
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INNHOLD 

 

Innledning           side 3 

Styringsdokumenter         side 4 

Verdigrunnlag, mål og satsinger-FUS      side 5 

Barnehagens mål og satsinger       side 7 

Barnehagens implementeringsplan       side 9 

Barnehagens formål og innhold       side 13 

Barns rett til medvirkning        side 17 

Barnehagens verdigrunnlag        side 16 

Barnehagens fagområder        side 18 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering      side 21 

Samarbeid og overganger        side 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INNLEDNING 

Fra gård til barnehage 

24. September 2005 ble den siste kua på Eivindsholen gård slaktet, og gården ble gjort om til 
en flott barnehage med spektakulær arkitektur. Siloene og låven ble bygget om til kreative 
rom i lag med et stort nybygg. Nøyaktig to år etter, 24.september 2007, stod barnehagen 
klar til bruk.  

Barnehagen er en privat avdeling -og basebarnehage, og var tidligere eid og drevet av 
«bonden på gården». Trygge barnehager og FUS tok over som eier 01.01.2010.  
 

Avdelingene 

Avløysarane Bøndene Fjoset 

40647356 40647356 40647354 
 

Bingen Kalvagarden Administrasjonen 

40647352 40647351 97595875 
 

Visjon – Det gode medmennesket 

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. 

FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. Det er derfor vi 

sier «barnet først». Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle 

skal få utnytte sitt fulle potensial. Vi jobber for at barna er rustet for resten av læringslivet, 

fordi vi vet at læringen som skjer i barnehagene legger grunnlaget for all senere læring. 

Fellestrekket ved alle våre barnehager er at leken er utgangspunktet for all læring. 
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STYRINGSDOKUMENTER   

Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 

rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 

sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 

for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 

mer detaljert hva barnehage skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. 

 

FNs barnekonvensjon 
Barnehageloven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som ivaretar 

og 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. 

  
 

 

 

Rammeplanen vår viktigste arbeidsverktøy, 

sier noe om hvordan vi skal jobbe med blant 

annet: 

- Barns medvirkning 

- Å være en pedagogisk virksomhet i 

utvikling 

- Samarbeid mellom hjem/barnehage 

- Overganger fra avdeling, og mellom 

barnehage/skole 

 

Fagområdene våre: 

Språk tekst og kommunikasjon, 

kropp og bevegelse, mat og helse, 

kunst, kultur og kreativitet, natur, 

miljø og teknologi, mengde rom og 

form, etikk, religion og filosofi, 

nærmiljø og samfunn 
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 Oversikt over øvrige styringsdokumenter 

- Barnehagens vedtekter 

- Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene 

- Forskrift om miljørettet helsevern 

- Periodeplaner 

- Implementeringsplan CLASS 

- Kompetanseplan for personalet 

 

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSING 

Vårt verdigrunnlag 

Vi i Eivindsholen FUS barnehage er genuint opptatt av at vi alle er gode medmennesker. Vi 
har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktig for fremtiden.  

At barna vokser opp i et varmt og forståelsesfullt læringsmiljø, der de har myndighet, 
frihet, selvbestemmelse og fornuft, skaper selvstendige barn og medmennesker som har 
gode forutsetninger for å ta gode valg.  

Vi mennesker blir styrt av våre verdier og holdninger. I dannelsesprosessen ønsker vi å gi 

barna best mulig forutsetninger for livslang læring og da er det viktig å ha tilegnet seg solide 

verdier og holdninger som en støtte i hele dannelsesforløpet. 

Verdier Glødende – Skapende – 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. 

For oss i Eivindsholen er det viktig at hele personalgruppen vet hva som forventes av hver 

enkelt hver eneste dag. Vi jobber med mål og kjernekomponenter fra 

implementeringsplanen, disse skal lede oss i det daglige arbeidet og de skal si noe om hva vi 

skal utrette og hvem vi skal være i møte med barn og voksne. Verdiene skal motivere og 

inspirere oss til å være den beste utgaven av oss selv, ved å spre glede, være autentiske og 

legge til rette for positive miljø og skape positive klima hvor enn vi befinner oss. 

Visjon for FUS barnehagene 

«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.» 

Hovedmål for FUS barnehagene 

 FUS – barn har et godt selvbilde 

 FUS – barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 

 FUS – barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller 

 FUS – barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd 
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BARNET FØRST OG TUNING IN TO KIDS  

CLASS – Classroom Assessment Scoring System 

FAGLIG BAKGRUNN  

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 

derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere 

sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.  

Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som 

følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet 

først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å 

styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 

tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i 

barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av 

forskningen.  

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 

sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens 

ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det 

daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles 

også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.  

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til 

barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på 

alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere 

kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved 

Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie 

Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og 

Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie 

Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, 

UiO. 

Vårt arbeid med «Barnet først»  

I Eivindsholen har vi «Det gode medmennesket» som vår store satsing. Gjennom 

kompetanseutviklingen CLASS, lærer vi å støtte barna på en best mulig måte i alle 

situasjoner, dette for å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. Å være et godt 

medmenneske handler om å ta seg selv og andre på alvor, ta gode fornuftige valg, og utvikle 

mot og vilje til å hjelpe og bidra i de sosiale arenaene rundt seg.  

For å oppnå dette kreves et varmt og trygt læringsmiljø. De voksne må ha kompetanse til å 

forstå hvilken støtte barna trenger til ulik tid. Gjennom CLASS lærer vi oss, på detaljnivå, å se 

på hva vi må gjøre for at enhver situasjon skal bli enda bedre for barnet og gruppen. Vi skal 
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lære oss å observere hverandre, og alltid jobbe for at barnet skal oppleve et varmt, trygt og 

godt læringsmiljø, hver eneste dag.  

