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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.

1.    INNLEDNING

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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2.   BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN

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
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3.     VERDIGRUNNLAG, MÅL OG 
SATSNINGER - FUS

VERDIER: 

Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på 
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige 
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.
  

HOVEDMÅL: 
   FUS barn har et positivt selvbilde  
For å oppnå dette jobber 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 
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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 
barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklig 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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4.   BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER

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.

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 sosialeballasten 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 språkutvikling 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 praksisøvelser 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.
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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.



12

5.    BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

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.
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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 at å inkludere uansett våre ulikeheter, 
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.

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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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 imellom og legge til rette 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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6.   BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

Medvirkning er et viktig område for de voksne å være beviste på i møte med hvert barn. Når 
vi arbeider med medvirkning er det naturlig å se det i sammenheng med respekt, da de er 
gjensidig avhengig av hverandre:

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 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 imellom og å bruke de på en slik måte at de 
utfyller hverandre.

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.
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Barns medvirkning og respekt henger tett sammen med hvordan vi voksne som jobber i 
barnehagen møter barna i alle de ulike hverdagsaktivitetene og overgangs situasjonene hver 
dag. Det handler om hvordan vi møter foreldre og andre samarbeidspartnere barnehagen 
har. Det handler om sensitive, reflekterte voksne, som har god og oppdtadert kunnskap om 
barn.
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7.    BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

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 lyttet 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. 

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 
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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. 

MANGFOLD 
Vi er en spennende og mangfoldig gjeng med barn og voksne og i Bergskaug. Vi vil i planer 
for arbeidet med barna ha MANFOLD som tema for barnehageåret 2021/2022.

Et demokratisk samfunn må anerkjenne og verdsette ulike verdier, meninger og levemåter. 
Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. 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. Vi skal sammen med barna 
være nysgjerrige på mangfoldet. Barna skal få kunnskap og erfaringer i et felleskap hvor alle 
blir sett og hørt og verdsatt for den de er.  Når vi arbeider med dette temaet har vi satt oss 
som mål at: 

  Barn skal oppleve å være stolte over egen kultur og bakgrunn. 
  Barn skal lære om egen og  andres kulturer. 
  Barn skal bli kjent og bevisste på egen identitet.
  Barna skal erfare og  få en forståelse av at ulikheter er fint og spennende
  Tiltak og aktiviteter for å oppnå våre mål vil dere finne i måneds og periodeplaner. 
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8.   BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Barnehagens rammeplan inneholder syv ulike fagområder som skal være en del av 
barnehagens hverdag. Fagområdene gjenspeilerområder som har interesse og egenverdi for 
barn.

Vi har laget oss en progresjonsplan for hvert fagområde som skal vise hva barna skal utvikle 
og lære innenfor hvert område. 
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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 
nysgjerrige til tekst og symboler og få utforske bruken av både skriftlig språk så vel som det 
muntlige.

1-2 år
2020/20|9

3 år 
2018

4 år
2017

5 år
2016

Viser interesse for 
pekebøker, ser på bilder, 
gjenkjenne blant annet 
husdyr og lyder på disse.

Kjenne igjen navnene på 
barna i sin gruppe og de 
voksne.

Benevne og sette ord på 
følelser.

Kjenner kjente sanger, med 
bevegelse, kan bli med å 
gjøre bevegelser, gjenkjenne 
kroppsdeler. 

Bruke bilder av familien.

Gjenkjenne og benevne 
pålegg og andre konkreter 
ved måltidet. 

Kjenne igjen navn på klær 
ved påkledning, forstå enkle 
instrukser om for eksempel. 
Hente skoene sine. 

Viser økt interesse for 
enkle bøker med en 
historie.
 
Lærer forskjellige 
begreper på farge, telling, 
gjenkjenne former, ser 
likheter, ved hjelp av 
materiell til dette formålet. 

Gjenkjenner og setter ord 
på følelser og viser gryende 
empatisk forståelse

Kan være med på enkelte 
rim, regler og sanger med 
bevegelser
 
Kjenner begreper  knyttet 
til måltidet, kunne si ja 
takk, nei takk, kan jeg få og 
takk for maten. 

Lærer å bruke språket i 
aktiv samhandling med 
andre. 

Kunne følge med på enkle 
fortellinger/bøker med 
mer tekst. Kunne fortelle 
egen historie. 

Gjenkjenne navnet sitt/
bokstav i navnet sitt for 
eksempel. Bordkort. 
Kjenne noen fargenavn, 
lære enkle spill, lotto 
og vise interesse for 
lekeskriving. 

Gjenkjenne og sette ord 
på andres følelser, empati, 
trøste.

Sitte stille i samling, 
måltid følge med. Kjenne 
til dagligdagse begreper 
knyttet til for eksempel. 
måltid og påkledning. 

Kan selv enkelt rim, regler 
og bevegelsessanger
Ha forståelig uttale, 
kroppsspråk. Vite hvor 
mange år man er, vise med 
fingrene.  

