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VELKOMMEN TIL BERGSKAUG FUS BARNEHAGE
Barnehagen har en fantastisk beliggenhet i nærmiljøet på Flateby med kort vei til skog 
og mark for rike naturopplevelser. Barnehagen er organisert med tre avdelinger, Blåbær 
(0-3år), Bringebær (3-5år) og Jordbær (5-6år). Det er tett samarbeid mellom avdelingene og 
vi organiserer oss på tvers i grupper flere ganger i uken. Personalet består av daglig leder,  
3 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, 4 fagarbeidere og 4 barneveiledere. Bygget er utformet 
med flere små rom som gir gode muligheter for å jobbe prosjektbasert. Det fysiske miljøet 
innbyr til lekelyst og vi har en utelekeplass som inspirerer til både rollelek og eventyrlyst.

DRIFT
Bergskaug er en del av FUS kjeden, og driftes etter vedtekter fra FUS barnehagene.  
Ansvar for barnehagens drift er daglig leder. FUS er en privat barnehagekjede som nå har 
rundt 177 barnehager i mer en 82 kommuner i Norge, noe som gjør oss til en av de største 
barnehagekjedene i landet. Det å være en del av et større fellesskap gir oss en enda større 
faglig bredde som gjør at vi holder oss godt oppdatert på forskning og på kunnskapen om 
barn og barns utvikling. FUS kjeden setter barnet i fokus- BARNA ER FUS!! Som en kjede har 
vi felles visjon, verdier og hovedmål som er forankret i alt arbeid vi gjør. Vi setter stor krav 
til profesjonalitet, derfor er personalet som jobber i FUS barnehager glødende, skapende og 
tilstedeværende, de gir det lille ekstra for at barna alle barn skal få oppleve hverdagsmagi i sin 
barnehagehverdag hos oss. Alle ansatte må skrive under på Etiske retningslinjer for ansettelse. 

ÅRSPLANEN
Hva brukes årsplanen til:

   Barnehagens årsplan er et arbeidsverktøy for personalet som beskriver hva barnehagen 
skal jobbe med. Den er med på å styre virksomheten i en bestemt retning.

  Et utgangspunkt for foreldres medvirkning til innholdet i barnehagen
   Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåer som eier, 

politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere. 

Det vil i tillegg til årsplanen lages månedsplaner/periodeplaner på avdeling og gruppe nivå der 
vi går mer i detalj på arbeidet. Etter hver måned gjør vi en evaluering av arbeidet som er blitt 
gjort i et eget månedsbrev ut til foreldrene. Ved å gjøre evalueringer kan planene justeres og 
endres underveis og barns medvirkning kan slik ofte bli vurdert

INNLEDNING
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Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og  
oppgaver og øvrige styringsdokumenter. 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FNS BARNEKONVENSJON 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden.

Andre styringsdokumenter for barnehagen:
  Årsplanen
  Forskrifter om miljørettet helsevesen i barnehager og skole
  Progresjonsplanen
  FUS barnehagenes etiske retningslinjer
  FUS barnehagenes serviceerklæring
  FUS barnehagenes vedtekter
  FUS barnehagens overordnede planer, visjon, verdier og mål

Alle styringsdokumentene finnes i sin helhet på MyKid og barnehagens hjemmeside

STYRINGSDOKUMENTER
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VISJON for FUS barnehagene

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.

HOVEDMÅL for FUS barnehagene: 
  Med utgangspunkt i vår visjon har vi målsetninger om at:
  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

FUS tiltak for å oppnå målene: 
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat
  Personalet følger FUS standard
  Vi skal se det beste i hvert enkelt barn

FUS BARNEHAGENES VERDIGRUNNLAG, MÅL 
OG SATSNINGER

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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VERDIENE for FUS barnehagene

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.

VERDIENE for FUS barnehagene: 

 

 

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. 

 

 

4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER 

SATSNINGSOMRÅDE for FUS barnehagene 

I FUS barnehagene er satsningsområdene egenledelse i lek og læring, vennskap og SmartMat. 

Egenledelse i lek og læring:  

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det er et felles 
begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer det vi sier og gjør. Egenledelse er 
vår grunntanke om hvordan barna lærer og opplever mestringsfølelse samt forbereder dem til 
skole og livet. Dette er et felles prosjekt i FUS som ble satt i gang høsten 2013. 

GLØDENDE
Personalet skal ta vare på de magiske 
øyeblikkene. De skal være intresserte 

og oppriktig intresserte i barnas 
initiativ og ta hvert enkelt barn på 

alvor.

TILSTEDEVÆRENDE
Alle barn møter en trygg voksen 
med blikkontakt og «hei» med 

navn. Vi er observante, 
omsorgsfulle, fokuserte og 

motiverte voksne som deltar 
aktivte i samspill og lek med 
barna. Vi ser barnas behov.

SKAPENDE
Skapende og kreative voksene som 
finner på aktiviteter med barna og 
bygger videre på barns interesser 
og undring. Det gis rom og tid for 

barnas ideer og interesser.
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SATSNINGSOMRÅDE for FUS barnehagene
I FUS barnehagene er satsningsområdene egenledelse i lek og læring, vennskap og SmartMat.