Dette er en nasjonal satsing som har vært etterlengtet over hele landet. Forskning viser at et 

systematisk arbeid med CLASS, styrker kvaliteten i barnehager. Vi gleder oss til å komme i 

gang med CLASS, og lære enda mer om arbeidet vårt på veien mot det gode medmennesket!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål og satsing i Eivindsholen 

 I Eivindsholen bygger vi gode medmennesker 

 I Eivindsholen legger vi til rette for at alle barn skal oppleve et trygt, godt og 

inkluderende barnehagemiljø. 

 

Tiltak for å oppnå målene: 

 Personalet deltar i kompetanseutviklingsprogrammet «Barnet først» og barnehagens 
egen kompetanseplan 

 Personalet deltar i veiledning 
 Personalet utvikler seg gjennom lærende møter 
 Personalet utvikler seg gjennom observasjon og video veiledning 
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IMPLEMENTERINGSPLAN – BARNET FØRST 

Intervensjon: CLASS 
Tidsrom: 2020-21 
 
Lovhenvisning:  

 §1-§3 i Lov om barnehager 
 
Mål ledergruppen:  
 

 Bygge barnehagen sin kapasitet til ved å være aktive 
implementeringsdrivere for å heve prosesskvaliteten i barnehagen.  

 Bygge egen kapasitet om endringsledelse og implementeringsarbeid i 
barnehagen.  

 Bygge egen kapasitet i forhold til å drive møtevirksomheten i barnehagen i tråd med prinsipper om 
lærende møte og organisasjonslæring.  

 
Mål for alle ansatte:  

 Bygge egen kapasitet ved å delta på intervensjonen som blir drevet som barnehagebasert 
kompetanseutvikling.  

 Økt kompetanse om hvordan den enkelte ansatte skal samspille med barna for at de skal oppleve 
høy prosesskvalitet.  

 
Mål med implementeringsplanen: Planen skal sikre en systematisk tilnærming til arbeidet med 
intervensjonen i implementeringsfasen. Samtidig vil planen fungere som dokumentasjon for 
barnehagebasert kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen jmf. Kapittel 5 i Rammeplan for barnehager. 
Planen ligger tilgjengelig for alle ansatte i MyKid og årsplan. DL har ansvar for å skrive inn evaluering av 
personalmøter og ledermøter. PL har ansvar for å skrive inn evaluering av avdelingsmøter. Planen skal være 
et levende dokument som endres underveis i implementeringsfasen alt etter progresjonen i intervensjonen.  
 

Dato Aktivitet Innhold Ansvar Utført Evaluering  

INITIERINGSFASEN 
Periode: Januar2020 - august 2020 

Januar Info Nettverksleder informerer 
nettverket om intervensjonen 
og Overordnet 
implementeringsplan.  

NVL   Forarbeid på nettverksmøtene, 
gjøre seg kjent med 
implementeringsfasen og 
modellene i 
implementeringsarbeidet. 

Januar 
2020 

Info Informasjon til ansatte.  DL   Det er sendt ut skriv med 
informasjon, og vi har gjort oss kjent 
med dette arbeidet på flere 
personalmøter. 

Februar 
2020 

Info Planlegging og forarbeid med 
pedagogene 

DL   Praktisk arbeid, der vi jobbet med 
modellene FIXEN og Pianta. Øve – 
øve – øve! 

Vår/ 
høst 
2020 

CLASS-
opplæring 

Utdanning av CLASS 
observatører i barnehagen. 

Ressurs 
Persone

r  

 En pedagog er under utdanning pr. 
oktober 2020. 
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August 
2020 

Forarbeid Nettverket og barnehagene 
bygger kapasitet ved å jobbe 
med implementeringsteori og 
prinsipper for lærende møter.  

DL/PL   Pedagogene har sammen sett alle 
læringsfilmene til Knut Roald, fikk 
gode refleksjoner rundt hvordan 
drive utvikling i lærende møter. 
Fixen modellen 
Organisasjonsutvikling av Pål 
Roland. 

August 
202 

Lederforan
kring 

Ledere deltar på 
lederforankring for å sikre at 
alle DL og PL i barnehagene får 
informasjon om intervensjonen.  

DL/PL   Vi så e-læringsfilmene, og fikk laget 
oss en strategi på hvordan vi skal 
implementere og jobbe med 
domenene i det daglige arbeidet. 

IMPLEMENTERINGSFASEN 
Periode: 2020-2021 

Dato Aktivitet Innhold Ansvar Utført Evaluering  
Novem
ber 

Fagdag 1 Fagdag for personalet DL/PL   

Novem
ber 

Obser- 
vasjon  

Ekstern CLASS observatør 
observerer prosesskvaliteten på 
avdelingene. Observasjoner (4 x 
15 min per avdeling) 
gjennomføres i alle barnehager. 

Observa
tør 

  

Domene/kjernekomponent: Sosioemosjonell støtte og veiledning  
Periode: August202 - januar 2021 

Dato Aktivitet Innhold Ansvar Utført Evaluering  
August 
2020 – 
juni 
2021 

Lærende 
møter 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Verktøy:  

 E-læringsprogram - 
ZELO 

 Rammeverk for 
implementering 
(Fixsen) 

 Arbeid med 
kjernekomponenter 
(Pianta) 

 Litteratur: 
o Implementerin

gsarbeid i 
barnehagen av 
Pål Roland 

Organisasjonsutvikling av Knut 
Roald 

DL/PL   

Septem
ber/ 
oktober 

Arbeids-
mål i 
Pianta 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Dimensjon: Positivt klima DL/PL   Pianta-modellen med 
kjernekomponenter, innhold, tiltak 
og implementeringsdrivere. 

