenkjenne, forstå og håndtere våre egne og barnets følelser og være en god emosjonell 

støttespiller for barnet ditt. 

 

CLASS (Classroom Asssessment Scoring System): En observasjonsmetode for å 

vurdere og optimalisere vår samhandling med barnet ditt. Gir oss kunnskap i hvordan vi kan 

utvikle leken og læringen og hvordan vi organiserer hverdagen i avdelingen best mulig, og 

hvordan vi kan forbedre oss ytteligere. CLASS skal sikre opplevelsen av å bli sett og føle 

annerkjennelse og trygghet. Målet vårt er å bidra til at barnet ditt er best mulig rustet for 

fremtiden. 

Flere av våre ansatte har fått opplæring og blitt sertifisert til CLASS ressursperson. Disse 

skal brukes som støtte internt og som ekstern observatør.  

CLASS og Barnet først kan ses i sammenheng med Utviklingsstøttende barnehager (USB) 

som Maudland FUS deltok på gjennom Sandnes kommune. 

 

https://fus.no/barnet-forst-side-2#tik
https://fus.no/barnet-forst-side-2#tik
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Modellen viser de forskjellige domenene og dimensjonene som Barnet først og CLASS fokuserer på, 

samt hvordan disse sammenfaller med USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å 

planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten» Udir, s. 39 (2017) 

 

Med utgangspunkt i barnehageloven, rammeplanen og årsplanen planlegges innholdet i 

Maudland FUS barnehage og resultatet av planleggingen danner det pedagogiske tilbudet.  

Systematisk planlegging bidrar til gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens 

menneskelig og materielle ressurser som er til beste for hvert enkelt barn og for barnehagen 

som helhet. Kontinuitet og progresjon ivaretas gjennom planlegging som baseres på 

styrende dokumenter, observasjoner, refleksjon og vurderinger, samtaler og tilbakemeldinger 

fra foreldre. 
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Arenaer for planleggingsarbeidet 

 Planleggingsdager – 5 dager pr. år 

 Personalmøter, hele personalet 1 gang pr. mnd. 

 Ledermøte i lederteamet, 1 gang pr. uke. 

 Etasjemøter, pedagogiske lederne på samme fløy, 1 gang pr. mnd. 

 Avdelingsmøter, 1 gang pr. mnd. 

 Planleggingstid; faste tildelte timer. 

 Daglige samtaler mellom personal, med foreldre og barn 

 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner grunnlag for refleksjon over barnehagens 

innhold og oppgaver. Samtidig gir dokumentasjon et drøftingsgrunnlag for nye planer og 

utvikling av virksomheten. For å synliggjøre personalets arbeid og hva barna opplever og 

lærer i hverdagen dokumenteres dette gjennom månedsplaner, fotografering, skriftlig arbeid 

og arkivering, samt gjennom foreldresamtaler. 

 

Evaluering – Vurdering 

Vurderinger underveis av det vi gjør i barnehagen er viktig forutsetning for å kunne planlegge 

og utvikle barnehagens innhold. Vurderinger og observasjon av barns trivsel og utvikling, 

samt det pedagogiske arbeidet i barnehagen evalueres. Både barnas og personalets 

erfaringer og synspunkt inngår i vurderingsgrunnlaget. Gjennom metoder som muntlig og 

skriftlig vurderinger og rapporter benyttes barnehagens planleggingsmøter, personal- og 

samarbeidsmøter, avdelingsmøter og planleggingstiden til den enkelte pedagog, som 

arenaer for evalueringsarbeidet. Eksterne observatører vil også benyttes i tiden fremover.  

Foreldrenes mulighet til å delta i vårt evalueringsarbeid sikres først og fremst gjennom 

foreldresamtaler, foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

Det gjennomføres brukerundersøkelse hver vår, og resultatet blir evaluert, og tatt med i 

videre planleggingsarbeid.  
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TILVENNING OG OVERGANGER 

 

Når barnet begynner i barnehagen 

I Maudland FUS er vi opptatt av å legge til rette for at barnet får en trygg og god start i 

barnehagen. Barnehagen følger FUS sin standard for tilvenning som har fokus på en god og 

trygg barnehagestart for alle barn og foreldre. Målet er å tilpasse tilvenningen til hvert enkelt 

barns behov, gi trygghet gjennom omsorg og opparbeide tillit fra foreldre til personalet. 

 

Sentrale moment ved tilvenning i Maudland FUS barnehage: 

 Egne primærkontakt til alle nye barn og foreldre 

 Innhenting av viktig informasjon om barnet fra foreldre til barnehagen 

 Mulighet for besøksdager i forkant av oppstart 

 Sammenhengende tilvenningsdager og gradvis seperasjon fra foreldre 

 Tidlige oppstartsamtaler med fokus på overlevering av kunnskap om barnet til 

barnehagen 

 Personal med inngående kunnskap om Trygghetssirkelen og kjennetegn på trygg 

tilknytning 

 

Overganger innad i barnehagen 

Når barna bytter avdeling innad i barnehagen er vi i Maudland FUS barnehage opptatt av at 

både barn og foreldre skal oppleve dette tryggest mulig. For å sikre myke over ganger 

samarbeider avdelingene og personalet om å arrangere møtepunkt for barna slik at de blir 

godt kjent med avdelingen de skal over til.  

