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VELKOMMEN TIL BERGSKAUG FUS BARNEHAGE
Barnehagens årsplan er et arbeidsredskap for personalet som styrer barnehagen i en bevisst 
og uttalt retning.  Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og den er 
grunnlaget for kommunens tilsyn. Den er også et utgangspunkt for foreldrene til å kunne 
påvirke barnehagens innhold. 

Vi utarbeider mer detaljerte periodeplaner, og arbeidet evalueres kontinuerlig. 

Hos oss er barna først – og vi har fokus på leken, i tillegg til barns medvirkning og respekt. En 
grunnleggende forståelse av barns medvirkning er knyttet til synet på barn og sterkt knyttet 
opp mot å møte hvert enkelt barn med respekt og likeverdighet.

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.

INNLEDNING

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings- 
dokumenter. 

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. 

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER 
  Vedtekter.
  Serviceerklæring.
  Etiske retningslinjer.
  Forskrift om miljørettet helsevern.
  Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder.
  Periodeplan.
  Langsiktig kompetanseplan for personalet.

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
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VERDIER

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 FOR FUS BARNEHAGENE
  FUS barn har et positivt selvbilde  

For å oppnå dette jobber vi for at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna blir 
møtt med anerkjennelse og respekt. Alle barn er verdifulle bidrag inn i fellesskapet.

  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
For å oppnå dette skaper vi et inkluderende miljø, med sensitive, tilstedeværende og 
engasjerte voksne. Barna skal vite at de er verdifulle bidrag inn i fellesskapet i egenskap av 
å være seg selv. Vi gir barna mestringsopplevelser som gir dem god selvfølelse og trygghet.

  FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller  
For å oppnå dette har vi fokus på at alle barn skal oppleve at andre barn og voksne 
blir glade for at de kommer. Vi jobber med barns medvirkning og respekt, og barna får 
erfare at de gjennom egne stemmer og valg får påvirke innad i barnehagens demokrati.

  FUS barn har det gøy i barnehagen  
Lek og latter, glede og humor er naturlige deler av vår barnehagehverdag.

FUS tiltak for å oppnå målene: 
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen 
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til SmartMat 

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - FUS

Glødende
Skapende Tilstede- 

værende
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«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV TUNING IN TO KIDS I 
NORSKE BARNEHAGER»

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.  

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. 
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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 sosio- 
emosjonelle 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.

Bergskaug FUS barnehage er en del av dette prosjektet, og har  en CLASS ressurs person som 
støtte internt og som ekstern observatør.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
Alle FUS barnehager har fokus på barns egenledelse i lek og læring. 

«Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barn må kunne 
starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser 
i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves 
noe nytt av dem». Det handler om å lære seg sosiale ferdigheter. I praksis betyr dette at vi 
voksne i barnehagen må være oppmerksomme på når barna bruker sine ferdigheter, og i 
hvilke situasjoner de får mulighet til å utvikle disse.

Ved å legge til rette for og støtte barnet i å selv finne løsninger, styrker vi barnets mestringsfølelse, 
og legger dermed også et godt grunnlag for endringer av hendelsen, som videre kan føre til en 
permanent lærdom hos barnet. Ved å være tilstedeværende voksne som ser, legger til rette 
og støtter barna på dets vei ønsker vi å legge et godt grunnlag for at barna skal utvikle seg og 
bli den beste utgaven av seg selv.

LØFT
Hos oss har vi fokus på LØFT, løsningsfokusert tilnærming for barn. Vi vet at barn utvikler seg 
best når de trives og blir sett for sine fremganger og utvikling på en positiv måte. Man lærer 
mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Som voksen innebærer dette 
at vi går på “lysglimtjakt” for å ta barnet på fersken i å gjøre gode handlinger, og å sette ord på 
det. Dette gjør alt det positive barna gjør synlig for andre barn og voksne rundt og gir positive 
ringvirkninger for enkeltbarnet og gruppa.

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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RELASJONSKOMPETANSE
Dette utrykket dekker ferdigheter, evner og holdninger som et menneske trenger for å 
etablere, vedlikeholde og reparere kontakten med andre mennesker. Det er kjernen i vår 
sosiale aktivitet. Det er den sosiale ballasten du har i sekken din, når du skal ut å møte verden 
omkring deg.

Når vi snakker om kvalitet i barnehagen, nærmere bestemt prosesskvaliteten, handler det 
nettopp om interaksjonen mellom voksen og barn. Betydningen av denne interaksjonen er 
solid dokumentert og relatert til barns kompetanse i å samhandle med andre barn. Den har 
også betydning for barnets språklige utvikling og andre sentrale områder for modning og 
utvikling.