Septem
ber/ 
oktober 

Dimensjon: Negativt klima DL/PL   Pianta-modellen med 
kjernekomponenter, innhold, tiltak 
og implementeringsdrivere. 

Novem
ber/ 
desemb
er 

Dimensjon: Sensitive voksne – 
trygge barn 

DL/PL   
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Januar 
2021 

Dimensjon: Barns perspektiv og 
medvirkning 

DL/PL   

Januar 
2021 

Evaluering 
og 
refleksjon 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

FUS lederforventninger:  
Hvilke lederhandlinger må 
ledergruppen i barnehagen 
utføre for å sikre at de ulike 
dimensjonene blir 
implementert i egen 
barnehage? Konkretiser i 
planen.  

Leder- 
gruppen 

i bhg 

  

Domene/kjernekomponent: Organisering og ledelse 
Periode: Februar 2021 - august 2021 

Dato Aktivitet Innhold Ansvar Utført Evaluering  
Februar 
– 
august  

Lærende 
møter 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Verktøy:  

 E-læringsprogram 

 Rammeverk for 
implementering 
(Fixsen) 

 Arbeid med 
kjernekomponenter 
(Pianta) 

 Litteratur: 
o Implementerin

gsarbeid i 
barnehagen av 
Pål Roland 

Organisasjonsutvikling av Knut 
Roald 

DL/PL   

April/ 
mai 
2021 

Arbeids- 
mål i 
Pianta 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Dimensjon: Tilrettelegging for 
lek, læring og overganger 

DL/PL   

Mai/ 
juni 
2021 

Dimensjon: Variasjon DL/PL   

Juni – 
august 
2021 

Evaluering 
og 
refleksjon 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

FUS lederforventninger: 
Hvilke lederhandlinger må 
ledergruppen i barnehagen 
utføre for å sikre at de ulike 
dimensjonene blir 
implementert i egen 
barnehage? Konkretiser i 
planen. 

DL/PL   

Domene/kjernekomponent: Læringsstøtte 
Periode: August-desember 2021 
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August 
– 
desemb
er 2021 

Lærende 
møter 
Ledermøte 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Verktøy:  

 E-læringsprogram 

 Rammeverk for 
implementering 
(Fixsen) 

 Arbeid med 
kjernekomponenter 
(Pianta) 

 Litteratur: 
o Implementerin

gsarbeid i 
barnehagen av 
Pål Roland 

Organisasjonsutvikling av Knut 
Roald 

DL/PL   

August/ 
septem
ber 
2021 

Arbeids- 
mål i 
Pianta 
Ledermøte 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

Dimensjon: Tilbakemeldinger DL/PL   

Oktobe
r/ 
novem
ber 
2021 

Dimensjon: Egenledelse i lek og 
læring  

DL/PL   

Novem
ber/ 
desemb
er 2021 

Dimensjon: Språk DL/PL   

Desem
ber 

Evaluering 
og 
refleksjon 
Leder- 
møter 
Personal- 
møter 
Avdelings
møter 

FUS lederforventninger: 
Hvilke lederhandlinger må 
ledergruppen i barnehagen 
utføre for å sikre at de ulike 
dimensjonene blir 
implementert i egen 
barnehage? Konkretiser i 
planen. 

DL/PL   

 

Vår lederstil leder til motivasjon og selvledelse. 

Vi er inspirert av Alexander Madsen Sandvik sin teori om leder-stiler. For at vi skal kunne 

oppnå felles mål om det gode medmenneske, er det viktig at vi er gode ledere. Vi skal kunne 

lede oss selv og andre på en positiv og anerkjennende måte. Positiv og bevisst ledelse skaper 

trygge og kompetente ledere og medarbeidere, som sammen skaper verdi for barna og 

arbeidsplassen.  

Ledelsen i Eivindsholen FUS barnehage vil være preget av en parallell mellom 

myndiggjørende ledelse og transformasjonsledelse.  
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Vi ser på transformasjonsledelse som ett nyttig verktøy for å skape og kommunisere en felles 

overordnet visjon og retning for barnehagen; det gode medmennesket. Gjennom 

transformasjonsledelse legger vi til rette for, og bidrar til at personalet arbeider i fellesskap 

mot samme mål.  

Myndiggjørende ledelse beskriver hvordan ledere kan legge til rette for selvledelse hos 

medarbeiderne, der medarbeiderne selv kan ha innflytelse til å lede seg selv mot 

barnehagens mål. Det handler om å skape et handlingsrom hvor alle kan arbeide og lede seg 

selv innenfor visse rammer, avklart og definert av lederen. For å lykkes med denne 

lederstilen er det en forutsetning at de ansatte trenes til selvledelse.  

 

COS 

Våre grunnleggende verdier i arbeidet baserer seg blant annet på trygghetssirkelen og COS. 

Dette er en metode som skal hjelpe barnet å kjenne seg trygg, og dermed stå sterkere rustet 

til å møte utfordringer. Dette krever tilstedeværende voksne med god kunnskap om 

tilknytning og gode samspill.  

