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FUS betyr først – alltid barnet først! Hverdagen hos oss er preget av glødende, 
tilstedeværende og engasjert personal, som gir barna en skapende hverdag. Gjennom 
omsorg, lek, læring og danning i et trygt miljø, får barna utvikle seg og oppleve mestring. Vi 
er en del av FUS kjeden as som du kan lese mer om på fus.no.

Vi åpnet dørene i 2007, og er en 2 avdelings barnehage som ligger på Øyno med skog og 
gode turmuligheter like utenfor porten.

Våre adresser og telefonnummer:  
Besøksadresse: Øynoveien 18, 4380 Hauge i Dalane
Fakturaadresse: PB 4970 Vika, 4680 Mo i Rana
Hjemmeside: https://fus.no/oyno 
E-post: dl.oyno@bhg.no

Barnehagens telefon: 51476351
Kontor telefon: 91657561
Mobil daglig leder: 90893069
Mobil til våre avdelinger: Kutoppen 91657563 og Jungelen 91657562

Denne årsplan er et offentlig dokument som viser vårt innhold for kommende barnehageår. 
Den er også et arbeidsredskap for de ansatte som er forpliktet til å jobbe etter denne 
planen.

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.

ØYNO FUS BARNEHAGE AS 

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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VERDIGRUNNLAG OG MÅL

VERDIER:

Glødende, skapende og tilstedeværende

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.

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



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. 

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. 

BARNEHAGELOVEN
§ 1 i Barnehageloven  stadfester at barnehagen skal gi 
barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- 
og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas 
hjem. Barnehagelovens § 2 fjerde ledd sier at 
barnehagen skal ta hensyn til blant annet 
barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 
etniske og kulturelle bakgrunn. Innholdet 
skal dermed være individuell tilpasset 
barna. Dette understrekes også i 
Barnehagelovens § 2 femte ledd 
som sier at barnehagen skal gi barn 
grunnleggende kunnskap på sentrale 
og aktuelle områder. Barnehagen 
skal støtte barns nysgjerrighet, 

OVERORDNET STYRING
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kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter.

RAMMEPLANEN
Rammeplanen gir utfyllende bestemmelser i forhold til barnehageloven. 
Rammeplanen skal sikre barn et likeverdig tilbud av god kvalitet. Planen gir 
retningslinjer for både innholdet i og oppgavene i barnehagen. Den gir personale, 
foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal 
ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i 
samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring 
og danning skal ses i sammenheng. (Hentet fra Rammeplanen)

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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SAMARBEIDSPARTNERE
Sokndal skole
Vi har overføringsmøte med skolen angående barn som skal begynne på skolen, der 
foreldrene gir samtykke til at vi overfører informasjon.
Før skolestart er vi på besøk ved flere anledninger på skolen, samt hver gang vi har 
svømmeopplæring med de eldste barna.
 
Helsestasjonen
Helsesykepleier plikter å ta kontakt med barnehagen dersom et barn trenger 
tilrettelegging, da med samtykke fra foreldrene. Helsesykepleier deltar også på 
opptaksmøter med nye barn.
 
Barnevernstjenesten
Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom foreldre og barnevernet ved 
behov. Barnehagen har plikt til å sende bekymringsmelding til barnevernet dersom de 
opplever at barn utsettes for omsorgssvikt ol. Barnehagen skal gi tilbakemeldinger til 
barnevernet ved forespørsel fra dem.
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnehagen kan sammen med foresatte henvise barn til PPT. Dette kan være i forhold 
til utfordringer barnet har med språk, sosiale utfordringer, motorikk m.m.
 
Familiens hus
Familiens hus jobber for at alle foreldre og barn skal ha mulighet for rask og enkel 
tilgang på hjelp og oppfølging når de trenger det. Her møtes representanter fra 
skolen, barnehagene, helsestasjonen, psykisk helsetjeneste, koordinator for barn og 
unge, PPT, BUP, barnevern og andre aktuelle instanser for jevnlige møter. Foreldre kan 
selv delta å legge frem utfordringer med barnet, eller andre kan legge frem saken med 
samtykke. Drøftes saker uten samtykke, skal dette gjøres anonymt.

SU
Samarbeidsutvalget består av valgte foresatte og representanter fra barnehagen. De 
har to møter i året hvor barnehagen legger frem informasjon om drift, personal og 
pedagogisk opplegg. Representantene fra de foresatte kan komme med innspill og 
forslag til endringer. 
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OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER

I tillegg til barnehageloven og rammeplan for barnehager har vi følgende 
styringsdokumenter: 

VEDTEKTER
Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter.Vedtektene finner du på 
barnehagens hjemmeside og på Mykid. Vedtektene gir opplysninger som er av 
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, som: 

  Eierforhold
  Serviceerklæring
  Etiske retningslinjer
  Opptakskriterier 
  SU
  Åpningstider
  Månedsplaner
  Forskrift om miljørettet helsevern
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RELASJONSLEDELSE OG RELASJONSKOMPETANSE
Alle ansatte jobber bevisst og målrettet med relasjonskompetanse teorier av Jan 
Spurkeland. Relasjonskompetansen til barnehagens ansatte har betydning for 
barnas opplevelse av kvalitet.