 

Tiltak som vi benytter oss av for å sikre trygg overgang: 

 Avslutningssamtale for foreldre 

 Invitasjon til alle «nye» barn om å komme på besøksdag 

 Tur sammen med avdelingen barna skal over til 

 Vi besøker og låner lokalene til de «nye» avdelingene 

 Sommerbarnehagen er sentral og godt egnet for å bli kjent 

 

Overgang mellom barnehage og skole 

Overgangen fra barnehage til skole er viktig. I samarbeid med foreldre og skolene i Riska 

bydel er vi i Maudland FUS barnehage opptatt av å gjøre overgangen så trygg som mulig for 

barnet. Riska bydel har gode overføringsrutiner. Barnehage og skole har et tett samarbeid 

med faste møtepunkt gjennom hele året.  
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Foreldre og pedagog fyller sammen ut et overføringsskjema. Dette leveres skolen i et 

overføringsmøte mellom pedagog og skole for å sikre en best mulig overgang for barna. 

 

Det settes opp besøksdager, der barna får besøke sin skole sammen med voksen fra 

barnehagen og hver vår arrangerer barnehagene i bydelen felles aktivitetsdag for alle 

førskolebarna. 

 

Det siste året i barnehagen får de eldste barna delta i skoleklubben hvor de har 

skoleforberedende oppgaver. Vi har som mål å gi ungene opplevelser og erfaringer som 

forbereder dem til skolestart. Vi legger vekt på lek, da leken er den viktigste læringsarenaen 

for barnehagen. 

 

 

 

SAMARBEID  

Foreldre - foreldresamarbeid  

Det er foreldrene som har ansvar for sitt barns støtte til utvikling. Dette er nedfelt i 

barnekonvensjonen og barnehageloven. Barnehagen er et supplement til hjemmet. Det er 

viktig med gjensidig respekt for hverandres oppgaver i forhold til barnet. Barnehagen skal 

etter Barnehageloven: 

 

«…gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 

samarbeid med barnas hjem» 

 

Dette sikres ved daglig kontakt ved bringe og hentesituasjoner. Her er begge parter like 

forpliktet til å delta i samtaler om barnet. Vi har ellers ett felles foreldremøte ved start av nytt 
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barnehage år. Barnehagen kaller inn til foreldresamtaler 2 ganger pr. år. Det settes opp flere 

dersom foreldre eller barnehagen ser behov for det. 

Foreldre er sikret mulighet til å medvirke i barnehagens innhold gjennom deltakelse i 

Samarbeidsutvalg og foreldreråd. Barnehagen gjennomfører brukerundersøkelse hvert år. 

Det er foreldrenes ansvar å gi konstruktive tilbakemeldinger om barnets trivsel og 

barnehagens innhold - drift. Slik kan det utvikles en konstruktiv dialog mellom eierne, 

brukerne og personalet.  

 

For å gjøre det enklere for foresatte å ta del i barnas barnehagehverdag, enkelt 

kommunisere og gjøre informasjon lett tilgjengelig bruker Maudland FUS barnehage MyKid 

som kommunikasjonsløsning. Informasjon om drift, månedsplaner, rutiner, nyhetsbrev mm. 

sendes ut gjennom her. I tillegg finnes noe på hjemmesidene. Det forventes at foreldre er 

oppdatert på hva som er av informasjon. 

 

Foreldreråd 

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre.  

 

Samarbeidsutvalg 

SU består av en forelder og en ansatt fra hver gruppe/avdeling. I tillegg til daglig leder 

(eierskapsrepresentant). Representanter velges på høstens foreldrerådsmøte. Oversikt over 

medlemmene står på MyKid. SU er med på bl.a. godkjenning av årsplan. 

Ved store driftsendringer blir disse fremlagt SU med mulighet for innspill. På denne måten 

sikres medvirkningsmulighet på drift for foreldre og ansatte. 

 

 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 

Barnehagens eier; FUS og Trygge barnehager 

 

Sandnes Kommune; Oppvekst og levekår, avdeling barnehage. Vi har opptak til vår 

barnehage via kommunens samordnende opptak. I tillegg deltar daglig leder på møter der de 

private styrerne blir innkalt. Sandnes kommune er i tillegg tilsynsførere og de som utregner 

tilskudd til barnehagen. 

 

FBU – Flerspråklig senter for barn og unge: tildeler barnehagen tospråklige assistenter 

etter søknad og vedtak. 
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PPT - Den pedagogisk-psykologiske tjenesten; kan gi råd og veiledning til barnehagen i 

forbindelse med enkeltbarn. PPT er en sakkyndig instans ved tilrådning om 

spesialpedagogisk hjelp. Under PPT finner en også Tidlig Innsats (TI). Dette er et lavterskel 

tilbud til barnehagen. De kan komme inn og samarbeide med barnehagen og foreldre om 

enkeltbarn.  