For at vi skal kunne heve kvaliteten og utvikle oss er det nødvendig at voksne i barnehagen 
kjenner seg selv, og sine sterke og svake sider. Vi må tørre å se på oss selv og vår praksis med 
et kritisk blikk med formålet å bli bedre. 

Vi skal derfor i tiden fremover igjennom ulike kurs, faglig arbeid og praksis øvelser for å 
øke vår bevissthet og kompetanse rundt det å være en sensitiv voksen, og hva man som en 
sensitiv voksen skal ha fokus på. Dette vil være med på å styrke både barnas og de voksnes 
relasjonskomptanse i årene fremover.

Gjennom arbeidet med “Egenledelse i lek og læring” skal barna ved hjelp av de voksnes støtte 
bli den beste utgaven av seg selv. Gjennom arbeidet med LØFT forsterkes det positive ved 
barnet. Gjennom arbeidet med relasjonskompetanse forbedres samspillet mellom barn-barn 
og barn-voksen. Det er en «rød tråd» i vår pedagogiske praksis i barnehagen, som går på å 
heve den viktige prosesskvaliteten som vi vet er så viktig for barnas ferd videre ut i verden.
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Barnehagens formålsparagraf finner vi i § 1 barnehageloven:
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. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering.

OMSORG
Her hos oss har vi fokus på at omsorg er en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel, 
og for barnas utvikling av empati og nestekjærlighet. Det er ulike behov hos ulike barn, så de 
voksne må være sensitive og lydhøre - alle barn har rett til trygge voksne som tar hensyn og 
ser deres behov. 

Vi oppmuntrer barna til å vise omsorg for hverandre, da vi ser at omsorgsfulle relasjoner gir 
trivsel, glede og mestring, på tvers av alder og kjønn. Det er en byggestein for god selvfølelse 
som er verdifull å ha i sekken.

LEK 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Gjennom vårt fokus på egenledelse i lek og læring 
faller dette helt naturlig. Leken har verdi i seg selv, og er en arena for barnas utvikling og 
læring og for språklig og sosial samhandling. Vi skal tilby nye og varierte lekemiljø, ulike tema 
og rekvisitter etter barnas interesser. Barn som er gode på å leke vil ha lettere for å opprette, 
vedlikeholde og utvikle vennskap. Og har barnet en venn vet vi at det er større sjanse for at 
barnet utvikler seg i positiv retning, og mulighetene for å bygge nye relasjoner og vennskap 
til andre er stor.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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LÆRING
Barn lærer i alt de gjør. Å lære er å oppdage. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende 
miljø som støtter opp under deres lyst til å leke, lære, utforske og mestre. Vi skal introdusere 
barna for nye temaer, fenomener, materialer og redskaper som skal bidra til meningsfull 
samhandling mellom barn-barn og barn-voksen. De voksne må ha noe å by på ut i fra hva 
barna er opptatt av. Vi skal stå i likeverdige og gjensidige relasjoner og samspill, og med det 
kunne bidra til å skape felles interesser og en delt oppmerksomhet. Barn er ikke selv bevisst 
sin læring, for den skjer over alt og hele tiden. Vi voksne kan ha våre læringsmål for ulike 
aktiviteter, men vi kan allikevel aldri vite med sikkerhet hva barnet faktisk lærte underveis. 

DANNING 
Danning handler om å formes som menneske i verden. Det henger nært sammen med barns 
medvirkning og demokrati. Danning knyttes til det å være deltaker i likverdige dialoger hvor 
ulikheter kommer til syne og våre meninger og kunnskaper settes på prøve. For barnas 
danningsprosess er det viktig hvordan personalet forstår barns uttrykk og hvordan de møter 
barna i deres uttrykk. Danning skjer ved at det skapes rom for at barna kan være nysgjerrig, 
spørrende og kritisk reflekterende. Vi skal lære barna å inkludere uansett våre ulikheter, og at 
ulikheter er en berikelse for fellesskapet. Gjennom samhandling påvirker vi hverandre og vi 
blir på den måten en del av hverandres danningsprosess. Det handler om sosialisering, som 
står i motsetning til tilpasning. Vi er ikke enten sosialiserte eller tilpassede, men vi trenger 
evnen til å kunne gjøre nytte av begge. Vi trenger evnen til å kunne tilpasse oss fellesskapet, 
men også evnen til å stille spørsmål ved det som allerede er etablert. Vi trenger å kunne 
handle aktivt for fellesskapets beste. 