BARNET FØRST OG TUNING IN TO KIDS
Barnet først er FUS sitt slagord, men det er også en kompetanseutvikling i FUS 
barnehagene. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to 
kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. 
CLASS vil bli brukt som en observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold 
til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagen.

Sosio-emosjonell støtte, handler om hvilket klima eller væremåte det er på 
avdelingen, og i hvilken grad ansatte tar barnas perspektiv og sikrer barns 
medvirkning. Målet er blant annet positiv kommunikasjon, respekt og sensitivitet 
samt fravær av krenkelser.

Støtte til læring og utvikling, som fokuserer på hvordan det legges til rette for 
barnets læring gjennom, førstehåndserfaringer, støtte til barnets språkutvikling, 
felles refleksjoner og problemløsning. Videre hvordan de voksne gir feedback på 
læringsprosessen for å sikre økt kunnskap.

Organisering av avdelingen, 
er mest aktuelt for de eldre 
barna og fokuserer på 
proaktive ansatte som gir 
barna veiledning og tydelige 
forventninger. Videre skal den 
sikre optimal produktivitet 
for barna for å minimere 
uhensiktsmessig vandring 
og venting som igjen kan 
føre til konflikter. Ikke minst 
krever det variasjon i det 
pedagogiske arbeideidet for å 
sikre barnas engasjement.

KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE

- Positivt og negativt 
  klima
- Sensitive voksne - 
  trygge barn 
- Barns perspektiv
  og medvirkning

- Gruppeledelse og 
veiledning

- Tilrettelegge for 
lek, læring og 

overganger
- Variasjon

- Begrepsutvikling forståelse
  og dybdelæring
- Tilbakemeldinger
- Egenledelse i lek og læring
- Språk

Læringsstøtte

Organisering og ledelseSosioemosjonell støtte
og veiledning
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TIK lærer omsorgspersonene teknikker og egenskaper for å gjenkjenne, forstå og 
håndtere egne og barns følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle 
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles og innarbeides 
i det daglige arbeidet med barn og i samarbeid med dyktige kollegaer. Det utvikles 
også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING

MÅL FOR OMSORG:
Alle barna får: 

  oppleve trygghet 
  oppleve gode relasjoner til barn og personale
  oppleve tilhørighet i barnehagen
  oppleve grunnlag for trivsel, glede og mestring i hverdagen
  støtte og oppmuntring i det å gi omsorg til andre

Hvordan barnehagen skal arbeide med omsorg:

  personalet skal være tydelige og omsorgsfulle rollemodeller
  personalet skal gi trøst, ros og utfordringer
  personalet skal se og forstå hvert barn
   personalet skal legge til rette for aktiviteter som gir barna muligheter til 

relasjonsbygging
   personalet skal ivareta hvert barn sitt behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro 

og hvile

MÅL FOR LEK:
Alle barn får:

  delta i leken på egne premisser og modenhet
  oppleve et inkluderende fellesskap i leken, positive relasjoner og vennskap
  tid til selvbestemt lek både inne og ute
  rom til å bruke egen kreativitet og fantasi
  oppleve mestring og feiling i trygge omgivelser
   møte et personal med lekekompetanse, og som oppmuntrer, støtter og deltar aktivt i 

leken
  oppleve lekens egenverdi
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Hvordan skal barnehagen arbeide med LEK:

   det skal tilrettelegges for ulike typer lek som er tilpasset barnas alder og 
modenhet; toddlerlek, fysisk lek, sanglek, konstruksjonslek, rollelek og regellek

   det skal legges til rette slik at barna får felles erfaringer som gir videre grunnlag 
for lek

   personalet skal observere, støtte og delta i leken på barnas premisser
   det skal være et tilrettelagt fysisk lekemiljø som innbyr til felles lek
   det skal gis rom for å endre opplegg og rutiner hvis barna har en god lek
   personalet skal ha respekt for lekens egenverdi
   Løvene skal få mulighet til å leke med førskolebarna i de andre barnehagene 

jevnlig frem til skolestart

MÅL FOR LÆRING:
Alle barna får:

   anerkjennelse for sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og det skal brukes 
som grunnlag for deres læringsprosesser

   aktivt bruke kroppen og sansene i læringsprosessene
   oppleve mestring og feiling i trygge omgivelser
   utvikle sine kunnskaper innenfor fagområdene i rammeplanen
   lære om seg selv og andre 
   leke til seg ny kunnskap