 

Helsestasjon; Riska helsestasjon vil kunne være med på møter rundt enkeltbarn i tilfeller 

dette er naturlig. Samarbeider også med Ressurshelsestasjonen i Sandnes Kommune. 

 

BUP (Barne og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk); BUP kan observere og veilede i saker 

som kommer inn under deres arbeidsområde. På www.bupbarn.no finner dere informasjon 

om hva BUP kan gjøre for dere som foreldre. 

 

Barnevern; Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Vi som 

barnehage er forpliktet til å samarbeide med barnevernet for å sikre alle barn en god og trygg 

oppvekst. Ved bekymring for barn og familie har ansatte i barnehagen meldeplikt til 

barnevernet. Barn med barnevernstiltak får prioritert plass Maudland FUS barnehage AS, likt 

som i andre private og kommunale barnehager.  

 

Skoler og barnehager i Riska bydel; Vi samarbeider tett med barneskolene og 

barnehagene om overgang barnehage-skole. Daglig leder deltar på samarbeidsmøter med 

de andre barnehagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bupbarn.no/
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BARNEHAGENS TRADISJONER OG MARKERINGER 2022/2023 

 

Bursdager 

Barnet i sentrum. Barnas fødselsdag markeres med flagg i barnehagen, og bilde av 

bursdagsbarnet i garderoben. Vi har en bursdagssamling der vi leser eventyr, leker, sier 

gode ord til bursdagsbarnet, og barnet får krone. Barnet får velge noe spennende frukt som 

vi kjøper inn til fruktmåltidet. 

 

FN-dag - 24. oktober   

Foreldre og søsken inviteres til kafé, og kjøp av barnas kunstprosjekt. Inntekten går i år til 

FORUT Barneaksjonen. I forkant av FN-dagen vil vi bruke et pedagogisk opplegg der barna 

lærer om barn i andre land. I 2022/23 møter vi Biswas i Nepal og lærer om hverdagen hans. 

 

Luciafrokost - desember 

Foreldre og søsken inviteres til frokost. Servering mellom kl.07.30-08.30. 

Klokken 08.00 går skoleklubben i Lucia tog. Synger og serverer Lussekatter. 

 

Nissefest - desember  

SU arrangerer nissefest for barna på ettermiddagstid. Det serveres nissegrøt, og kanskje 

kommer nissen?  

 

Samefolketsdag - 6. februar 

Vi markerer samefolkets dag med å gi barna innblikk i samisk kultur. 

 

Karneval - februar 

Karneval for barna. Utkledning, katta i sekken, pølsebod. 

 

April - Påskefrokost 

Fredag før palmehelg lager vi til felles frokost for alle barna og deres familie.  

 

FUS dagen 

Landsdekkende markering for alle FUS barnehager.  

 

(Alle arrangementer er med forbehold) 
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KONTAKTINFORMASJON 

Besøksadresse 

Maudland FUS barnehage as 

Maudlandsveien 61 

4311 Hommersåk 

 

Org.nr.: 994490737 

www.maudland.bhg.no 

MyKid.no 

 

Daglig leder 

Tlf.: 92 64 72 79  

E-post: dl.maudland@bhg.no 

 

Administrasjon 

administrasjon.maudland@bhg.no 

 

Kongeørn 

Avdelingsleder: 

Katrin Hebbinghaus og Maren Ommundsen 

Tlf.: 47 39 58 74 

kongeorn.maudland@bhg.no 

 

Havørn 

Avdelingsleder: 

Jane Palmer 

Tlf.: 47 39 58 67 

havorn.maudland@bhg.no 

 

Måketjern 

Avdelingsleder: 

Helen Rossehaug 

Tlf: 97 15 11 10 

maketjern.maudland@bhg.no 

 

file:///C:/Users/Bruker/Desktop/årsplan/www.maudland.bhg.no
mailto:dl.maudland@bhg.no
mailto:administrasjon.maudland@bhg.no
tel:47395874
mailto:kongeorn.maudland@bhg.no
tel:47395867
mailto:havorn.maudland@bhg.no
tel:97151110
mailto:maketjern.maudland@bhg.no
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Stemmen 

Avdelingsleder: 

Christine Hagland og Kristine Hauso 

Tlf.: 97 11 94 14 

stemmen.maudland@bhg.no 

 

Frøylå 

Avdelingsleder: 

Marianne Nordås 

Tlf.: 92 40 13 08 

froyla.maudland@bhg.no 

 

 

Fiskeørn 

Avdelingsleder: 

Therese Haugen og Karoline Berge 

Tlf.: 46 90 32 70 

fiskeorn.maudland@bhg.no 

 

tel:97119414
mailto:stemmen.maudland@bhg.no
tel:92401308
mailto:froyla.maudland@bhg.no
tel:46903270
mailto:fiskeorn.maudland@bhg.no