Trygghetsirkelen skal være en grunnstamme og en verdi som alltid preger måten barna blir 
møtt på i barnehagen. Personalet i barnehagen er barns nummer 2 i relasjonshierarkiet, det 
er derfor helt avgjørende at vi har en god relasjon til hvert enkelt barn slik at det føler seg 
trygg, sett og hørt. Voksnes tilstedeværelse er den fremste arbeidsmåten for å dekke barnets 
følelsesmessige behov for kontakt, men også en viktig forutsetning for læring. 
Trygghetssirkelen handler om å følge barnet gjennom dagens opplevelser, ved å støtte, 
anerkjenne mestring, trøste, gi trygghet og omsorg når barnet selv har behov for det.  

- Vi voksne skal være større, sterkere, klokere og god – 
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Inkluderende barnehagemiljø 

Vi tar med oss det vi har lært gjennom de to årene vi har deltatt i prosjektet «Inkluderende 

barnehage –og skulemiljø». Målene og kjernekomponentene vi har jobbet med gjennom 

prosjektperioden har blitt en del av oss, og de skal fortsette å være en del av oss. Vi ser en 

naturlig rød tråd fra det vi har jobbet med i prosjektet inkluderende barnehagemiljø til det vi 

nå skal over på og jobbe videre med, CLASS. 

  Målene i inkluderende barnehagemiljø 

 Kompetente medarbeidere som legger til rette for og opprettholder et godt 

barnehagemiljø 

 Personalet skal være rustet til å stoppe alle former for krenkelser og forebygge 

mobbing 

 Personalet er bevisst sin rolle i leken og fremmer et autorativt og inkluderende miljø                                                    

Kjernekomponentene i inkluderende barnehagemiljø 

 Redusere stressfaktorene i barnehagen.  

 Barna skal oppleve positive samhandlinger med andre barn i lek. 

 Alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet.  

 Utvikle fleksibilitet og mestringsstrategier i lek 

 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Omsorg 

Barn i Eivindsholen blir møtt med omsorg og respekt. Omsorg er grunnlaget for utvikling av 
sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det er alltid den 
voksne som har ansvar for relasjonene i møte med barn. Disse relasjonene skal preges av 
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anerkjennelse, åpenhet, varme, nærhet, interesse og innlevelse i et gjensidig samspill. Vi skal 
være empatiske og omsorgsfulle voksne, med et trygt og godt fang tar vi oss tid til å lytte, 
møte og forstå barna på deres følelser.  

Lek 

Barns interesser, kreativitet, engasjement og initiativ skal danne grunnlaget for all lek, både 
den enkle og avanserte. 
I Eivindsholen skal barna møte tilstedeværende ansatte som vet hvordan de kan bidra og 
utvide leken ved å tilføre ideer og nytt materiell etter hvert som den utvikler seg. Ved å ta 

aktivt del i leken følger vi barna samtidig som vi er rollemodeller, støttende stillas og 

veiledere. Lekemiljøet skal være inkluderende og inspirerende. I Eivindsholen handler 

lekemiljøet om mer enn innredning av rom og tilgang på materiell. Lekemiljøet inkluderer 
uteområdet og turområdene og handler først og fremst om å ta barnets perspektiv inn i 
miljøet. Lekemiljøet er en del av barnehagens læringsmiljø som skal legge til rette for 

utforskning og kognitiv utvikling. Det skal være et felleskap hvor vi kan møtes og inspireres til 
ulike former for lek. 

Leken er på barnas premisser, den har en egen verdi, barn får leve ut sine fantasier og 
forestillinger, bearbeide hendelser og kjenne på å være en del av ett fellesskap. Det er 
barnets iboende kraft som driver det i lek.  

I Eivindsholen nytter vi lek som et pedagogisk virkemiddel og gir den høy prioritet gjennom 
hele barnehagehverdagen, både ute og inne.  

I lek lærer barna blant annet disse egenskapene: 

Selvregulering – Fleksibilitet – Planlegging – Arbeidshukommelse – Igangsetter –Organisering  

Disse egenskapene er essensielle for at leken skal kunne fortsette og vare over lenger tid. Det 
er her barna bearbeider og øver opp de sosiale og relasjonelle egenskapene som igjen er 
viktige for det sosiale samspillet og felleskapet i gruppen. 
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Læring 

Barn er nysgjerrige og har lyst å lære. Personalet i Eivindsholen skal legge til rette for barna 
får utforske sin nysgjerrighet og sitt vitebegjær, gjennom hverdagsspørsmål og det de ellers 
er opptatt av og som kommer frem i kommunikasjon og samspill. 

Personalet skal legge til rette for at barna skal få varierte opplevelser, erfaringer, 
utfordringer og mestringsopplevelser gjennom bruk av kropp og sinn. Alle barn skal få 
mulighet til å bidra i egen og andres læring. Lek og språk er viktige grunnpilarer for barns 
læring og utvikling, og de vil derfor prege barnehagehverdagen i aller høyeste grad. 

Danning 

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen. Dette kan skje 
gjennom dialoger der alle anerkjennes som selvstendige mennesker. Barna skal lære å tenke 
selv, søke kunnskap, reflektere og stille spørsmål. I barnehagen må derfor personalet vise 
respekt for kommunikasjonen som barna har, og interesse for det de sier. Personalet må 
være gode samtalepartnere og stille gode, åpne spørsmål. Vi skal veilede barna med å bli 
kjent med deg selv. 
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Vennskap og fellesskap 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Personalet skal 
støtte barna i initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre og oppleve 
vennskap. Vi skal sammen med barna reflektere over egne og andres følelser, grenser, 
opplevelser og meninger. Personalet skal forebygge og stoppe krenkelser, diskriminering, 
utestenging, mobbing og uheldige samspillsmønstre. 