Egenledelse i lek og læring 
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det er et felles 
begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer det vi sier og gjør. Egenledelse er 
vår grunntanke om hvordan barna lærer og opplever mestringsfølelse samt forbereder dem til 
skole og livet. Dette er et felles prosjekt i FUS som ble satt i gang høsten 2013.
Egenledelseshjulet viser hva barn lærer i lek: 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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Egenledelse og de 4 kundeløftene
FUS barnehagene har utviklet 4 kundeløft som er løfter vi gir barna i våre barnehager.  
Disse er også gode grunnområder for å lykkes med egenledelsen.

  God kommunikasjon:   Åpne spørsmål stimulerer barns kommunikasjon og språk.  
Åpne spørsmål inviterer til refleksjon, undring og fantasi.

  Vennegaranti:   Vennskap er grunnlaget for et utviklende og lærende miljø! Det 
er derfor vi ønsker å gi en vennegaranti til alle FUS barn.

  Eventyrlyst:   Eventyrlyst handler om trangen og ønsket om å oppleve det 
ukjente og ha mot til å utforske nye ”stier”.  Eventyrlysten hjelper 
barnet til å ”reise seg” og ”stå i det” når det er litt tøft - egenskaper 
man har bruk for resten av livet.

  Lekekompetanse:  Vi vet at lekekompetanse styrker barns egenledelse og sosiale 
ferdigheter. Barns evne til fleksibilitet og rolleprogresjon er 
viktige kjennetegn på lekekompetanse.

Leken i Bergskaug FUS barnehage er:
  En morsom aktivitet barna kan gjøre sammen med andre eller alene 
  Spontane aktiviteter som barna selv bestemmer                                              
  Fantasifull, noe som er grunnleggende i barns hverdag
  Med på å utvikle språket
  Utfordringer og mestring i hverdagen
  Å skape vennskap gjennom samarbeid og brobygging
  Utvikling av grov og finmotoriske ferdigheter
  Utvikling av empati
  At barna får lekt ut ulike opplevelser
  Å prøve ut nye ting i trygge omgivelser
  Å få lærdom på en fantasifull og kreativ måte 
  Evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid
  Erfaringer som kan brukes senere i livet
  Læring
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Lekekompetanse hos voksne er:
  Tilstedeværende
  Deltagende observatør
  Å veilede i leken
  Å inspirere til lek
  Å tørre å gå inn i roller
  Å lytte til barna 
  Engasjement
  En lekekamerat
  Kreativ
  En megler i leken
  Å gi leken tid
  På barns nivå
  Å ha en dialog med barna
  Å bygge relasjoner
  Å være nysgjerrig
  Å bygge tillit samtaleinteraksjoner

Vennskap:
«Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. 
Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning». (udir.no) 

Gjennom vennskap med andre, lærer barnet noe om hvordan man omgås andre og hvordan 
vi skal være mot hverandre for at vi skal ha det godt sammen.

I Bergskaug FUS barnehage legger vi vekt på at barna skal utvikle sosial kompetanse for å oppnå 
vennskap. Dette utvikles i alle situasjoner. Personalet veileder, motiverer og tilrettelegger for å 
kunne skape vennskapelige relasjoner både på tvers av alder, kjønn og religion.
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SmartMat:
FUS SmartMat skal først og fremst skal fremme matglede hos barna. Gjennom trivelige måltider 
skapes det matglede og gode matvaner for barna i FUS barnehagene. 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. Barn inspirerer hverandre i lek og felles aktiviteter. De er nysgjerrige og 
utforskende, og vår oppgave er å stimulere og oppmuntre barna til dette også ved måltidene, og 
gi dem nye smaksopplevelser. Barnehagen er en fin arena for å gjøre barna kjent med et variert 
utvalg av råvarer. Slik kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et rikere og mer variert kosthold.

SmartMat innebærer at vi:
  serverer grønnsaker til hvert måltid                                         
  bruker gode råvarer
  bruker mest mulig næringsrikt korn
  balanserer inntaket av ulike type riktig fett
  bruker vann som tørstedrikk
  i størst mulig grad bruker naturlige søtningsstoffer
  skaper en god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider

«BARNET FØRST» – Og «evaluering av turning in to kids i norske barnehager»
Fra august 2019 og fremover, skal FUS satse på økt kvalitet i barnehagen ved å kartlegge 
personalets relasjonelle samhandling med barn. 

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 barne- hagene. 
49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges av forskningen. 
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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.

Fig.1. CLASS dimensjonene Pianta, La Pero et Hamre 2008
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.

Målinger: Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres 
i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner 
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til 
emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i 
barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS barnehager. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk 
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege 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.
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Barnehagens samfunnsmandant:  
 
Barnehagen skal gi barn under opplæringsalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven §1) 
Samfunnsmandat til barnehagen er å tilby barn under opplæringspliktig alder et godt omsorgs- 
og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
foreldre/foresatte støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til 
barnegruppa ivaretas. Barnehagen skal sørge for at barna opplever et oppvekstmiljø, som både 
gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygge mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv 
deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en 
forebyggende funksjon og bidra til sosial utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har som 
samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. 
 