Danning står med dette også i forhold til demokrati. I et demokrati trenger vi mennesker som 
er reflekterte og kompetente deltakere i samfunnet. Vi trenger mennesker som evner å se seg 
selv som individ, men også som en verdifull medskaper av fellesskapet.
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 
I Bergskaug skal alle barn få erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet og de skal være i 
positivt samspill med barn og voksne. Vi skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 
fellesskap, og vi skal støtte barna i å ta andres perspektiv. Vi skal hjelpe barna å se en sak fra 
flere vinkler, og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.
Vi skal støtte barna i å stå opp for seg selv og ivareta egne behov, og samtidig ta hensyn 
til andres behov. Vi skal ta vare på relasjonene barna i mellom og legge tilrette for at nye 
vennskap kan oppstå. Vi skal jobbe aktiv forebyggende med mobbing og erting, gjennom å 
løfte fram hvert barns unike egenskaper og å sette ord på hvor viktige vi alle er i felleskkapet.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
Kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barnets utvikling. Vi verdsetter og anerkjenner 
barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Barna skal oppleve at de 
voksne lytter, er engasjerte  og interesserte i det de ønsker å formidle. Vi skal legge tilrette for 
gode språkstimulerende miljøer og være bevisst hvilke rollemodell vi voksne er for barna. Vi 
skal “ bade barna “ i språk gjennom å lytte, fortelle, forklare og vise. Vi skal sette ord på det 
vi gjør i det daglige, benevne hva vi gjør og hva vi ser sammen. 

Barna skal få erfare at språklig mangfold er en berikelse. De skal få oppleve at det er spennende 
å høre hva ulike ting heter på ulike språk. Vi skal jobbe for at barna har et stort og godt 
ordforråd når de går ut av barnehagen.  
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For de to neste årene har vi i Bergskaug to områder vi skal ha spesielt fokus på, og som vi 
tenker er gjensidig avhengig av hverandre:

  Barns medvirkning.
  Respekt.

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FN’s barnekonvensjon, artikkel 12 “Barnets rett til å gi 
uttrykk for sin medvirkning” og videre i barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning.

Barn har rett til å si sin mening og å bli hørt, men de skal ikke overlates til et ansvar de ikke er 
rustet til å ta. Det er de voksne som har det overordnede ansvaret. Barn i ulik alder uttrykker 
seg på ulike måter. Dette krever et kompetent og sensitivt personale som har gode kunnskaper 
om barn og barns utvikling. Det krever at personalet er oppdatert på ny forskning og teori om 
barn og at de har respekt for barn. Gjennom å ha sensitive voksne som lytter og tar barn på 
alvor, vil alle barn få oppleve medvirkning på egen hverdag. Dette er spesielt viktig for de barna 
som ikke naturlig hevder seg i barnehagen.

Vi har kommet dit i dag at vi ser på barn som subjekt i sitt eget liv. Vi har gått fra å se på barn som 
fremtidige borgere til borgere. Hva betyr egentlig dette for barnehagens arbeid og for de ansatte?

Når vi snakker om barns medvirkning dukker det opp to ulike perspektiv; vi har det individuelle 
perspektivet og vi har det kollektive perspektivet. Det individuelle perspektivet legger størst 
vekt på individets rettigheter og valgfrihet, mens det kollektivet perspektivet har fokus på 
deltakelse og fellesskapet. Det ene perspektivet utelukker ikke det andre, det handler snarere 
om å finne en balanse dem i mellom og å bruke de på en slik måte at de utfyller hverandre.

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Barnehagen er et fellesskap med mange individer som skal fungere sammen. Det handler om 
at vi også skal se og oppdage at vi er ulike og erfare at det er spennende at vi har forskjellige 
meninger. Det handler om respekt for hverandre og toleranse for ulikhet. Det å være delaktig i 
et demokrati innebærer nettopp dette, at jeg blir lyttet til og møter respekt for mine tanker og 
meninger samtidig som jeg må lytte til og respektere andres tanker og meninger.

Dette bringer oss videre inn på respekt. Barnehagen skal fremme gjensidig respekt. Men hva 
betyr det egentlig? Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange 
måter å tenke, handle og leve på. Samtidig  skal vi gi barn felles erfaringer og synliggjøre 
verdien av fellesskap.

Barns medvirkning og respekt henger tett sammen med hvordan vi voksne som jobber i 
barnehagen møter barna i alle de ulike hverdagsaktivitetene og overgangssitusajonene hver 
dag. Det handler om hvordan vi møter foreldre og andre samarbeidspartnere barnehagen har. 
Det handler om sensitive, reflekterte voksne, som har god og opptadert kunnskap om barn.
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DEMOKRATI 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å 
bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 
ferdigheter.