Kommunikasjon og språk 

I barnehagen legger vi til rette for aktiviteter som fremmer kommunikasjon og språkutvikling 
som sosialt samspill, lek, lesestunder og begrepsleker. Personalet må være bevisst sin rolle 
som språkmodeller og anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale 
utrykk og støtte deres språkutvikling. Vi skal følge med på og støtte barn som har ulike 
former for kommunikasjonsvansker, eller er lite språklig aktive eller som har sen 
språkutvikling. Verktøy vi bruker som støtte i arbeidet er «Grep om begreper» og «Bravo-
leken» for de aller minste. 

 

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

Barns medvirkning 

I Eivindsholen skal alle barn behandles med respekt og likeverdighet. Barna skal bli sett på 
som kompetente barn med rett til å bli sett og hørt. Alle barn har rett til en psykisk god 
helse, og vi mener derfor at barns sosiale og følelsesmessige utvikling er helt avgjørende for 
vårt verdiarbeid og vårt menneskesyn. Barna skal derfor oppleve at de er betydningsfulle og 
at deres meninger blir hørt og tatt på alvor. 

Barnehagen skal arbeide målrettet mot et inkluderende læringsmiljø. Dette miljøet skal 
barna og de ansatte skape gjennom medvirkning i hverdagen. Kulturen i barnehagen bygges 
på trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd. Barna må derfor få medvirke i den 
daglige virksomheten, periodeplaner, måltider og ellers andre aktiviteter og gjøremål. Vi 
voksne må være genuint nysgjerrige og engasjerte i det barna medvirker i, om barna skal få 
oppleve å være betydningsfulle. Det vil si at barnet skal oppleve en effekt av både verbal og 
nonverbal kommunikasjon i samspill med de voksne. Vi har troen på at læring skjer i her- og 
nå situasjoner ved at de voksne lytter og tar barnas ord, atferd, tanker, følelser og innspill på 
alvor.  

Foresatte i barnehagen bidrar til å medvirke i barnehagens virksomhet. Medvirkning baseres 
på et aktivt samarbeid ved henting og levering, i foreldresamtaler, foreldremøter og 
gjennom SU. 
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Verdigrunnlag 

Nåtidens barn er fremtidens verdensborgere. For å gi barna en god hverdag, gjøre dem klar 
for livets mange muligheter og utfordringer, må vårt arbeid være forankret i grunnleggende 
verdier som respekt, likeverd og nestekjærlighet. Vi vil skape muligheter for at alle barn skal 
oppleve tilknytning og medvirkning i felleskapet, med fokus på mangfold. 

Likestilling og likeverd 

Likeverd og det å kjenne seg likestilt, er viktig for at barna opplever seg møtt, hørt og 
ivaretatt. Likestilling og likeverd vil også påvirke et godt selvbilde.   

Vi skal vise respekt for barndommens egenverdi, samt møte barna med tillit og respekt. 
Aksept for mangfold, likheter og ulikheter er noe vi tar på alvor i aller høyeste grad, og er 
ofte et tema på dagsorden. Gjennom tilstedeværelse skal vi sammen med barna fremme 
glede og trivsel gjennom lek og læring, hvor det kan være utfordrende, men også et trygt 
sted og være. Vi skal være fleksible i relasjoner med barn, vi skal reflektere over hvilken 
måte vi best kan tilegne det enkelte barnet gode og sunne verdier som fremmer likeverd og 
likestilling. 

I Eivindsholen skal vi ha en «ja-kultur», der vi tar barna på alvor og er nysgjerrige sammen. 

Livsmestring og helse 

I prosjektet “inkluderende barnehagemiljø” jobber vi aktivt med barns livsmestring og helse. 
Cecilie Evertsen er universitetslektor fra UIS som gjennom dette prosjektet har bidratt til økt 
kompetanse om hvordan vi kan fremme god psykisk helse hos barn i barnehagen. 
Menneskets grunnleggende behov er:  

Trygghet: Føle seg beskyttet i en tilknytningsrelasjon.  

Forutsigbarhet: Rutiner som skaper forutsigbarhet, viktigere enn store prosjekter.  

Stabilitet: Stabile samspill og små grupper som opprettholdes over tid. 

Ved å jobbe aktivt med disse behovene, hjelper vi barnet i utviklingen av trygge 
tilknytningsmønster. Trygge tilknytningsmønster omhandler en grunnleggende tillit versus 
mistillit til seg selv og andre.  Barnets mønster etableres i løpet av 4. til 8. levemåned, ved ca 
2 årsalderen er barnets tilknytningsmønster festet. Barnets tilknytningsstil anses i dag som 
ett av de viktigste forhold for barns utvikling og vekst. En trygg tilknytning er ingen garanti 
for god psykisk helse, men er en beskyttende- og veksthemmende faktor.  

Livsmestring og helse sett i lys av det gode medmennesket 

I arbeidet med det gode medmennesket, vil vi hjelpe barna til å stå opp for seg selv og for 
andre. Dette krever en egen styrke og tro på seg selv. Vi jobber aktivt med at barna skal ha 
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mot til å si fra, og tro på at egen stemme er viktig og betydningsfull. Livsmestring og livsglede 
har sammenheng med det gode medmennesket. Vi vil styrke barna til å være rustet for 
framtiden, og vi vil øve på å reflektere over seg selv og hverdagen sin for å ta gode valg på 
vegne av seg selv og menneskene rundt seg. Vi heier hverandre frem! 