Emosjonell og 
adferdsmessig støtte

• Positivt klima
• Negativt klima
• Voksnes sensitivitet
• Ta barns perspektiv
• Veiledning og 
reguleringstøtte

Organisering av 
avdelingen

• Ledelse og 
veiledning

• Aktivtet og 
overganger

• Variasjon

Støtte til læring og 
kongnitiv utvikling

• Tilrettelegging av 
læring

• Kvalitet på feedback
• Språkmodellering
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Barnehagens samfunnsmandant 
Barnehagen skal gi barn under opplæringsalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem 

(Barnehageloven §1)

Samfunnsmandat til barnehagen er å tilby barn under opplæringspliktig alder et godt 
omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 
med foreldre/foresatte støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til 
barnegruppa ivaretas. Barnehagen skal sørge for at barna opplever et oppvekstmiljø, som 
både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygge mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv 
deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en 
forebyggende funksjon og bidra til sosial utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har som 
samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

Omsorg
Barn har rett til trygge voksene som tar hensyn til barna og ser barnets behov. Personalet skal 
gi en omsorgsfull relasjon, der barnet blir tatt på alvor og trøster barnet ved behov. Personalet 
må lytte til barnet og være en god voksen. «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og 
trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet» (Rammeplan 2019). Omsorg er læring 
som barna tar med seg videre og kan gi andre. Ved å være i trygge rammer, øker det også 
muligheten for god læring og for å bygge en god selvfølelse. 

Læring
Læring = lek, lek = læring. Barn er født nysgjerrige og opptatt av alt som skjer. Gjennom å 
utforske, leke, skape, undre seg og filosofere, bidrar det til læring. Voksene må legge til rette, 
slik at barna kan utvikle vitebegjær- ønske om å forstå mer. Barna vet ikke selv at de lærer, det 
skjer automatisk gjennom ulike aktiviteter. Barnehagen må ha materiell, der barna kan undre 
seg, skape, samarbeide, mestre, utforske og søke nye utfordringer. I de fleste tilfeller, klarer 
barna å styre aktivitetene selv.  Likevel må personalet i barnehagen være tilstede for å veilede, 
evt. tilføre nye midler, støtte oppom og være en aktiv bidragsyter i leken og bidra til å utvikle 
leken hvis behovet er der. «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter 
opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» (Rammeplan 2019)

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

OMSORG, LÆRING OG DANNING
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Danning
Danning skjer gjennom aktiviteter som lek, måltid, være sammen med andre, påkledning og i alle 
andre samhandlingsprosesser. Det er en læringsprosess å ta hensyn til andre mennesker og det 
å kunne reflektere over egne handlinger og væremåter. Personalet må være gode rollemodeller 
og være tilgjengelig hos barn i alle situasjoner. Personalet må ha gode relasjonelle ferdigheter 
når de skal veilede barn og megle mellom barn ved uenigheter. I løpet av barnehagetiden, 
ønsker barnehagen at barna sitter igjen med god selvfølelse, viser respekt for andre mennesker, 
viser omsorg/empati for andre og viser gode handlinger. «Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidrar til å legge grunnlag for modig, 
selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap» (Rammeplan 2019)

For å kunne jobbe med disse punktene, må personalet i Bergskaug FUS barnehage:
  Ha god relasjonskompetanse
  Ha hjerte for å jobbe med barn
  Ha veiledningskompetanse 
  Være en trygg person
  Kunne gi mye omsorg
  Se alle barna
  Ha godt humør
  Være tilstede i lek
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Kvalitet er å jobbe på best mulig måte og med høy verdi, det skal omhandle våre tanker, 
handlinger og vurderinger.

Gode kvaliteter i Bergskaug FUS barnehage er å:
  Ha vennegaranti 
  Være imøtekommende 
  Være skapende, glødende og tilstedeværende 
  Være leken 
  Ha hverdagsmagi 
  Være rettferdig og vise omsorg 
  Ha god kvalitet på barnehagebygget 
  Ha utdannet personell  
  Ha medbestemmelse i hverdagen
  Ferdes i trygge omgivelser i et naturvennlig miljø
  Ha et åpent menneskesyn 
  Være endringsdyktige 

For å sikre kvalitet skal personalet i Bergskaug FUS barnehage:
  Jobbe for at barna vil være med, og glede seg til å være her
  Være tilstede og aktivt deltagende i barnas hverdag
  Skape trygghet for barna
  Være med å legge et godt grunnlag for barnas framtid
  Barnas sosiale kompetanse, og være en støttespiller
  Skape en spennende hverdag, magi og noe unikt
  Være lekende

I følge rammeplanen er kvalitet i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen,  
en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. 

KVALITET
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Relasjonskompetanse 
Ifølge Rammeplanen (2017) skal barna få oppleve at de blir sett, forstått, respektert og få den 
hjelp og støtte som de har behov for. Vi skal alltid ha fokus på den omsorgsfulle relasjonen 
mellom personal og barn, og mellom barna. Tillit er en grunnmur for relasjoner mellom 
mennesker, og spesielt mellom barn og voksne. Tilliten må bygges stein for stein, og det er vi 
voksne som er byggeledere for denne muren av tillit med barn. Hvis barn opplever stadig å bli 
pratet om på en negativ måte, så kan denne tilliten brytes og barnet kan oppleve følelser som 
skuffelse, usikkerhet, frykt, frustrasjon og et negativt selvbilde.