Hvordan skal barnehagen jobbe med LÆRING:

   personalet skal være oppmerksomme på barnas interesser og legge til rette for 
læring i lek, ulike situasjoner og aktiviteter i hverdagen

   personalet skal være støttende i møte med barnas initiativ, undring, 
nysgjerrighet og kreativitet

   personalet skal gi barna varierte opplevelser og erfaringer
   det skal tilrettelegges for læringssituasjoner der barna skal bruke kroppen og 

sansene sine
   personalet skal «drysse læringsstøv» på leken
   det skal tilrettelegges for læringssituasjoner som er knyttet til fagområdene i 

rammeplanen
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MÅL FOR DANNING:
Alle barna får:

   opplevelse av å være i et demokratisk fellesskap
   etiske dilemmaer presenteres for barna i samtaler med personalet
   støtte i sin identitetsutvikling og selvfølelse
   oppleve at egne meninger og innspill blir hørt
   støtte og veiledning slik at de kan mestre konflikter i lek og samspill med andre

 Hvordan barnehagen arbeider med DANNING:

   det er grublestunder/utforskerstunder hvor vi undrer oss sammen med barna
   personalet er gode rollemodeller på hvordan vi omgås med hverandre på en positiv 

måte
   tilstedeværende personal som oppfordrer barnas nysgjerrighet og undring
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   personalet legger til rette demokratiske prosesser der barna kan komme med 
forslag og det foretas avstemminger

   personalet hjelper barna slik at de blir i stand til å ordene opp i konflikter selv
   personalet har samlinger og aktiviteter der barna blir presentert for etiske 

dilemmaer

TOLERANSEVINDU
Når et barn er i sitt toleransevindu, er barnet i den sonen når han/hun lærer lettest, og er 
oppmerksomt og tilstede i situasjoner og relasjoner. Når barna er over toleransegrensen 
er man i en hyperaktiv tilstand, hvor det er vanskelig å forholdet seg til andre og det som 
skjer rundt. Han/hun vil da ikke være mottakelig for læring. Hvert barn har forskjellige 
toleransevindu, og vil derfor reagere ulikt. Vi bruker tid til å lære hvert enkelt barn å kjenne, 
slik at vi kan jobbe for at de er mest mulig innenfor sitt eget toleransevindu.

MÅL FOR BARNS TOLERANSEVINDU:
Alle barna får:

   de beste mulighetene for lek og læring
   være i trygge omgivelser
   møte voksne som bryr seg om dem 
   kunnskap om egne grenser, og lære seg selv å kjenne i ulike situasjoner
   grunnlag for å danne gode relasjoner med andre
   oppleve at andre respekterer deres grenser
   møte ansatte med kunnskap om toleransevindu

Hvordan barnehagen arbeider med TOLERANSEVINDU:

   har gode relasjoner mellom barna og de voksne
   alle har en primærkontakt som er en støtte for barnet i oppstarten og ved bytte til ny 

avdeling
   har toleransevindu som tema på personalmøter, gruppemøter og veiledning
   personale arbeider for at alle skal være mest mulig innenfor sitt toleransevindu i 

hverdagen 
   personale skal være tilstede og oppriktig bry seg om hvert enkelt barn
   personale skal hjelpe barna til å sette ord på egne følelser – være en rollemodell 
   personale skal anerkjenne barnas følelser; glad, sint, redd, frustrert 
   personale skal ha samlinger, aktiviteter o.l. der barna lærer om følelsene og hva som er 

kjennetegnene på de ulike følelsene
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BARNS MEDVIRKNING

VENNSKAP

MÅL FOR BARNS MEDVIRKNING:
Alle barna får: 

   oppleve medvirkning som en naturlig del av hverdagen 
   ha innflytelse i valg av  leker, aktiviteter, samlinger og turer
   bli anerkjent for at deres meninger, tanker og ideer blir hørt – utvikle god selvfølelse
   mulighet til å påvirke i vurderingen av barnehagens fysiske inne og utemiljø
   mulighet til å påvirke innkjøp av leker
   sine synspunkter vektlagt i samsvar med alder og modenhet

Hvordan skal barnehagen arbeide med MEDVIRKNING:

   barna skal få rom og tid til å uttrykke sine meninger, tanker, ideer og følelser
   barna få støtte slik at de kan finne egne løsninger
   personale skal ha kunnskap om barns utvikling slik at de observerer og følge opp alle 

barns uttrykk og behov 
   personale skal være fleksible og legge egne planer til side 
   personale skal bruke «åpne spørsmål» i dialog med barna
   barna på Jungelen skal inviteres til barnesamtaler der de individuelt kan gi personale en 

tilbakemelding på hvordan de har det i barnehagen, hva de liker å leke o.l. 
   det skal tilrettelegges slik at barna kan bidra med praktiske gjøremål 

MÅL FOR VENNSKAP: 
Alle barna får:

   sosial trening i samvær med andre – alle skal få den ferdigheten de trenger slik at de har 
minst en venn

   følelsen av at de er betydningsfulle
   oppleve viktigheten med balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 

andres behov
    delta i den fantasifulle og kreative leken i barnehagen
   felles opplevelser 
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Hvordan barnehagen jobber med VENNSKAP:

   personale lager egne lekegrupper tilpasset barnas alder og modenhet
   barna på Jungelen deltar i Hjertesamlinger – fokus på sosial kompetanse
   barna på KuToppen har Kanin og Pinnsvin samlinger – fokus på sosial 

kompetanse
   personale skal være gode rollemodeller 
   personale skal legge til rette for felles opplevelser som gir grunnlag for 

vennskap
   personale skal legge til rette for fantasifull og kreativ lek i hverdagen
   personale bruker sin kunnskap om relasjoner for å styrke barnas relasjoner
   barna gis veiledning og støtte i konflikter som oppstår 
   vi har vennefest noen uker etter nytt barnehageåret har startet. Fokus på 

betydningen av vennskap, og hvordan det kan være for de som ikke har en 
venn

   sikrer god tilvenning for de nye barna som begynner i barnehagen, legge til 
rette for lek i små grupper i starten 