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

Fagområdene i Rammeplanen preger en stor del av barnehagehverdagen vår. Hva vi jobber 
med innenfor det enkelte området vil komme tydeligere frem i periodeplanene som 
utarbeides for de enkelte avdelingene. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Vi er opptatt av at alle barn får muligheten til å utvikle en god språkforståelse og en god 
språklig bevissthet.  

For å få dette til, har vi fokus på å bruke språket mye. Vi prater med barna hele tiden, 
«bader dem i språk», forklarer og gjentar ord og begreper i de daglige møtene. Vi 
jobber også aktivt med: 

o Tras – et verktøy for observasjon av barns språkutvikling. 
o Vi bruker aktivt sang, rim og regler i hverdagen. 
o Barna skal få muligheten til å bli lest for hver dag. 
o Vi forteller historier, fortellinger og barna får selv bidra med sine historier. 
o «Grep om begreper», som er et godt utviklet verktøy for barnehager 
o «Bravo-leken» for de aller minste 
o Vi får også kompetanseheving, råd og tips gjennom kontaktpersonen vår i 

PPT. 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Vi er opptatt av at barna allerede nå lærer seg gode vaner og får et godt forhold til mat og 
fysisk aktivitet, dette for å få et sundt forhold til egen kropp, samt en god psykisk helse og et 
godt selvbilde. For å få dette til jobber vi med: 

o SmartMat – Fokus på hyggelige måltid og matglede. 
o Cos – trygghetsirkelen 
o Vi er bevisste på hvor vi går tur for at barna skal få bruke kroppen og utfolde 

seg allsidig. 
o Vi voksne er igangsettere, samt aktivt deltakende i regelleker og andre fysiske 

aktiviteter. 
o Vi beveger oss etter musikk 
o Kartleggingsskjema «Alle med». 
o Lage hinderløyper og labyrinter med barna. 
o De eldste benytter seg av balansesykler når de drar ut på tur. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Barna skal få utfolde seg og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. De skal få oppleve 
materiell i ulike former som stimulerer til skapertrang og skaperglede. Verdiene våre 
glødende, skapende og tilstedeværende blir særdeles viktige når vi jobber med dette 
fagområdet. Vi legger til rette for kunst, kultur og kreativitet ved å: 

o Presentere ulikt materiell som stimulerer til kreativitet og ulike 
uttrykksformer. 

o Personalet oppmuntrer barna til å uttrykke seg kreativt gjennom kunst og 
kultur. 

o Personalet engasjerer seg og tar barna med i lek og ulike uttrykksformer. 
o Vi uttrykker oss kreativt ut fra det temaet vi arbeider med. 
o Dramatisere, spille eller «leke» det som opptar barna, gjerne fra et eventyr, 

fabel, sang eller ei bok. 

Natur, miljø og teknologi 

Barna skal bli glad i naturen, kjenne gleden av å utforske og undre seg i naturen. Vi bruker 
sansene, lukt, syn og hørsel for å ta innover oss alt det naturen har å by på. Barna skal få 
utfolde seg i naturen, hoppe, klatre, krype og svinge, bruke kroppen og være aktive. Vi ser og 
undrer oss sammen over ulike miljø, det kan være miljøet rundt tjernet, eller miljøet i 
skogen. Hvilke dyr/insekter finner vi? Hvordan lever de og hvor bor de? Vi legger til rette for 
natur, miljø og teknologi: 

o Ved å variere tur-destinasjonene. 
o Utforske ulike miljøer, vann, skog, eng, steinrøys og fjell/småtopper. 
o Personalet undrer seg sammen med barna på tur og tar seg tid til å være 

delaktige og nysgjerrige sammen. 
o Personalet legger til rette for at barna skal få bruke kroppen sin ute i naturen. 

Barna skal få klatre, hoppe fra stein til stein, slenge seg på grenene osv. 
o Gi hverandre gode opplevelser ute, lage mat på bål/grill, slå opp lavvo, knytte 

«edderkoppnett» mellom trærne. 
o Barna får lære seg å håndtere verktøy som sag og spikkekniver, hammer og 

spiker, skrue og skrujern. 
o Synliggjøre naturfenomen og reflektere sammen med barna om 

sammenhenger i naturen. 
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Mengde, rom og form 

Barna skal få oppleve og få erfaringer med ulike former for mengde, rom og form, både 
gjennom naturopplevelser og mer konkrete fag som for eksempel matematikk. Erfaringene 
vil hjelpe barna å se sammenhenger og bedre forstå miljøet rundt seg. Vi legger til rette for 
dette fagområdet: 

o Bøker, smartboard og nettbrett for å lære mer sammen med barna.  
o Legge til rette for konstruksjonslek i barnehagen og på turer. 
o Orientere oss i naturen, prate om hvor man er og hvordan vi skal komme oss 

fra a-å. 
o Lage kart sammen med barna, ute og inne. 
o Bevisstgjøring av uterom og innerom. 
o Brettspill, terningspill, kortspill og regelleker. 
o Plukke bær, kongler, kvister, steiner ute på tur, telle dem og bruke dem 

kreativt. 
o Lage labyrinter og hinderløyper med barna. 