LØFT som verktøy
Vi bruker LØFT som verktøy for å bygge gode relasjoner til barna. Vi vet at barn utvikler seg 
best når de trives og blir sett for sine fremganger og utvikling på en positiv måte. Vi ønsker å 
fremme og bygge de sidene ved barnet som vi ønsker mer av. Å ha et aktivt fokus på å være en 
lysglimtjeger «ta baret på fersken» i å gjøre noe bra bidrar du til at barnets positive utvikling 
skyter fart. 
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«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.  
Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett 
til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle 
barns ulike uttrykk og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder 
og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta» (Rammeplan 2019)

Det Bergskaug FUS barnehage legger i det, er at alle barn skal bli hørt, sett, respektert og 
anerkjent. Dette handler ikke om at de skal få viljen sin, men at alle barn skal bli tatt på alvor 
i ulike situasjoner og medvirke i sin egen hverdag. Personalet må både være observant på 
barns verbale og non verbale språk.

Vi møter barna med anerkjennelse, tillitt og respekt 

For oss betyr det at:
  vi erkjenner barndommens verdi
  vi reflekterer sammen
  barna blir sett og hørt, og de lærer seg å lytte til hverandre
  barnas stemme blir hørt og de påvirker egen hverdag
  barna setter sine tanker, handlinger og verdier ut i livet
  barnet blir sett på som et unikt og selvstendig individ
  vi gir omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen 
  vi fremmer toleranse for hverandre. 

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

MENNESKESYN
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I Rammeplanen omtales syv fagområder hvor alle har som mål å fremme barns utvikling.  
Fagområdene skal ta utgangspunkt i barnas alder, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagens 
arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglig og fagområdene vil derfor sjeldent opptre isolert. 

Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Kommunikasjon, 
språk og tekst:

• God 
språkstimulering 
gjennom samtaler, 
lese bøker, fortelle 
eventyr, synge 
sanger, rim og 
regler bidrar til at 
barna: 

• Kan lytte til 
lyder og rytme i 
språket, som er 
viktig grunnlag 
for senere lese og 
skriveferdigheter

• Bruke språket til å 
uttrykke seg

• Bli kjent med bøker 
og digitale medier

• Få erfaringer med 
å kommunisere 
med andre barn 
og voksne. Være 
i dialog og bruke 
språket i lek med 
andre.

• Få språkstimulering 
gjennom 
ulike temaer i 
prosjektarbeid og 
samlingsstunder 
hvor barna får 
erfaring med enkle 
bevegelsessanger, 
rim og regler, og 
rytmeinstrumenter

• Bli kjent med enkle 
eventyr gjennom 
bilder konkreter 
og enkel tekster 
som kan være 
kilde til samtale og 
begrepslæring.

• Lære å kjenne igjen 
følelsesuttrykk.

• Kunne kjenne igjen 
eget navn.

• Bruke språket i lek 
og samtale med 
andre. Lytte til 
andre og vente på 
tur. 

• Øve på å løse 
konflikter/
problemer ved 
hjelp av samtale.

• Øve på å fortelle 
sammenhengende 
om en opplevelse 
eller hendelse.

• Kunne lytte til 
høytlesning i større 
gruppe. 

• Synge sanger med 
flere vers.

• Sette ord på 
egne følelser og 
handlinger. 

• Bli kjent med enkle 
tallsymboler og 
bokstaver. – Kjenne 
igjen sin egen 
bokstav. 

• Delta i samtaler 
rundt et tema, en 
bok, en historie og 
lignende.

• Lage egne rim og 
tullevers, eventyar 
og fortellinger. 

• Bli kjent med vitser 
og gåter og øve 
på og fortelle de 
videre. 

• Vite at det finnes 
flere språk i 
verden.

• Få kjennskap til 
alfabetet, skrive 
navnet sitt og finne 
antall stavelser i 
ulike navn. 

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak

3-4 år
Tiltak

5-6 år
Tiltak

Kropp, bevegelse, 
mat og helse:

• Gjennom varierte 
fysiske aktiviteter 
inne og ute skal 
barnehagen bidra 
til at barna får 
økt motorisk 
utvikling og 
kroppsbeherskelse. 
Få en positiv 
selvoppfatning 
gjennom kroppslig 
mestring, ha fokus 
på friluftsliv og et 
sundt kosthold. 

• Grovmotorikk: 
Få erfaringer 
med kroppslig 
lek (tumle, rulle, 
hoppe, krype 
osv.), bevegelse 
i ulendt terreng 
og bevegelse til 
musikk.

• Finmotoriske 
aktiviteter: 
Knottepuslespill, 
tegne og male

• Lære navn på 
kroppsdeler.

• Etablere gode 
rutiner for 
håndhygiene.

• Få erfaringer med 
sunn og variert 
mat.

• Grovmotorikk: Gå 
på lengre turer. 
Bruke kroppen 
aktivt inne og ute. 

• Finmotoriske 
aktiviteter: Perle, 
klippe, tegne og 
male. 

• Lære seg 
selvstendighet i 
forhold til personlig 
hygiene.

• Barna kler av og på 
seg selv. 

• Bli kjent med de 
ulike kroppsdelene 
og deres funksjon. 