SPRÅK
RAMMEPLANEN:
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk, påvirker og påvirkes av alle 
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette 
barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god 
språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 
fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

HVERDAGSSAMTALER
En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket 
aktivt, og vi voksne i Øyno er opptatt av å skape et godt språkstimulerende miljø. Derfor 
bruker vi språket i samspill med barna gjennom hele dagen, og legger også til rette for 
språklig samhandling barna imellom. Vi vet at vår innsats er viktig, og vi er språkmodeller 
for barna. I garderoben snakker vi for eksempel sammen om navn på klærne, om det barna 
gjør, om felles opplevelser eller om noe som skal skje senere på dagen. Det meste og 
viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom slike hverdagsaktiviteter, 
og ulike innfallsvinkler og metoder kan være egnet til å engasjere barna i språklige 
aktiviteter.
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Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst, og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barn lærer språk best gjennom å være 
språklig aktive (Rammeplanen). 

Vi i Øyno Fus barnehage ønsker å skape en kultur for lesing i barnehagen fordi vi vet at 
systematisk språkstimulering har svært mye å si for barns språkutvikling. Barns møter 
med bøker er verdifulle. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles 
leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesing. Barn lærer språk i samspill 
med andre, i situasjoner der språk og handling har en funksjon sammen som i høytlesing, 
fortelling, samtaler, lek med skriftspråk, rim, regler og spill. Gjennom leseaktiviteter utvikler 
barna sin språkkompetanse som å utvikle selvtillit i møte med tekst og språk, de blir 
fortrolige med skriftspråket og blir trygge på språket som redskap for tanken. Barn liker 
ofte å lese de samme bøkene om og om igjen, og er fulle av spørsmål og kommentarer om 
handlingen og bildene i boken. De har også ofte assosiasjoner til eget liv gjennom bøkene. 
Hovedfokuset i dialogisk lesing er ikke selve lesingen, men handler om samtalen mellom 
barna og den voksne. Vi legger til rette for dette ved å:

   ha bøker tilgjengelig der barna er
   bytte ut og låne nye bøker med varierte tema som kan interessere de fleste
   være tilgjengelige voksne for lesing i «frilek»
   ha lese og lekegrupper hver uke
   ha faste lesesamlinger med dialogisk lesing for Løvene hver uke
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TODDLERKULTUREN PÅ KUTOPPEN
Toddler betyr «den som stabber og går» og brukes om barn i ett- og toårsalderen. Toddlerne 
har en egen måte å kommunisere med hverandre og de rundt seg. De bruker kroppen som 
sin måte å kommunisere, lære og utforske. Barna i denne alderen observerer hverandre 
og hermer etter det som de andre gjør. Det er deres måte å leke sammen på. Den typiske 
toddlerleken kan virke litt «kaotisk», men er veldig meningsfull og preges av latterhyl, 
overdrivelse og mye humor. Gunnvor Løken kaller dette for «Toddlerkultur». 

Et eksempel fra hverdagen. Per (1år), Lise (1år) og Herman (1,5år) leker inne på avdelingen. 
Herman drar bort en stol til «bingen». Han klatrer opp på stolen og hopper ned i «bingen». 
Han lander på rumpa, ler og reiser seg opp igjen for å gjøre det samme. Dette har nå Lise og 
Per observert, og går også bort til stolen. De hopper også ned i «bingen», og de ler høyere 
og høyere for hver gang. De har høye gledeshyl når de lander i «bingen». Her kommuniserer 
og leker barna med hverandre, og kommunikasjonen skjer ved hjelp av kroppen. Denne 
kroppslige leken gir barna mye glede, og alle barn i denne alderen har en bevegelsestrang 
og utforskertrang. Hos oss i Øyno så anerkjenne vi denne type lek, og ser viktigheten den 
har. Avdelingen, samlingene og aktivitetene skal gi barna rom til å bruke kroppen aktivt. 