Etikk, religion og filosofi 

Med dette fagområdet ønsker vi å påvirke og forme hvordan barna oppfatter verden og 
menneskene. Videreføre og ta vare på de norske tradisjonene, men også trekke inn viktige 
markeringer fra andre kulturer og religioner som er relevante for barna i barnehagen. Vi 
legger til rette for dette fagområdet: 

o Gjennom refleksjoner og samtaler med barna 
o Samarbeid med kirken under jul og påske. 
o Markering av FN-dag og arbeide spesielt med takknemlighet og giverglede 
o I arbeidet rundt det «inkluderende barnehagemiljø» som er gjennomgående 

for hele året. 
o Ved at personalet er gode rollemodeller 
o Markere religiøse merkedager som representeres i barnehagen. 

Nærmiljø og samfunn 

Hvordan er det å være et menneske i Norge? Hvordan påvirkes vi og hvordan påvirker vi 
samfunnet? Hvordan ferdes vi? Er noen av de viktige refleksjonene vi gjør oss, sammen med 
barna. 

o Refleksjon rundt de ulike familie-formene. 
o Bærekraftig utvikling – hvordan jobber vi for å ta vare på naturen, samfunnet 

og verden vi lever i? 
o Barns medvirkning 
o Bli kjent med nærmiljø 
o Bli kjent med ulike typer yrker. 
o Hvor finner vi informasjon? Eks, bibliotek, avis, men også internett  
o Kontraster rundt om i verden. 
o Hvordan var verden før, og hvordan er den nå? Eks radio? 
o Få kjennskap til samisk kultur, Norges urfolk. 
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Smartmat 

I 2016 lanserte FUS «SmartMat» i alle sine barnehager. Dette gjennom kursing og tett 
samarbeid med overlege og farmakolog Berit Nordstrand. Det ble satt stort fokus på et sundt 
og variert kosthold med de «riktige» byggesteinene for at barnekroppene som er i utvikling 
skal vokse og ha energi til en lang barnehagehverdag. Kostholdet påvirker også barnas 
psykiske helse. 

«Skal du være høyt og lavt, er liten men skal bli stor må du ha riktig mat». Vårt mål er å 

skape matglede gjennom riktig og sundt kosthold. Hodet og kropp skal utvikle seg, og alle 

små helter trenger overskudd til lek og læring hele dagen. 

- Frokosten i barnehagen er hovedsakelig havregrøt med honning kanel og rosiner. Og 

evnt oppskåret frukt eller bær. Frokosten kan variere med grove brødmåltid. 

- Vi tilbyr minimum et varmt måltid i uken. 

- Vi tilbyr frukt eller grønt til hvert måltid. 

- Vi serverer 3 måltider i løpet av barnehagedagen: frokost, lunsj og 

ettermiddagsmåltid. 

 

Våre retningslinjer for “SmartMat”:  

1 Vi tilbyr grønnsaker/frukt til hvert måltidene 
2 Vi tilby minst 2 fiskepålegg til alle brødmåltider 
3 Vi tilbyr ren fisk eller fiskeprodukt med høyest mulig innhold av fisk. 
4 Vi velger rent kjøtt eller produkter med høyest mulig innhold av kjøtt.  
5 Vi bruker næringsrike kornsorter som spelt, urkorn og havregryn.  
6 Vi vil enkelte dager servere smoothie. 
7 Vi bruker vann til tørstedrikk 
8 Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer 
9 Vi ønsker å tilby sunne og varierende varme lunsjretter.  
10 Vi ønsker å skape en god atmosfære rundt matbordet. 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

Planlegging  

Hver avdeling utarbeider egne periodeplaner utfra rammeplan, årsplan og 

implementeringsplanen til barnehagen. Her vil avdelingene presisere hovedmålene og 

kjernekomponentene vi jobber med. En periodeplan utarbeides for 2 mnd av gangen, med 

unntak av desember. 

God planlegging sikrer en forutsigbar og trygg hverdag for både store og små i barnehagen. 

Som en metoder i planleggingen benytter vi oss av Fixen-modellen og «mal i arbeid med 

kjernekomponenter», inspirert av TTI rammeverket og CLASS Pre-K (Pianta mfl.2012). 
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Arbeid med kjernekomponenter 
A) Identifisere 

kjerne- 
komponenter 

 
Identifiser kjernekomponenten 

B) Underpunkter Hva identifiserer 
kjernekomponenten? 

Hva identifiserer 
kjernekomponenten? 

Hva identifiserer 
kjernekomponenten? 

Hva identifiserer 
kjernekomponenten? 

C) Operasjonalisere. 
Dele opp i 
mindre faktorer 

    

D) Beskrive 
hvordan. 
Tydeliggjøre og 
konkretisere 

    

E) Implementerings- 
drivere 

Trening: 
- IGP 
- Casedrøfting 
- Lesing, drøfting, refleksjon 

Veiledning: 
- Case 
- Kollega 
- Veiledning på impl. drivere 
-   

 

Dokumentasjon  

Dokumentasjonen skal vise til gjennomføringen av planene, både avdelingsvis, men også for 

hele barnehagen. Det kan dokumenteres i ulike former, som skriv, bilder og gjennom det 

barna selv skaper. Dokumentasjonen kan bli synliggjort på den enkelte avdeling, på 

oppslagstavla i gangen, på MyKid eller på facebooksiden til barnehagen. 

Dokumentasjon skal synliggjøre vår egen praksis og den hjelper oss til å reflektere over barns 

læring. Dokumentasjonen er også viktig for barnehagens utviklingsarbeid. 

Vurdering  

Vurdering, refleksjon og evaluering skal alltid gjøres underveis i de ulike prosessene. Vi vil 

alltid gjøre det vi kan for å ta de riktige vurderingene i hverdagen, både ifht barns beste, 

pedagogisk opplegg, hms forebyggende tiltak, organisatoriske metoder mm i barnehagen. 