• Kunne forberede 
og lage enkel mat. 
Smøre sin egen 
mat. 

• Grovmotorikk: 
Videreutvikle 
balanse og styrke.

• Finmotoriske 
aktiviteter: Tegner 
og fargelegger 
med et adekvat 
blyantgrep. Klippe 
etter mønster.

• Utvikler 
selvstendighet 
ved toalettbesøk, 
på- og avkledning, 
håndvask og under 
måltidene. 

• Mestre å ha ansvar 
for, få oppgaver 
og hjelpe til i 
praktiske gjøremål 
i hverdagen
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Kunst, kultur og 
kreativitet:
• Barna får mulighet 

til å skape, 
eksperimentere, 
sanse og oppleve 
kunst, drama og 
musikk. Dette vil 
være med på å gi 
kreativ tenkning og 
skaperglede. 

• Barna får 
utforske ulike 
formingsmateriell.

• Opplever at fokuset 
er på prosess og 
skaperglede, ikke 
på produkt. 

• Opplever sang, 
musikk og dans 
i hverdagen. 
Både i fri lek og i 
tilrettelagt aktivitet. 

• Erfaringer med å 
bruke rekvisitter 
for å skape en rolle.

• Utvikle fantasi og 
skaperglede. 

• Kunne fargenes 
navn. 

• Kunne følge med, 
konsentrere 
seg og være 
delaktig i større 
fellessamlinger osv. 

• Kunne bruke 
rytmeinstrument 
sammen med sang 
og musikk. 

• Kunne dramatisere 
enkle eventyr og 
sanger.

• Mestre mer 
avansert rollelek og 
utkledning. 

• Eksperimentere 
med farger. 
Uttrykke egne 
tanker ved 
formingsaktiviteter. 
Bruke teknologiske 
verktøy for å skape 
estetiske uttrykk. 

• Ha ansvar for sang 
og dramatisering 
på fellessamlinger. 

• Lager egne eventyr, 
fortellinger, rim og 
regler. 

• Dramatiserer en 
rolle i rolleleken på 
eget initiativ
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Natur, miljø og 
teknologi:
• Barna blir kjent 

med og får 
forståelse for dyr, 
planter, landskap, 
årstider og miljø. 
Vi undrer oss over 
naturens mangfold, 
og hvordan teknikk 
kan brukes i 
hverdagslivet. 

• Bli kjent med 
naturelementer 
som barnehagens 
uteområdet tilbyr. 

• Få erfaringer med 
turer i naturen.

• Bli kjent med 
og erfare ulike 
årstider.

• Erfare og oppleve 
ulike planter, 
dyr og innsekter 
gjennom ulike 
sanseopplevelser: 
ta på, føle, se, 
smake, høre.

• Bli kjent med IKT 
gjennom å få bli 
med i prosessen 
med å ta bilder og 
printe de ut.

• Gå på lengre turer 
og bli kjent med 
det som befinner 
seg i barnehagens 
nærmiljø. 

• Lære å ta vare på 
naturen – Plukke 
søppel slik at vi 
holder naturen ren 
og fin. Delta på 
RUSKEN aksjon

• Delta og lære av 
temaer som følger 
årstidene. 

• Kunne kjenne igjen 
ulike værtyper. 

• Bruke digitale 
verktøy til å søke 
svar på spørsmål 
om naturen.

• Prøve ut enkle 
eksperiment. 

• Få forståelse for 
noen av naturens 
prosesser – fra frø 
til blomst, fra egg 
til frosk, årstidene.

• Kunnskap og 
gjenvinning og 
kildesortering. 

• Få en begynnende 
artskunnskap. 
Kjenne navnet på 
arter i plante- og 
dyrerike. Se og 
kjenne igjen spor. 

• Observere været 
og kunne sette ord 
på det.

• Bli kjent med 
ulike teknologiske 
virkemidler f.eks: 
Bruke kamera, pc 
og printer.  

• Prøve avanserte 
ekspriment.
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Antall, rom og form:
• Gjennom lek og 

hverdagsaktiviteter 
skal barnehagen 
bidra til at barna 
blir kjent med 
tall, former og 
mattebegreper, 
samt få erfaringer 
med størrelse og 
mål. 

• Bli kjent med tall 
gjennom rim og 
regler, eventyr og 
sanger. 

• Få erfaringer med 
tall og telling i ulike 
verdagssituasjoner: 
Antall barn, antall 
matbokser, antall 
sko osv. 

• Få erfaringer 
med ulike former 
gjennom lek med 
klosser, puslespill, 
puttebokser osv. 
Voksne benevner 
ulike størrelser og 
former vi møter i 
hverdagen. 

• Få erfaringer med 
sortering gjennom 
å rydde leker på 
riktig plass. 

• Økt forståelse for 
antall, ulike former 
og størrelser. 

• Kjennskap til 
tallrekken 1-10.

• Snakke om 
begrepene i går, i 
dag, i morgen og 
begrepene over, 
under, ved siden av 
osv. 

• Undre seg over 
likheter, ulikheter, 
størrelse og antall. 

• Mestre å spille spill 
med hjelp av en 
voksen. 

• Sorterer etter gitte 
kriterier.