Lytte til andre og vente på 
tur. Forstå enkle beskjeder. 
Lære med veiledning å 
bruke språket. 

Kunne følge med 
på fortellinger uten 
bildestøtte. Fortelle om 
hva som skal skje. Øve 
på å følge med på en  
fortsettelseshistorie. 

Delta på førskolen 
hvor en kan sitte 
stille, gjøre oppgaver i 
trampolineheftet, Øver på 
blyantgrep, får erfaring 
med tall, bokstaver.

Kunne noen overbegreper. 

Gjenkjenne ulike 
følelsesuttrykk hos seg selv 
og andre. Bruke språket til 
å sette ord på ulike følelser.  

Kunne lengere sanger og 
rim, regler. Kunne fremføre 
dem i bla. Fellessamling. 

Kunne fortelle om familien 
sin, hvor de bor. 
 
Kunne ta imot kollektive 
beskjeder. Kunne turtakning 
i samtaler. Løse enkle 
konflikter med bruk av 
språket. 
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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 gjenkjenne 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.

1- 2 år
2020/2019

3 år
2018

4 år
2017

5 år
2016

Er aktiv og deltar i 
måltidet, spiser selv, 
drikker av kopp, peker 
på de de vil ha.

Lærer å gå, viser 
interesse for hørsel 
og synsinntrykk  
Bruker pinsettgrep

Grunnleggende 
bevegelser, hoppe, 
klatre, krype, rulle, 
krabbe.  

Er aktiv både ute og 
inne. 

Håndvask etter do og 
før mat.

Er med å velger 
pålegg ved måltidet 
og gir erfaringer med 
nye smaker. 

Deltar i påkledning 

Er aktive og deltar i 
måltidet, øver på å smøre 
selv, holde kniven selv. 
Spør etter og sender mat.
Lære om sunn/usunn mat 

Bruker kroppen allsidig 
både i utelek og turer. 

Legge enkle puslespill, og 
små Nabbiperler.

Kan vaske hender før mat  
og etter dobesøk.

Vi utfordrer barnet på 
nye smaker og barnet får 
prøve å smøre maten selv. 

Kan kle på seg 
mesteparten selv og får 
veiledning og hjelp. 

Deltar i enkel matlaging, 
deler ut matbokser. 

Turdager i skogen og 
nærmiljø. 

Lære å sitte rolig, smøre 
brødskiva selv. Spørre 
etter og sende pålegg. Få 
erfaring med et fornuftig 
kosthold. 

Går i ulendt terreng, 
allsidige bevegelser, har 
grunnbevegelser inne.  
Kjennskap til egen kropp.

Begynne å klippe, bygge 
Lego, legge puslespill, 
perle med små perler  

Ballspill, kaste og ta imot 
ball. Kan kle på seg selv 
(m/veiledning).

Så å si selvstendig på 
dobesøk. Sette grenser 
for egen kropp.

Være med å lage mat. 
Dekke bord etc. 

Begynnende kunnskap om 
trafikkregler. Gå på siden 
av veien. 

Delta i borddekkinga og opprydding. 
Sitter rolig og smører selv, benevner 
pålegg, ber om og sender til andre. 
Vite hva som er sunt/ikke sunt.
Kjennskap til egen kropp, ikke farlig 
å bli andpusten. 
Går ubesværet i ulendt terreng, 
viser utholdenhet i grovmotoriske 
aktiviteter.

Har øye-hånd, øye-fot koordinasjon. 
Kjennskap til egen kropp.

Klippe etter strek, blyantgrep, 
konstruksjonslek, puslespill, perle 
med små perler  

Lære om høyre og venstre

Rett rekkefølge i påkledning, klær 
etter vær.  

Løpe, kaste ball, samling med fokus 
på kroppslige bevegelser.

Kan kle på seg mesteparten selv og 
får veiledning og hjelp. 

Så å si selvstendig ved dobesøk. 
Sette grenser for egen kropp Går på 
do selv, lære å tørke seg selv.

Kunnskap om trafikkregler, gå på 
siden av veien, se seg for, lytte og 
høre før veikryssing. 

Lære enkel førstehjelp. 
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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. 

1-2 år
2020/2019

3 år
2018

4år
2017

5 år
2016

Lærer enkle sanger 
med og uten bevegelse. 
Sanger knyttet opp mot 
høytider Kjenner enkle 
sanger med og uten 
bevegelse.

Kan kle seg ut med 
utkledningstøy, 
begynnende rollelek 

Bruker fingermaling, 
modellere, deltar 
i  sansestimulerende 
aktiviteter, bruker 
forskjellige materialer og 
trykk. 

Prøver forskjellige 
kreative uttrykk innen 
maling, fingermaling, 
bruke naturmaterialer i 
forming. 

Er med på og 
markerer høytider og 
nasjonaldager.
 
Musikk med enkle 
musikkinstrumenter.