Vurderingsarbeidet kan gjennomføres i her og nå situasjoner, men legges oftest til de ulike 

formelle møtene vi har i barnehagen. 

Personalet er godt kjent med, og bruker verktøyet «kvalitetskrysset» i vurderingsarbeidet. 

 

Hva er bra? 
 

Hvorfor? 

Hva kan bli bedre? 
 

Hvorfor? 

 

 

 

Ledelse: 

- Støtte 

- Pådriver 

- Ressurser 
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SAMARBEID OG OVERGANGER 

Møter og samtaler 

For å sikre samarbeidet mellom barnehagen og foreldre, legger vi opp til en samtale mellom 
pedagog og foreldre ved oppstart i barnehagen (oppstartsamtalen). Vi går gjennom et 
skjema med ulike spørsmål, som er felles for alle barnehagene i Time kommune.  

Videre vil det være en foreldresamtale om høsten (oktober) og en valgfri samtale om våren 
(Ikke valgfri for 5 åringene, da holdes overgangssamtaler.) 

Foreldremøter 

Det holdes 3 foreldremøter i året, et i mai for nye foreldre, et om høsten og et om våren. 
Foreldremøtet om høsten brukes hovedsakelig til å gi informasjon om hvordan vi har jobbet 
og hvordan vi tenker å jobbe i det videre arbeidet. Det vil her være rom for at foreldre kan 
medvirke og komme med innspill i det videre arbeidet. Foreldremøtet om våren holdes med 
et faglig tema og i samarbeid med Time kommune eller andre barnehager. 

SU  

Foreldremedvirkning forekommer også via SU-møter, som holdes 2 ganger i året. SU-
foreldrerepresentanter er: Siri Kartevoll, Nina Werness og Brit K. Wiig. Representantene fra 
personalet er: Hilde T. Jacobsen, Elin Fløystøl og Magne Kristiansen. Daglig leder Silje Aase 
står for innkallinger og leder møtene.  

Mykid  

Vi bruker MyKid som et verktøy for kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. MyKid 
er en nettportal skreddersydd for ansatte og foreldre. MyKid er et viktig bindeledd mellom 
oss, med tanke på dokumentasjon, informasjon, innhold, vurdering og aktiviteter i 
barnehagen. Vi ønsker derfor at foreldre gjør seg godt kjent med denne portalen for lett å 
kunne holde seg oppdatert. Her finner vi periodeplaner, vedtekter, årsplaner og andre 
viktige dokumenter i «faste oppslag» menyen.  

I Eivindsholen skal hele personalet sørge for at foreldre blir møtt og hørt hver dag. Vi skal 
skape gode relasjoner der det bygges gjensidig tillit og respekt.  
Tillit og respekt mellom barnehage og hjem er viktig for å få til et godt samarbeid der 

kommunikasjon og stor åpenhet om barnet preger samtaler, der vi kan fortelle hverandre 

enkle, men kanskje viktige hendelser som kan prege barnas hverdag. 

Tilvenning  

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye 

hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder 

særskilt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet 

miljø utenfor hjemmet. 

Foreldrene og barnehagepersonalet gir sammen barnet den beste starten i barnehagen. 

Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og 

barnehagepersonalet.  
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For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv 

oppstartmodell, som bygger på den såkalte «Jåttåmodellen». Modellen brukes hovedsakelig 

for de yngste barna under tre år, men elementer av denne kan med fordel også brukes i 

tilvenningen med de eldre barna. Vi vil anbefale å sette av 5 dager til tilvenning ved oppstart 

av nye barn. 

Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen sammen med 

barnet/barna sine. Dette for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet. Vi bruker 

trygghetssirkelen aktivt i tilvenningsperioden, der forelderen/foreldrene er den trygge 

basen. 

Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre, vil ha en positiv ringvirkning 

for barnet i forhold til læring og utvikling, også for det videre foreldresamarbeidet.  

Overgang mellom avdelinger 

 

Ved overganger internt i barnehagen, skal det gjennomføres overgangssamtaler fra pedagog 

til pedagog. Dette gjør vi for å sikre at hvert enkelt barn får en god start på ny avdeling.  

Det skal formidles om det er jobbet med ulike utfordringer, hva fokuset for det enkelte barn 

har vært, og eventuelle tiltak/oppfølging en har tilrettelagt for. Barnets kvaliteter skal i 

fokus, som hva det liker å leke med, hvem det trives sammen med, hvilke rutiner det har og 

hvilken læringsstrategi barnet innehar. 

Overgangen starter tidlig vår med besøksdager på den nye avdelingen sammen med andre 

barn og voksne. 

Overgangen barnehage-skole 

Det direkte samarbeidet med skolen innebærer to besøk på skolen. Ett besøk i mai der 

barnehagebarna får delta i en skoletime sammen med 1. trinn. Ett i juni hvor barna blir delt 

inn i skoleklassene de skal være i, sammen med sin lærer. Denne dagen får de også møte sin 

fadder fra 5. trinn.  

Ut over dette kommer inspektøren fra skolen innom i barnehagen for å hilse på barna. 

Pedagogisk leder vil ha et møte med skolen om våren for å overlevere overgangspapirer og 

diskutere klassesammensetninger etter at vi har hatt en samtale om overgangen med 

foreldrene til skolebarna. Klassesammensetningen diskuteres på grunnlag av hvem som 

«spiller» hverandre god.
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