Demokrati har vi valgt å ta med oss inn i arbeidet med barns medvirkning og respekt. Barnehagen 
skal være et sted hvor barn får oppleve og erfare demokratisk deltakelse. De skal erfare at de 
blir lyttet til og møtt med respekt for sine tanker og meninger samtidig som de skal lyttes til og 
respektere andres tanker og meninger. Gjennom å oppleve og erfare demokrati vil barna lære 
verdier og holdninger til andre mennesker som kjennetegner et demkokratisk samfunn. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Et demokratisk samfunn må anerkjenne og verdsette ulike verdier, meninger og levemåter. 
Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religon og livvssyn. Vi er opptatt av at barna 
representerer ingen andre enn seg selv og er opptatt av at våre aktiviteter og innhold skal 
ivareta mangfoldige kulturelle uttrykk. Det handler om hvordan personalet møter ulike kulturer 
heller enn at barna er representanter for ulike kulturer.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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LIKESTILLING OG LIKEVERD 
Barnehagen skal fremme likestilling og likeverd, uavhenig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.

Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntert til å delta i barnehagens 
fellesskap. I arbeidet med barns medvirkning, respekt og demokrati vil likestilling og likeverd 
være en naturlig del. Hos oss skal barna få oppleve at ingen dømmer dem, og få erfaringer med 
solidaritet og fellesskap.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Barns skal lære om den verden og det miljøet vi lever i og betydningen av å ta vare på den.
Vi er opptatt av nærmiljøet vårt, og tar ansvar når vi går på turer. Finner vi søppel rydder vi det 
opp, eller tar det med tilbake til barnehagen og kaster det. Vi bruker naturens ressurser og vi 
planter og sår. Barna er med på å ta vare på dette, fra frø til plante.

LIVSMESTRING OG HELSE 
Barnehagen skal gi barna de verktøyene de trenger for å stå opp for seg selv. Vi skal være med 
på å skape barn som kan ta gode valg for seg selv, og som tør å stille kritiske spørsmål til det 
etablerte. I en verden som hele tiden er i endring er det av betydning at barna evner å tenke selv, 
ta gode valg for seg selv på bakgrunn av egne erfaringer og egen tro på hva som er rett og galt. 
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BarnehagenS rammeplan inneholder 7 ulike fagområder som skal være en del av barnehagens 
hverdag. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn.

For barnehageåret 2020-2021 er vårt overordnede tema SAMFUNNET. Vi har delt året i to og skal 
jobbe med “Meg selv i familien og nærmiljøet” og “Min plass i verden”

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Samlinger med regler, 
rim og sanger. 

• Vi ser på bildekort 
med forskjellige 
følelser og 
kroppsspråk. 

• Vi støtter barna i å 
sette egne grenser, 
og forstå andre sine 
grenser som for 
eksempel stopp.

• Voksne som bruker 
noe tegn til tale som 
kommunikasjons-
middel.

• Samlinger hvor vi 
jobber med at barna 
skal gjenkjenne egne 
og andres følelser 
som glad, sint, sur og 
lei seg.

• Personalet legger 
til rette for at barna 
får øve på å løse 
konflikter/problemer 
ved hjelp av samtale.

• Personalet skal 
stimulere barnet 
til å fortelle om en 
hendelse/opplevelse.

• Personalet leser høyt 
for små grupper en 
gang i uken. 

• Vi skal lage butikk for 
rollelek, sang, rim og 
regler om kroppen.

• Bruk av konkreter.

• Barnet skal kunne 
enkle sanger, noen 
rim og regler. 

• Barna videreutvikler 
sin begrepsforståelse, 
og bruker et variert 
ordforråd.

• Barna uttrykker 
følelser, tanker, 
meninger og 
erfaringer på egne 
måter.

• Barna utforsker 
og gjør seg 
erfaringer med ulike 
skriftspråkuttrykk, 
som lekeskrift, 
tegning og bokstaver 
gjennom lese og 
skriveaktiviteter.

• Barna bruker språket 
aktivt i lek, og som 
et redskap til å løse 
konflikter.

• Forlatte hus: 
Vi lager historier 
rundt forlatte hus. 

• Trampoline:  
Vi bruker 
aktivitetsboken som 
et utgangspunkt for 
å gi barna kjennskap 
til og erfaring med 
bokstaver, stavelser, 
rim, sortering og 
plassering.

• Vi bruker Albert 
Åberg som 
utgangspunkt til å 
samtale om ulike 
familieformer. 

• Vi sier hei og telle til 
tre på flere språk når 
vi har førskole.

• Voksne leser eventyr 
og fortellinger fra 
ulike deler av verden.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Omhandler språk, språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barna 
skal få erfaringer med ulike språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sang, litteratur og tekster. 
Barna skal få leke med språket, være nysgjerringe til tekst og symboler og få utforske bruken av både 
skriftlig språk så vel som det muntlige.