• Kjenne begreper/
passering som 
foran, bak, ved 
siden av, større enn 
mindre enn, først 
og sist m.m.

• Kjenne motsatte 
begreper som 
størst – minst, 
gammel – ny, 
mange – få osv .

• Kjennskap til 
tallrekka – opp til 
20.

• Mengdeforståelse 
Måle/veie.

• Kjenne til 
ukedagene 

• Sortere ting i 
kategorier.
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Etikk, religion og 
filosofi: 
• Barna får anledning 

til å undre seg 
og samtale om 
grunnleggende 
spørsmål, tilegne 
seg samfunnets 
verdier og normer. 
Barna får innsikt i 
kristne høytider og 
tradisjoner, samt 
andre religioner 
som er representert 
i barnegruppen.

• Få erfaring med 
ulike tradisjoner 
gjennom markering 
av jul, påske og 
andre høytider.

• Få erfaringer 
med voksne som 
er støttende 
og veiledende i 
onflikthåndteringer.

• Oppleve 
medbestemmelse 
- Erfare at deres 
spørsmål og tanker 
blir tatt på alvor.

• Lære å vise omsorg 
for hverandre.

• Bli kjent med hva 
som er rett og galt.

• Bli kjent med hva 
som er ditt og mitt 
– begynne å dele på 
leker.

• Barna lærer om 
hvorfor vi markerer 
høytider og 
tradisjoner.

• Utvikle evnen 
til samarbeid og 
konfliktløsning.

• Hevde seg selv og 
sine meninger. 

• Vise omsorg og 
hjelpe hverandre 
når det er 
nødvendig. 

• Snakke om hvordan 
vi skal være mot 
andre- Gi ros og 
snakke positivt om 
hverandre. 

• Få kjennskap 
til barns 
rettigheter(FNs 
barnekonvensjon)

• Lære om 
bakgrunnen for de 
ulike tradisjonene 
knyttet til høytider.

• Utvikle evne 
til empati og 
solidaritet – 
vilje til å hjelpe 
andre. Akseptere 
og respektere 
hverandres ulikhet.

• Vise interesse og 
forståelse for andre 
barns synspunkter.

• Undre oss 
over ulike 
problemstillinger, 
og reflektere over 
hvorfor ting er 
som de er både i 
barnehagen og i 
verden.

• Gi rom for gode 
samtaler og 
refleksjoner knyttet 
til barnas spørsmål 
og undring.
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Fagområdet 1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

Nærmiljø og samfunn:
• Ved å fokusere 

på nærmiljø og 
samfunn skal 
barnehagen 
hjelpe barna å 
møte verden med 
tillit, kunnskap 
og nysgjerrighet. 
Barna skal 
erfare hvordan 
de kan påvirke 
fellesskapet. Barna 
blir kjent med 
nærmiljøet, og 
lærer at alle inngår 
i barnehagens 
fellesskap, uansett 
forutsetninger. 

• Få erfaring 
med å føle 
gruppetilhørighet 
gjennom møte 
med andre barn og 
voksne.

• Skape fellesskap 
og bli trygg i 
barnegruppen. – 
Utforske starten på 
vennskap. 

• Oppleve å få 
medvirke i egen 
hverdag.

• Erfaringer 
med varierte 
turopplevelser i 
nærmiljøet som til 
butikken, skogen, 
bibliotek osv. 

• Barna vet de bor på 
Flateby. 

• Utvikle samhold 
og gruppefølelse 
og utvikle gode 
vennskap. 

• Lære å inkludere 
andre i leken. 

• Introdusere barna 
for nærmiljøet 
gjennom 
turer (besøke 
brannstasjonen, 
politi biblioteket, 
sykehjem og 
lignende)

• Bli kjent med 
hvor barna bor i 
nærområdet.

• Fokus på 
gruppetilhørighet, 
vennskap, samspill 
og gode relasjoner 
mellom barn, og 
mellom barn og 
voksne.

• Kjenne til 
og besøke 
severdigheter i 
Enebakk. 

• Besøke nærskolen. 
• Kunnskap om 

monarkiet, f.eks. 
hvem som er konge 
og dronning i 
Norge.

• Kjennskap til 
hvilket land vi 
bor i, og i hvilken 
kommune og by vi 
bor i.
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Planlegging og vurdering av barnehagens arbeid
Alt vi gjør i barnehagen planlegger vi og vurdere vi opp mot visjonen og våre mål.  
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.» 
(Rammeplanen 2017) Vi evaluerer og vurderer hver måned hvor vi er i forhold til våre planer 
og legger nye planer i forhold til evalueringen som foreligger. Dette gjøres på avdelingsmøter, 
pedagogisk leder møter, personalmøter, planleggingsdager og i pedagogisk rapport fra 
pedagogisk leder til daglig leder. Dette for å videreutvikle barnehagen som et godt pedagogisk 
sted for barna og for at voksne skal utvikle seg som rollemodell og reflekter over sin væremåte. 
I dette arbeidet skal også barna inkluderes «Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget» (Rammeplan 2017)

PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG 
REFLEKSJON

 
10. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG REFLEKSJON 

Planlegging og vurdering av barnehagens arbeid: 