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA

MÅL FOR BARNEHAGEN SOM KULTURARENA:
Alle barna får:

   oppleve spenningen rundt barnehagens egen nissefamilie
   oppleve spenningen rundt barnehagens egen påskehare
   kjennskap til ulike tradisjoner; bøker, litteratur, sang og musikk
   estetiske opplevelser; drama, forming og musikk
   bruke sin nysgjerrighet, sansene, humor og ideer i hverdagen
   kjennskap til lokale kulturverdier og kulturelt mangfold

Hvordan barnehagen skal arbeide som en KULTURARENA:

   sang, musikk, rim og regler skal være en naturlig del av barnas hverdag
   personalet skal tilrettelegge formelle- og uformelle situasjoner der barna deltar på 

dramatisering av eventyr og fortellinger, sangleker, lytting til musikk o.l.
   vi ivaretar ulike tradisjoner som jul, påske, karneval, barnehagedagen, FUS 

vennskapsdag, 17. mai og Løvene sin tur til dyreparken i Kristiansand.
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   hver jul pynter vi juletreet til Horjen
   nissefamlien flytter inn på loftet i barnehagen i midten av november. Det bygges opp 

mye spenning og gode samtaler om nissene. Nissene er en aktiv del av hverdagen i 
barnehagen frem mot jul. Personalet skal spille videre på barnas innspill om nissene. 
Det lages også egne nissefilmer som legges ut på Youtube.

   hver påske flytter påskeharen inn i barnehagen. Det bygges også her opp spenning og 
gode samtaler om påskeharen. 

   vi har markering av samefolkets dag
   nærmiljøet brukes aktivt
   vi deltar på ulike barnearrangementer som skjer i kommunen
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TILVENNING 
Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt 
i barnehagen. Når barnet starter har vi en 5-dagers tilvenning. Vi ønsker at en av 
foreldrene er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og 
lek på avdelingen. Tilknytningspersonen har ansvar for en god dialog og kontakt 
med barnet og foreldre.

Vi oppfordrer til å komme på besøk før barnehagestart.
Før oppstart ønsker vi å ha en samtale med nye foresatte. Dette er en fastsatt 
samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. 
Vi ønsker gjerne å ta denne samtalen ved et hjemmebesøk. Dette skal bidra til 
trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser.

FRA KUTOPPEN TIL JUNGELEN 
Å gå fra småbarnsavdeling til stor avdeling er en stor endring i barnets liv. Barnet 
fra KuToppen vil møte nytt personale, flere barn, nye rom og andre forventinger 
på Jungelavdelingen. I Øyno Fus barnehage har vi god erfaring med å forberede 
overgangen tidlig om våren slik at barna får et godt innblikk i hva som møter dem til 
høsten. Derfor gjennomfører vi dette:

   faste formiddagsbesøk på Jungelen om våren
   avslutningssamling for de som skal over på ny avdeling 
   lar overgangen være et tema på foreldresamtaler om våren 
   har overgangsmøte mellom pedagogiske ledere for gjeldende avdelinger 
   ved behov får barnet besøke Jungelen oftere

FRA ØYNO FUS BARNEHAGE TIL SKOLEN 
Å starte på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. Overgangen fra barnehage-
barn til elev er en tid barna skal se frem til med glede, nysgjerrighet og forventning. 
Men for noen kan barnehageslutt og skolestart fortone seg som noe skummelt og 
utfordrende. Barnehagen, skolen og SFO har, sammen med dere foreldre, et felles 
ansvar for at barnet deres møter skolen med entusiasme og lyst til å lære. Barns 
medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig. Barnet skal få fortelle 
om sine forventninger, følelser og ønsker for det å begynne på skolen, og dette 
skal få innvirkning på barnehagens arbeid med overgangen. I Øyno Fus barnehage 

OVERGANGER
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har skolestarterne egne dager med øynoklubb hver uke hvor de deltar i aktiviteter 
knyttet til sosial kompetanse, lekbasert læring og dialogisk lesing. I denne klubben 
snakkes det også helt konkret, og praktisk om hva som vil møte barna på skolen og 
evt. SFO. For at alle skolestartere i barnehagene i kommunen skal bli godt kjent med 
hverandre, har vi gjennom hele året felles turer og besøker hverandres barnehager. 
Dette oppleves positivt og bidrar til trygghet og nye vennskap.

Dette skjer i løpet av året:

   Vanntilvenning i svømmehallen ved Sokndal skole
   Felles turer/treff/besøk mellom barnehagene i kommunen
   Barnesamtaler
   Skriftlig overføringsskjema til skolen
   Overføringsmøte
   Skolebesøk
   Sokndal kommune har utarbeidet en plan for overgangen fra barnehage til 

skole som gjelder for alle barnehager i kommunen. https://www.minskole.no/
sokndal/Underside/6555
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FAGOMRÅDENE OG PROGRESJONSPLAN

Alle 7 fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. De 
gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra 
til å fremme trivsel, allsidig utvikling og god helse.  Fagområdene er i stor grad de samme 
som barn senere møter som fag på skolen. 

Vi har laget en progresjonsplan, slik at vi skal vite at barna stadig får nye utfordringer og 
opplevelser for hvert år de går i barnehagen.  Det skal være en progresjon slik at vi sikrer at 
det for eksempel er forskjell på hva en 1-åring gjør i barnehagen, i forhold til en 5-åring.  En 
slik plan gir oversikt over hva barna skal oppleve etter hvert som de blir eldre i barnehagen.  
Mye av det som står i rubrikkene gjør vi daglig, men med planen blir vi mer bevisst på hva 
hver aldersgruppe vil ha nytte av og kunne klare for sin alder.