Barnehagens mål:
Barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjons former.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Barna skal få erfare 
hyggelige måltider 
med hverandre.

• Barna skal få 
kunnskap om ulike 
følelser, som det å 
være glad, lei seg, 
sint.

• Barna skal få oppleve 
trivsel, mestring og 
glede ved allsidig 
bevegelseslek både 
inne og ute.

• Barna skal øve på å 
sette grenser for seg 
selv, si «stopp».

• Barna skal kunne 
gjenkjenne når de 
andre barna setter 
grenser, forstå 
«stopp».

• Barna skal få økt 
kroppsbeherskelse 
gjennom variert lek 
og aktiviteter.

• Personalet skal bruke 
musikk som barna 
skal bevege seg til.

• Lage hinderløype.

• Har fast turdag i skog 
og nærmiljø.

• Personalet skal legge 
til rette for faste 
plasser for barna 
rundt bordet, de 
voksne sitter rundt 
bordet og samtaler 
med barna. 

• Barna skal få være 
så selvstendig som 
mulig ved måltid.

• God tid til måltidet 
med gode samtaler 
rundt bordet.

• Bli kjent med 
matens vei igjennom 
kroppen.

• Utforske 
smaksløkene.

• Produksjon av egne 
råvarer.

• Bevegelseslek både 
ute og inne.

• Bli trygge på egen 
kropp og kjent med 
egne følelser.

• Turer i nærmiljøet.

• Vi tar for oss to av 
kroppens organer 
(hjerte og lunger).

• Vi lager ulike 
hinderløyper som 
stimulerer til bruka av 
hele kroppen.

• Vi ser på matens reise 
gjennom kroppen.

• Vi snakke om 
hverdagslige ting 
under måltid.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE  
Vi skal legge til rette for at barna opplever glede ved å bevege seg. De skal få allsidige erfaringer 
som hjelper til med å utvikle motoriske ferdigheter og kontroll over egen kropp. Vi skal hjelpe 
barna slik at de opplever å vurdere og mestre ulike risikofylte aktiviteter gjennom bruk av kroppen 
og alle sansene.

Vi snakker om, og arbeider med å gjennkjenne ulike følelsesuttrykk hos oss selv og andre, og det 
å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser.
God balanse mellom mat, aktivitet og hvile ligger til grunn for å utvikle en sunn kropp.

Barnehagens mål:
Barna skal få oppleve matglede, bevegelseglede og bli kjent med kroppens funksjoner.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Vi har ulike 
formingsaktiviteter 
som for eksempel 
fingermaling, tegne 
seg selv.

• Bildefremvisning av 
troll og forskjellige 
eventyrkarakterer. 

• Kunstutstilling av ting 
barna har lagd

• Barna får erfaring 
med ulikt materialet.

• Få lytte til musikk fra 
ulike deler av verden.

• Få lytte til eventyr fra 
ulike deler av verden.

• Dramatisere enkle 
eventyr.

• Lage ulike lekemiljøer 
som butikk, sykehus, 
brannstasjon.

• Barna tar i 
bruk fantasi og 
skaperglede.

• Farger.

• Barna kan 
dramatisere enkle 
eventyr og sanger.

• Vi gjør oss kjent med 
andre kulturer, og 
opplever glede og 
stolthet over egen 
kulturell tilhørighet.

• Stimulere barnas 
nysgjerrighet, og 
bidra til undring 
gjennom rollelek.

• Forlatte hus: 
Vi ser bilder av 
forlatte hus rundt om 
i verden, tar egne 
bilder og lager egne 
utrykk.

• Trampoline:  
Vi benytter 
aktivitetsbok og 
formingsmateriell 
som utgangspunkt for 
å gi barna bevissthet 
rundt hva et mønster er.

• Barna møter 
kunstnere fra 
nærmiljøet og får se 
deres ulike utrykk.

• Barna utrykker 
tanker og følelser 
gjennom arbeid med 
ulike kunstneriske 
uttrykksformer.

• Vi maler/lager bilder.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Barna skal få kjennskap til og oppleve ulike estetiske uttrykk innen musikk, dans, drama, språk, 
litteratur, film, arkitektur, billedkunst, kunsthåndtverk og design. 

Barnehagens mål:
Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Vi går på turer for å 
utforske dyreliv og 
natur. 

• Vi ser på bilder av dyr 
vi møter i skogen. 

• Vi går på turer i 
ulendt terreng.

• Vi utforsker 
forskjellige elementer 
i naturen og ulike 
årstider. Se, ta, føle.

• Barna skal bli godt 
kjent med et område 
å følge årstidene på 
dette området.