Alt vi gjør i barnehagen planlegger vi og vurdere vi opp mot visjonen og våre mål. 
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.» 
(Rammeplanen 2017) Vi evaluerer og vurderer hver måned hvor vi er i forhold til våre planer 
og legger nye planer i forhold til evalueringen som foreligger. Dette gjøres på avdelingsmøter, 
pedagogisk leder møter, personalmøter, planleggingsdager og i pedagogisk rapport fra 
pedagogisk leder til daglig leder. Dette for å videreutvikle barnehagen som et godt pedagogisk 
sted for barna og for at voksne skal utvikle seg som rollemodell og reflekter over sin 
væremåte. I dette arbeidet skal også barna inkluderes «Barnets erfaringer og synspunkter skal 
inngå i vurderingsgrunnlaget» (Rammeplan 2017) 
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Dokumentasjon

Dokumentasjon i Bergskaug FUS barnehage er:
  et hjelpemiddel for å se ulike prosesser og resultater i barnehagen
  et redskap for evaluering
  dokumentasjon av aktiviteter, barns lek, turer og samlinger 
  observasjoner
  bilder, tekst, mail, Facebook og muntlige tilbakemeldinger

Vi dokumenterer slik at:
  foreldrene får et innblikk i sitt barns hverdag
  vi synliggjør vårt arbeid med barna
  barna får et tilbakeblikk over tidligere hendelser
  vi og foreldre reflekterer sammen med barna
  det dannes et grunnlag for barnas og barnehagens utvikling 
  mykid brukes aktivt

BARNET 
FØRST!
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Foreldresamarbeid
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven 
§ 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen 
skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med 
foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 
alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for 
barnets trivsel og utvikling. (Rammeplan 2017)

Personalet i Bergskaug FUS barnehage skal:
  Gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med hjemmet
  Møte alle foreldre på en positiv, åpen og ærlig måte
  Gi foreldrene tilbakemeldinger om barnets mestring og opplevelser
   Samarbeide med foreldrene om et felles mål, som er til det beste for barnet og sikrer at 

barnet trives
  Erkjenne at foreldrene er eksperter på egne barn og tar foreldrene på alvor
  Gi alle foreldre muligheten til å påvirke barnehagens innhold
   Åpne barnehagen som en felles arena for foreldrene,  

der vi inviterer til forskjellige arrangement
  Kalle inn til foreldresamtaler og foreldremøter.
  Jobbe etter serviceerklæringen til FUS barnehagene

SU- Barnehagens samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeid med barnas hjem sier Lov om barnehager §4 at hver barnehage skal ha 
et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle 
barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 
og foreldregruppen, for å skape et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalgets overordnende 
mål, er at det er et rådgivende, kontaktskapende og samordna organ. Representanter til 
barnehagens samarbeidsutvalg velges med like mange foreldre/foresatte og personalet, for 
et år av gangen. Daglig leder har møte, - tale- og stemmerett.

SAMARBEID OG OVERGNAGER
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MÅNED OPPGAVER FOR SU ANSVAR

September • Valg av SU representanter på 
foreldremøte. Første SU møte 
avholdes etter foreldremøte. 
Gå gjennom mandat og valg 
av roller innad i SU. 

• Daglig leder

Februar • Vinteraktivtetsdag utenom 
barnehagetiden

• SU leder kaller inn og 
organiserer

April • Andre SU møte, arbeid 
med årsplan, gjennomgang 
av årsregnskap, 
budsjett, vedlikehold, 
brukerundersøkelsen, 
matpneger, samt saker fra SU. 

• Daglig leder

Mai/Juni • Arrangere sommerfest, på 
ettermiddagen i barnehagen. 
Barnehagen står for 
underholdning. SU ansvar for 
mat, kaker, utstyr osv. 

• SU leder kaller inn og 
organiserer

Tverrfaglig samarbeid
Helsesøster, barnevernet og PPT er instanser som barnehagen samarbeider med. En målsetting 
for det tverrfaglige arbeidet er å avdekke hjelpebehov tidlig, sette inn tiltak til rett tid og søke 
å forhindre at vanskene utvikler seg. Barnehagen og foreldre kan i samarbeid søke hjelp i 
tverrfaglig team.

Enebakk kommune 
Barnehagen har skrevet under en samarbeidsavtale med Enebakk kommune. Dette innebærer 
at vi har et samordnet opptak av barn og at vi deltar på felles styrermøter, planleggingsdager 
og kurs i regi kommunen.  

ÅRSHJUL FOR SU:
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Oppstart i barnehagen 
Vårt mål er å gi barna en trygg og fin start i barnehagen. Vi støtter oss til Maj Britt Druglis 
(Professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og 
barnevern ved NTNU) forskning og setter barnets trygghet forann alt. Ut fra denne forskningen 
kommer det frem hvor viktig mor eller fars tilstedeværelse i tilvenningsperioden er for å 
senke stressnivået i kroppen til barnet. Barnet trenger tid til å venne seg til alt det nye, vi har 
derfor en tilvenningsperiode på 10 dager. De 5 første dagene er mor eller far tilstede mest 
mulig og de 5 neste dagene har barnet kortere dager. Har barnet tidligere gått i barnehage 
kan tilvenningsperioden se andeledes ut, dette avtales da fortløpende med pedagogisk leder.  
Barn har individuelle tilvenningsbehov og reaksjonsformer og disse skal vi ta på alvor. 