Målet er at alle barna skal ha vært innom alt i rubrikkene når de slutter i barnehagen 
som 5-6-åringer.  Med denne planen ønsker vi å sikre variasjon på de ulike temaene og 
fagområdene.  
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FAGOMRÅDER
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst jobber vi for at barna får utforske og utvikle 
sin språkforståelse, og få utvikle et godt muntlig språk. Vi jobber for at barna skal evne å kommuni-
sere i et sosialt samspill. Både nonverbalt og verbal kommunikasjon er viktig for et rikt språk. 

0-2 ÅRINGER
• Introdusere ulike peke- og bildebøker
• Starter med dialogisk lesing 
• Samlingsstund
• Formidle enkle eventyr ved hjelp av 

*bøker, bilder, dramatisering, sanger og dukketeater
• Synge sanger
• Bruke enkle rim og regler
• Introdusere enkle spill

3-4 ÅRINGER
• Samlingsstund
• Fortellerstund
• Høytlesning med noe lengre tekst
• Lytte til hverandre
• Gjengi kjente rim, regler og sanger
• Snakkepakken
• Ta imot kollektive beskjeder
• Gjengi sin bokstav og sitt navn
• Lese- og lesegrupper
• Brettspill
• Øve på konfliktløsning ved bruk av samtale
• Barneintervjuer 

5-6 ÅRINGER
• Øynoklubben (førskoleklubb)
• Kjennskap til bokstaver
• Begynnende interesse for å skrive navnet sitt
• Rime – ord
• IT
• Preposisjoner
• Ta imot kollektive beskjeder
• Forsettelsebøker
• Fortellingssanger med flere vers
• Presentasjon i gruppen (eks. en sang eller sketsj)
• Vitser og gåter
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Vi skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt 
og sosialt velvære og god fysisk- og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 
være i bevegelse og lek, og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Vi skal bidra 
til at barna blir kjent med kroppen sin og blir bevisst egne og andres grenser. Vi vektlegger hygiene, 
godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile. I Øyno legger vi vekt på et sunt og variert 
kosthold med frukt og grønnsaker hver dag. Hver fredag har vi middag i barnehagen.

0-2 ÅRINGER
• Legge til rette for grovmotoriske aktiviteter 

*utelek, tur, dans, gym, aking
• Sanse-rom
• Bevegelses-sanger
• Gym-lek
• Balansere, klatre og løpe
• Sunt kosthold
• Legge til rette for finmotoriske aktiviteter  *tegne, male, enkle puslespill, perle med store perler
• Selvstendighetstrening
• Påkledning
• Do-trening
• Hvile/søvn

3-4 ÅRINGER
• Grovmotoriske aktiviteter
• Kaste/ta imot ball, fotball, balansere
• Bevegelses- og sangleker
• Hinderløype
• Håndvask
• Lengre turer
• Finmotoriske aktiviteter 

*perle, klippe, lime
• Smøre maten selv
• Avanserte puslespill
• Holde orden i egne klær
• Delta i baking og matlaging

5-6 ÅRINGER
• Grovmotoriske aktiviteter
• Svømmetrening
• Lengre turer
• Finmotoriske aktiviteter  *riktig blyantgrep, fargelegge innenfor streker, klippe etter streker, kneppe knapper, 

glidelås, knytte
• Gym-lek
• Hinke
• Balansere
• Klatre
• Prosjekt «Kroppen min eier jeg»
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Barnehagen vil at barna skal oppleve kunst og kultur ved å bruke ulike materialer og teknikker.  Vi 
legger til rette for å videreutvikle barnas kreativitet. Vi ønsker å fremme skaperglede, og la barna få 
et eierforhold til det de lager.
Vi bruker daglig sang og musikk på forskjellige måter.

0-2 ÅRINGER
• Introdusere forskjellige formingsmaterialer
• Håndmaling
• Fotmaling
• Male med pensel
• Playdo
• Fargeblyanter
• Introdusere primærfargene
• Høre på forskjellige musikksjangre
• Sanger med og uten bevegelse
• Dramatisering
• Introdusering av påskeharen og nissefamilien

3-4 ÅRINGER
• Blande ulike farger
• Klippe og lime ulike materialer
• Rytme med instrumenter
• Sang- og regelleker
• Sanger med flere vers
• Dramatisering
• Utkledning
• Rollelek
• Veving
• Innblikk i kunst og kultur gjennom besøk på teater, kino osv.

5-6 ÅRINGER
• La barna skape egne fortellinger og sanger
• Underholde på forskjellige arrangement
• Avslutningstur til Kardemommeby m/overnatting
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser, og får oppleve 
naturen som arena for lek og læring.  De skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling.  De 
skal få forståelse for hvordan teknologi kan brukes i lek og i hverdag.