• Barna utvikler 
begreper for å 
beskrive været.

• Stimulere barna til å 
ta vare på naturen, 
plukke søppel, være 
snill og varsom med 
småkryp.

• Få kunnskap om at 
trær har navn.

• Stimulere til 
kildesortering.

• Barna skal være med 
å plante, så og ta vare 
på blomster og det vi 
har sådd.

• Gå på lengre 
turer og bli kjent 
med barnehagens 
nærmiljø.

• Utvikle respekt og 
forståelse på hvordan 
man kan ta vare på 
naturen.

• Bruke naturmaterialer 
til formingsaktiviteter.

• Gi barna varierte 
naturopplevelser, og 
bruke naturen som 
lekearena.

• Får kunnskap om 
dyr og dyreliv i 
nærmiljøet.

• Forlatte hus: 
Vi ser hvordan 
naturen bryter ned og 
overtar og omformer 
hus og båter som er 
forlatt.

• Barna tar bilder og 
deltar i prosessen 
frem til ferdig print.

• Vi går turer på Flateby 
og ser på/snakker 
om hvordan naturen 
endrer seg gjennom 
årstidene.

• Barna får kjennskap 
til livssykluser.

• Baby-gammel

• Frø-plante

• Larve til sommerfugl.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
Barna skal få et mangfold av naturopplevelser og vi bruker naturen som arena for lek og læring.
Barna skal få kjennskap til planter, dyr, vær og årstider. I møte med teknologien skal de få kjennskap 
til ulike verktøy som kan benyttes.

Barnehagens mål:
Barna blir kjent med og får forståelse for dyr, planter, landskap, årstider og miljø.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Vi teller til 3.

• Vi ser på forskjeller i 
str. stor og liten.

• Vi lager hinderløype. 

• Vi snakker om 
begrepene over og 
under. 

• Vi tar for oss to 
forskjellige former 
som for eksempel 
rund og trekant.

• Snakke om i dag og i 
morgen.

• Ha aktiviteter hvor 
barna blir kjent med 
ulike former. 

• Få kjennskap til 
og undre seg over 
begrepene likheter/
ulikheter, størrelser 
og antall.

• (at vi alle er 
forskjellige)

• Få være med og  
sortere leker og være 
med å lage mat(når 
den tid kommer).

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

• Spille brettspill.

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

• Utvikle romforståelse 
gjennom bruk av 
kropp og sanser.

• Trampoline:  
Vi bruker 
Trampolineboka 
som utgangspunkt 
til å lære noe om 
grunnleggende 
matematiske 
begreper som tall, 
måling, form, og 
symboler.

ANTALL, ROM OG FORM 
Barnehagen skal stimulerere barnas matematiske kompetanse. Det handler om å få oppdage, 
erfare med kroppen, utforske, forstå og skape sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 
Vi skal oppmuntre til undring over ulike fenomener. 
I hverdagen ser vi på ulike former og mengder. Vi sorterer og kategoriserer. Vi teller og vi gjenkjenner 
former på ulike steder vi er.

Barnehagens mål:
Barna skal få være med å oppdage, utforske og skape strukturer som hjelper til med å forstå 
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Vi har samlinger 
rettet inn mot de 
ulike høytidene.

• Vi hører på musikk på 
forskjellige språk.

• Vi forteller eventyr fra 
forskjellige kulturer.

• Vi oppmuntrer til 
omsorg og empati. Vi 
støtter barna i å sette 
grenser for seg selv. 

• Kunnskap om ulike 
høytider i egen og 
andres kultur. 

• Få kjennskap til 
og bli bevisst at 
de som barn har 
rettigheter. (FN 
barnekonvensjon).

• Barnet skal erfare og 
selv kunne gi omsorg 
til andre. 

• Få filosofere og undre 
seg over spørsmål om 
rett og galt.

• Personalet skal være 
gode rollemodeller 
og legge til rette 
for at bana og 
voksne omtaler og 
snakker ordentlig til 
hverandre.

• Få kjennskap 
til barnas 
rettigheter (FNs 
barnekonvensjon).

• Lære om ulike 
tradisjoner, gjennom 
fortelling og undring.

• Få kjennskap til de 
forskjellige livssyn 
som er representert i 
barnegruppa.

• Undre seg over 
endringene i naturen 
(årstidene)

• ved å følge dyr og 
veksters liv.

• Forlatte hus:  
Vi undrer oss over 
hvorfor noen har 
forlatt husene. Hvem 
bodde der?

• Vi bruker materiellet 
om Kaninen og 
pinnsvinet til å 
snakke om vennskap 
og solidaritet.