Overgang fra småbarnsavdeling til storebarnsavdeling
Vårt mål med overgangen fra liten til stor avdeling er at barna skal være trygge og godt kjent 
med både andre barn og voksne før overgangen skjer. Dette skjer gradvis ved hyppige besøk 
og aktiviteter sammen med store barn i grupper med kjente voksne. 
 

Overgang barnehage- Skole
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg 
og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning» (Rammeplan 2017)

Enebakk kommune har i samarbeid med barnehagene og skolene/SFO utarbeidet en plan for 
overgang barnehage/skole. 

Målet for planen er at det skal legges til rette for en trygg og god skolestart for  
barna i kommunen.
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NÅR TILTAK ANSVARLIG

September • Foreldremøte for 
barnehageforeldre med 
førskolebarn. 

• Rektor
• Styrer
• SFO-leder

Høst • Fagsamling for lærere 1.-4. trinn, 
pedagogisk leder, rektor, styrer 
og SFO leder

• KOS-avdelingen

Januar • Barnehagene sender oversikt 
over hvilke barn som kommer fra 
den enkelte barnehage

• Styrer

Februar • Barnehagene får låne 
klasserommene til 1.trinn.

• Styrer

Februar (vinterferie) • Besøksdag SFO i vinterferien. 
Barnehagen følger opp dette. 

• SFO-leder

Februar/Mars • Rektor besøker barnehagene • Rektor

Mars • Innskriving av nye elever. Fysisk 
fremmøte for foreldre og barn på 
skolen. Barnehagene får i forkant 
beskjed om når innskrivingen 
er. Omvisning i klasserom og på 
SFO.

• Rektor
• SFO-leder

April • Overgangsmøter med 
barnehagene. Informasjonsmøter 
med barnehagene. Vi ønsker at 
lærerne som skal ha 1.trinn skal 
være med på disse møtene. SFO 
leder deltar der elevene skal gå 
på SFO

• Rektor

Mai/Juni • Foreldremøte for nye foreldre • Rektor

Mai/Juni • Besøksdag til skolen. Barna 
kommer til skolen sammen med 
de ansatte i barnehagen.

• Lærer

I løpet av året • Minst en aktivitet på skolen, i 
løpet av året skal førskolebarna 
komme på besøk.

• Rektor

August • SFO-oppstart • SFO-leder

September • Fadderordning 4.trinn er faddere 
for 1.trinn

• 1.klasselærere
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For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere FUS og barnehagens 
målsetting, kreves en stadig utvikling av kompetanse til alle grupper av ansatte i barnehagen. 
Dette er viktig for å øke kvaliteten og er en forutsetning for at barnehagen skal være en god 
arena for lek , omsorg, læring, danning og sosial kompetanse. Bergskaug FUS barnehagen 
utvikler sitt personale gjennom både interne og eksterne kurs, møter og veiledning. 

Vi har siden 2018 hatt et ekstra fokus på relasjonskompetanse, der vi satt oss inn i teorien til 
Jan Spurkland. Dette har gjenspeilet seg mellom ansatte/ ansatte, ansatte/ barn, barn/barn 
og ansatte/ foreldre. Dette handler om kjenne hele menneske, være menneskeinteressert 
og jobbe for å oppnå tillit. De viktigste punktene er menneskeinteresse, tillit og emosjonell 
modenhet. For å kunne gå i relasjon med et annet menneske, må man ha tillit og være interessert 
i hva den andre partens liv eller hva han/hun formidler. Man må ha menneskeinteresse, hvis 
man ønsker å bruke tid til å bli kjent med et annet individ. Lytte, anerkjenne, bry seg, ha mot 
og akseptere hverandre er viktig for å bli kjent.  

BARNEHAGENS KOMPETANSEUTVIKLING
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Årshjul 
Rød tråd gjennom 

egeneledelse i lek og 
læring og 

prosjektjobbing med 
tema "NATUREN"

August:
Tilvenning og 

vennskap

September -
november:

Prosjektperiode - barn 
medvirker til tema

+ Hygiene, brannvern, 
trafikk og førstehjelp

Desember:
Jul og juleforbredelser

Januar- april:
Prosjekperiode - barn 

medvirker til tema
+ temafest i februar

Mai-juni:
17.mai og valgfritt 

tema

Juli:
Sommerbarnehage
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NOTATER:
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NOTATER:
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KONTAKINFORMASJON:
Bergskaug FUS barnehage

Gjeddevannsveien 2
1911 Flateby

Telefon: 91692655
Epost: dl.bergskaug@bhg.no

Hjemmeside: https://fus.no/bergskaug 
FUS MyKid: www.mykid.no

Avdelinger:
Blåbær (1-3år)

Bringebær (3-5år)
Jordbær (5-6år)

Åpningstider:
Hverdager kl.06.45-17.15 Onsdag før 

skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00. 
Barnehagen er også stengt julaften og 

nyttårsaften. Åpent ellers hele året, men kan 
stenge jul og påske ved lite behov.

Planleggingsdager/Barnehagen er stengt:
15.08.19-16.08.19

02.01.2020
22.05.2020
12.06.2020

BergskaugBarnehagenavn