0-2 ÅRINGER
• Naturopplevelser
• Turer i skogen
• Se på ulike planter, insekter og dyr
• Gårdsbesøk
• Konstruksjonsleker som duplo, treklosser o.l.
• Egg i rugemaskin

3-4 ÅRINGER
• Lære om de ulike årstidene, finne tegn
• Miljøvern
• Gjenbruk
• Lære om været, temperatur
• Bygge- og konstruksjonslek

5-6 ÅRINGER
• Kle seg etter været
• Spikke, sage og hamre
• IT
• Kildesortering
• Eksperimenter (bli kjent med professoren)
• Få kjennskap til livets syklus
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ANTALL, ROM OG FORM

Barnehagen skal oppmuntre til matematisk forståelse og logisk tenkning gjennom lek, samtaler og 
hverdagsaktiviteter.  Arbeid med fagområdet skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og motiva-
sjon for problemløsning.

0-2 ÅRINGER
• Introdusere tallrekken 1-10
• Ha tilgjengelig klosser og leker med ulik form
• Enkle puslespill
• Synge sanger, ha rim og regler og eventyr om tall
• Bygge, sortere, smake, riste, klemme, putte oppi, tømme ut av

3-4 ÅRINGER
• Bli kjent med tallrekka 1-20
• Øve på å telle
• Mattekassen
• Konstruksjonslek som legoklosser, togbane o.l.
• Matlaging
• Bli kjent med geometriske former som trekant, firkant og sirkel
• Spill og mere avanserte puslespill
• Tid: måned, uke, dag

5-6 ÅRINGER
• Øynoklubben (førskoleklubb)
• Få kjennskap til tallgruppa 1-30
• Tid: klokka
• Rekkefølge
• Mengde
• Størrelse
• Geometriske former som kvadrat, rektangel, oval
• Bursdag
• Brettspill (regnespill, lesespill osv.)
• Avansert konstruksjonslek
• Mål og vekt
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Barnehagen skal tilrettelegge for at barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og 
verdier. Vi ønsker å bidra til at barna får interesse og respekt for hverandre til tross for at vi er ulike. 
Vi markerer høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven.

0-2 ÅRINGER
• Tilrettelegge samlinger der barna for innblikk i høytider og tradisjoner
• Sanger
• Forenkle påske- og julebudskapet
• Veilede barna på hva som er rett og galt
• Rutiner og regler på avdelingen
• Relasjonsbygging
• Vente på tur
• Gode bordvaner
• Bruke Kanin og Pinnsvinbøkene

3-4 ÅRINGER
• Gi barna kjennskap til ulike høytider og tradisjoner, og markering av disse
• Bli kjent med jule- og påskebudskapet
• Jule- og sommergudstjeneste i kirken
• Barnetime på Bø
• Relasjonsbygging blant barn og voksne på tvers av avdelingene
• Konfliktløsning
• Vente på tur
• Bruke Hjerteprogrammet

5-6 ÅRINGENE
• Øve på å vise respekt for hverandre
• Kjenne til at mennesker er ulike
• Legge opp til undring og filosofering over stort og smått
• Delta på påskevandring på Betania
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 
med sitt eget nærmiljø. Vi skal introdusere dem for personer, arbeidsplasser og institusjoner. Vi 
skal oppmuntre barna til å medvirke i egen hverdag og i samfunnet ellers.

0-2 ÅRINGER
• La barna bli kjent med nærmiljøet
• Turer til lekeplasser i nærheten
• La barna erfare at de er en del av et større fellesskap
• Synge navnesanger
• Vente på tur
• Dele med hverandre
• Følge enkle regler
• Gårdsbesøk
• 17. maifeiring

3-4 ÅRINGER
• Lære om ulike yrker
• Spille/synge lokale sanger
• Markere samefolkets dag
• Bli kjent med ulike tradisjoner, leve-sett og familie-former
• Besøke biblioteket
• Brannvern
• Førstehjelp
• Utflukter og opplevelser i lokalsamfunnet
• Følge enkle regler

5-6 ÅRINGER
• Øynoklubben (førskoleklubb)
• Besøke skolen jevnlig
• Samarbeide med de andre barnehagene
• Synge for de eldre på Solbø
• Meg selv, familien, adresse
• Demokrati
• Følge felles regler og kunne ta gode valg
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I barnehagen har vi tre måltider daglig. Frokost, lunsj og fruktmåltid. En gang i uka 
har vi middag. Vi er opptatt av at maten skal se innbydende ut og oppmuntrer barna 
til å smake. Når anledningen byr seg deltar barna i matlagingen. Vi lager også mat 
ute i grillhytta på bålet. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode 
«byggeklossene» er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten 
av kroppen. Det bidrar til at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.

For å ivareta barn med matvareintoleranse/allergi trenger barnehagen nøyaktig 
informasjon om hva barnet reagerer på, grad av sensitivitet, symptomer og 
behandling. Her kreves det en god dialog mellom barnehage og foreldre.

MÅLTIDET SOM LÆRINGSARENA 
Måltidet skal være en arena for mestring og matglede for barn. Måltider betyr også 
samhandling, fellesskap og god tid. Måltidet er en god anledning til å ha fokus på den 
gode samtalen sammen med barna. Ved å bevisst bruke måltidene som en pedagogisk 
arena, vil måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bli bedre ivaretatt. 