• Vi får kjennskap til og 
markerer høytider fra 
ulike kulturer

• ( Jul, samefolkets dag, 
Id og Ramadan, påske 
og 17 mai).

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 
verdier, normer og holdninger.

Barnehagens mål:
Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.
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1-2 år
Tiltak:

3-4 år
Tiltak:

4-5 år
Tiltak:

5-6 år
Tiltak:

• Turer i nærmiljøet.

•  «Her bor jeg»-tur.

• Gå på turer til 
butikken/skolen/
skogen osv.

• Vi lager bildebok med 
bilder av familien, 
hus/dyr og eventuelt 
andre ting de ønsker 
å vise frem.

• Barna får kjennskap 
til familien sin og seg 
selv. (hva alle heter, 
hvor de bor, landet de 
bor i ulike yrker. 

• Ha fast turdag hvor 
vi blir kjent med 
nærmiljøet.

• Vi skal ha om 
kulturene barna 
kommer fra slik at 
de blir kjent med 
hverandres kultur.

• I arbeidet med ulike 
kulturer og levesett 
skal personalet legge 
vekt på å utvikle 
gruppefølelse og 
utvikle vennskap 
og forståelse for 
hverandre. 

• Gjennom aktiviteter 
og samlinger gjøre 
seg kjent med samisk 
kultur. 

• Når vi går på tur 
skal vi snakke om 
varsomhet i trafikken. 

• Bli kjent med 
hvor barna bor i 
nærområdet.

• Bli kjent med ulike 
tradisjoner, ulike 
levesett og familie-
former.

• Utvikle samhold 
og gruppefølelse 
og utvikle gode 
vennskap.

• Gjøre oss kjent med 
vårt eget nærmiljø, 
eks. buss, butikk, 
skoler ol. Gjennom 
turer.

• Gjøre oss kjent med 
samisk kultur.

• Forlatte hus:  
Vi leter etter forlatte 
hus i Flateby.

• Trampoline:  
Med utgangspunkt i 
aktivitetsheftet tar vi 
for oss «meg selv». 
Hvem er jeg og hva 
liker jeg.

• Vi lærer noe om hva 
en jobb og hvorfor vi 
jobber. 

• Barna får erfaring 
med å være 
deltagere i et 
demokratisk samfunn 
(medvirkning i 
hverdagen, valg og 
erkjennelsen av tap/
vinn.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Barnas deltakelse i barnehagens samfunn gir de erfaringer med et demokratisk samfunn. Vi 
utforsker nærmiljøet og det samfunnet vi har rundt oss. Vi ser på meg selv i familien og nærmiljøet 
og meg selv i verden.

Barnehagens mål:
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
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Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagen 
er en pedagogisk virksomhet og skal være en lærende organisasjon. Et kjennetegn ved lærende 
organisasjoner er at de har kultur for fornyelse.

PLANLEGGING 
Gjennom å planlegge velger vi ut hva det er vi skal ha fokus på i tiden fremover. Det fører til 
systematikk, kontinuitet og progresjon det vi gjør. Planleggingen viser hvordan vi jobber med 
rammeplanen. Årsplanen viser det store bildet på hva vi har planlagt å jobbe med kommende år.

Vi planlegger i flere ulike fora:
  Avdelingsmøter.
  Pedagogisk ledermøter.
  Personalmøter.
  Planleggingsdager.
  Nettverksmøter med andre FUS barnehager.

HANDLING 
Vi har didaktiske planer og metodeplaner. Dette er våre interne arbeidsdokumenter som skal 
være med på å sikre at personalet jobber i samme retning og med så lik praksis som mulig.

De didaktiske planene tar for seg hva, hvordan, hvorfor og med hvem i forhold til ulike 
pedagogiske opplegg. Metodeplanene tar for seg ulike kjernekomponenter, hva de betyr for 
oss, hvordan de ser ut og hvordan handling knyttet til den enkelte komponenten kommer til 
uttrykk.

OBSERVASJON 
Observasjoner brukes daglig til å sikre barnas progresjon, og til å måle kvaliteten på det 
arbeidet vi gjør. Det er et viktig verktøy for å sikre barns medvirkning og medbestemmelse.

PLANLEGGING, HANDLING,  
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
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REFLEKSJON
Planer, handlinger  og observasjoner ender ut i refleksjoner over det arbeidet som har blitt gjort.

Det danner grunnlag for justeringer av opplegg ut ifra gjeldene behov i barnegruppa, og ut 
i fra utviklingsplaner for personalet. Refleksjoner er en viktig del av det å være en lærende 
organisasjon og er med på å drive utviklingen fremover.

Dokumentasjon vil finnes i ulike fora:
  “Dagen i dag” på MyKid.
  Bilder.
  Daglige møter med foreldre / foreldresamtaler / foreldremøter.
  Ukesbrev / månedsbrev.
  Årshjul for avdelingsmøter.

Hva planlegger vi?
Hvem planlegger vi for

Hva vurderer vi?
Hvem vurderer vi?

Hvem vurderer?
(barn-foreldre-personalet)

Hva reflekter vi over?
Hvem reflekterer?

Hva dokumenterer vi?
Hvem dokumenterer vi for?

(Oss selv!!, barn, foreldre, samfunn)

Modell for pedagogisk planlegging, dokumentasjon, refleksjon og vurdering

Hva gjør vi?
Hvem gjør vi det for?

SAMMENHENG
Det vi sier - det vi gjør!!

PLANLEGGING

LÆRINGS-SYN

BARNESYN!

Barnehagens
verdigrunnlag:

glødende, skapende, 
tilstedeværende

VURDERING

PRAKSIS

DOKUMENTASJON

REFLEKSJON
Pedagogisk
dokumentasjon
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

Vårt mål er å gi barna en trygg og god oppstart i barnehagen, samtidig som dere som foreldre 
skal blir godt ivaretatt og få svar på det dere lurer på.

Forskning viser hvor viktig foreldrenes tilstedeværelse under tilvenningsperioden er for 
barnets oppstart i barnehagen, dette er med på å redusere barnets stressnivå. Barnet trenger 
tid på å blir kjent med og å knytte bånd til nye voksne, og det er ulikt fra barn til barn hvor  
lang tid de bruker på å oppnå denne tryggheten. Foreldre og ansatte må ha en tett og god 
dialog, og sammen finne ut av hva barnet har behov for og hvor mange dager foreldrene skal 
være tilstede i barnehagen.

Målet med standarden er:
  At tilvenningen tilpasses hvert enkelt barns behov i tett dialog med barnets foresatte. 
  At personalet gir barna trygghet gjennom god omsorg.
  At alle medarbeidere har kunnskap om trygg tilvenning og tilknytning. 
  At alle barnehager har gode rutiner for tilvenning og følger disse .
  At alle barn er trygt tilknyttet minst en voksen på sin avdeling .
  At foresatte har tillit til personalet og opplever at det er trygt å levere barnet i 

barnehagen.
  En foreldreaktiv tilvenning.

(FUS standard for tilvenning)

Ved overganger innad i barnehagen er vårt mål at barna skal være trygge og godt kjent med 
både andre barn og voksne før overgangen skjer. Dette skjer gradvis, ved bruk av lekegrupper, 
besøk og aktiviteter.

SAMARBEID OG OVERGANGER
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE 
“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge tilrette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.”

I Enebakk kommune har vi egne rutiner som sørger for en god overgang til skolen. Den 
inneholder blant annet foreldremøte for barnehageforeldre med førskole barn, besøk på 
skolen og SFO, samt overgangssamtaler.

FORELDRERÅD / SU
For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) og 
et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og skal 
fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldreruppen, 
for å skape et godt barnehagemiljø.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrene og de ansatte 
velger en representant hver per avdeling til SU. Det vil si at hver avdeling skal representeres 
av en foresatt og en ansatt. SU skal blant annet behandle årsplanen for barnhagen, bli forelagt 
og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og 
forholdet til foreldrene.  

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER 
Vi samarbeider med:

  FUS administrasjonen og de andre FUS barnehagene.
  Barnehageadministrasjonen i kommunen.
  De andre barnehagene i kommunen.
  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): PPT er en sakkyndig instans som kan bistå med 

spesialpedagogisk hjelp. PPT kan også gi veiledning og råd til barnehagen i forbindelse 
med enkeltbarn. Foresatte må gi skriftlig samtykke dersom barnehagen ønsker å 
samarbeide me dPPT om enkeltbarn.  

  Barneverntjenesten: Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg i rett tid. 
Barneverntjenesten kan også være en rådgivende og støttende instans for familier som 
har behov for ekstra hjelp/støtte i perioder.

  Helsestasjon.
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BergskaugBarnehagenavn

KONTAKINFORMASJON:
Bergskaug FUS barnehage

Gjeddevannsveien 2
1911 Flateby

Kontor: 916 92 655
Mobil: 934 56 288

Epost: dl.bergskaug@bhg.no
Hjemmeside: https://fus.no/bergskaug 

FUS MyKid: www.mykid.no

Avdelinger:
Jordbær (1-3år)

Bringebær (3-6år)

Åpningstider:
Hverdager 06:45-17:15 

Barnehagen holder feriestengt i uke 28 og 29, 
mandag-onsdag før skjærtorsdag og f.o.m 

julaften og til nytt år.