MÅLTIDER

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

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

  
PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon ved at den bidrar til 
kritisk refleksjon over egen praksis. Når barnehagen arbeider med egen vurdering og 
progresjon, er det den pedagogiske dokumentasjonen som vektlegges, da den rommer 
mulighet for endring og utvikling av egen praksis. Dokumentasjon av barnehagens 
arbeid danner utgangspunkt for drøftinger av nye planer og utvikling av virksomheten.  
Den gir også nyttig informasjon til foresatte, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi dokumenterer gjennom:

   det barna skaper i barnehagen
   facebook – Øyno FUS barnehage
   instagram – Øyno FUS barnehage
   dagen i dag på MyKid
   nyhetsbrev på Mykid

OBSERVASJON
Observasjoner av barna skjer hele tiden. I Øyno har vi egne observasjonsskjema 
ut i fra forventet utvikling til barn i ulik alder. Vi observerer blant annet språket, 
motorikken, samspillet, leken, humøret og trivselen. Ut i fra observasjonene 
lager vi konkrete mål som vi kan jobbe videre med. Observasjonene og målene er 
utgangspunktet for foreldresamtalene. 

PLANLEGGING, OBSERVASJON DOKUMENTASJON 
OG EVALUERING 
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ÅRSHJUL

EVALUERING 
Personalet foretar kontinuerlig evaluering av sitt pedagogiske arbeid i forhold til 
måloppnåelse og gjennomføring av sitt pedagosiske opplegg. 

Foreldre inviteres til å evaluere barnehagens innhold via en brukerundersøkelse hver høst 
(Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse). I tillegg jobber vi tett med foresatte med å gi oss 
tilbakemeldinger, tips og ideer for videre arbeid. 

Periode: Barna: Foreldre: Personal:
August: 18. Nytt barnehageår 

starter
Tilvenning for våre nye 
barnegrupper

16. Planleggingsdag HMS;  
Brannrutiner, turrutiner, avvik

17. Planleggingsdag

September: Uke 38 Brannvernuke
Uke 39 Kjærlighetsuken 
med vennefest

6. Foreldremøte kl. 18-19.30: 
HMS på Mykid, Barnet først, 
BTI, familiens hus
29. Foreldrekafe på jungelen
30. Middagsservering på  
Kutoppen

2. personalmøte  HMS;  
Beredskapsplaner

Oktober: Uke 42 + 43 trafikk- 
opplæring

Uke 40 Oppstart- samtale nye 
barn
Uke 41 Høstferie
28. Samarbeidsutvalgs møte 
(SU)
Brukerundersøkelsen

5. personalmøte
HMS; Risikovurdering
Uke 43. Praksiselever fra  
ungdomskolen

November: Foreldresamtaler uke 44, 45 og 
46

9. personalmøte
HMS; Arbeidsmiljø
12. Planleggingsdag; Fagdag 
TIK (tuning in to kids)
HMS; Måltid og mathåndte-
ring, førstehjelpsutstyr
12. Julebord for personalet
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Periode: Barna: Foreldre: Personal:
Desember: 3. Nissefest Uke 50 Utendørs julefest Personalet deltar på  

julefest
Januar: Intervju med Løvene

14. Kosedyrfest
3. Planleggingsdag
HMS; Bekymringsmelding til 
barnevernet
25. Personalmøte
HMS: Hms håndbok og brann-
perm

Februar: 22. Vi legger egg i ruge 
maskinen
4. Vi markerer same- 
folkets dag
11. Karneval

Uke 5. Foreldresamtaler for 
Løvene

Uke 9: Vinterferie

22. Personalmøte
HMS; Smittevern, hygiene og 
sykdom 

Mars: Uke 10 Førstehjelpsuke
Intervju med Sjimpanse-
ne og Papegøyene
15. Vi markerer  
barnehagedagen

24. Personalmøte 3 timer, 
innarbeide 27 mai HMS;  
Trafikksikkerhet

April: Uke 16 og 17.
Gårdsbesøk

Uke 15. Påske
Uke 17 og 18 Foreldresamtaler 
21. SU møte

26. Personalmøte 3 timer, 
innarbeide 27 mai HMS;  
Psykososiale forhold

Mai: 16. 17. mai fest

17. Vi går i tog

5-6 mai. Løvene reiser til  
Dyreparken
10. Foreldremøte: førstehjelps-
kurs + gjennomgang av  
medisinering av barn +  
Gjennomgang av regler når 
barn kan være tilstede  
ved sykdom

27. Planleggingsdag
24. Personalmøte, 2 timer fag, 
1 time praktisk HMS; Sommer

Juni: 15. Besøksdag for nye 
barn

1.Besteforeldrekaffe Kutoppen
2.Besteforeldrekaffe Jungelen
Uke 24 Sjørøverfest/ sommer-
avslutning med foreldre

7. Dalane FUS samling
10. Sommerfest for  
personalet
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