Får hjelp til å delta i lek 
på egne premisser. 

Kan de meste kjente 
sangene knyttet til 
høytider. Deltar når vi har 
samling.
 
Kler seg ut med 
utkledningstøy, rollelek, 
leker ut opplevelser.

Utforsker ulike 
formingsteknikker, 
malerkost, fargeblyanter, 
ulike materialer f.eks 
potettrykk, modelleire m.m  
Kan noen farger. Barns 
medvirkning i prosessen. 
Samler materialer fra 
turer i skogen. Tegner en 
hodefoting.
  
Klarer enkle puslespill 
tilpasset alder.

Kjenner til enkle eventyr og 
er med å bla. Tegne flagget 
til 17. Mai. 

Kjenner til enkle 
musikkinstrumenter. 

Deltar i enkel rollelek med 
noe støtte

Kan sanger og enkle 
sangleker. Lære sanger 
knyttet til høytider Delta 
og sitte rolig i samling. 

Mer avansert rollelek, 
gå inn og ut av roller, 
enkel dramatisering 
i lek. Enkel historie-
fortelling, vitser.

Kunne tegne en 
hodefoting, enkel 
fargelegging 
innenfor streken, 
eksperimentering med 
farger, blande farger.

Kan enkel fakta og noen 
sanger omkring høytider 
som jul, påske og 17 
mai. 

Klappe rytme, bruke 
ulike instrumenter.

Deltar og tar initiativ 
til lek og er aktiv i rolle 
lek.  

Deltar ved sang, sangleker og 
regellek. Kan flere vers av sanger 
knyttet til høytider.

Dramatisere og leke rollelek m/
tildeling og planlegging av roller. 
Kunne fortelle en historie/eventyr.

Mer avansert tegning, fargelegger 
innafor streken, klippe etter en 
strek. Eksperimentering med 
farger, blande farger. Prøve 
forskjellige kreative uttrykk innen 
maling, fingermaling, bruke 
naturmaterialer til forming.

Har kunnskap om hvorfor vi feirer 
jul, påske og 17. Mai.

Kan sanger og fortellinger om jul, 
påske og 17. Mai.

Skape egne musikalske 
uttrykk gjennom dans, sang, 
dramatisering.

Deltar og skaper som varer over 
tid. 



23

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.

1-2 år
2020/2019

3 år
2018

4 år
2017

5 år
2016

Blir kjent i nærmiljøet rundt 
barnehagen, hytta i hagen.  

Være med å finne ting i 
naturen, undre seg sammen 
over blomster, pinner og 
annet vi finner på turen vår.
 
Være med å putte frø i 
jorda, se det spirer.
 
Få erfaring med forskjellig 
værtyper, og kjenne 
varmen i kroppen når 
man kan gå inn når det er 
ruskevær. 
 

Deltar på turer i 
nærmiljøet. Undre seg over 
naturen og det som skjer. 

Begynnende kjennskap 
til giftige bær og planter, 
sopp. Være med å oppdage 
spor og sportegn i naturen. 
Vise hensyn mot alt liv i 
naturen. Være med å ta 
vare på og rydde opp i 
forsøpling.

Være med å så frø. Se at 
det spirer og gror. Få en 
forståelse for at mye av 
maten vi spiser kommer fra 
jorda. Være med å høste 
fra naturen, bær, frukt.

Få en forståelse for dette 
med klær etter vær, hva 
man må gjøre om man 
fryser.

Lære om de ulike 
årstidene, hva de heter 
og kjennetegn. Lære om 
navn på dyr, fugler, trær 
og blomster Følge med på 
årstidsvariasjonene.

Begynnende kjennskap 
til giftige bær, planter 
og sopp. Begynnende 
kjennskap til spor og 
sportegn fra f.eks. rådyr, 
elg, hare. Ta hensyn til livet 
i naturen, småkryp er også 
liv, forsøpling er med på å 
ødelegge for dyr.

Få erfaring med å høste 
fra naturen, bær, epler, 
poteter med mer. Erfaring 
med å plante og så frø. 
Digital erfaring med bruk 
av fotoapparat, ta bilder, 
sjekke i faktabøker og 
Google.

Kjennskap til og lære om 
klær etter vær, og at man 
må røre på seg dersom 
man er kald.

Lære om de ulike årstidene, 
hva de heter og kjennetegn. 
Lære om  navn på dyr, 
fugler, trær og blomster.

Kjennskap til giftige 
planter, bær og sopp. 
Kjenne igjen noen spor/
sportegn fra kjente dyr i 
skogen. Ta hensyn til livet 
i naturen, småkryp er også 
liv, forsøpling er med på å 
ødelegge for dyr.

Være med å høste fra 
naturen, grønnsaker, frukt 
og bær. Vite at vi kan 
plante og så frø og at det 
vokser opp. Være med å ta 
bilder fra naturen, bruke 
faktabøker og Google som 
oppslagsverk sammen med 
voksen.

Få kjennskap til økosystem 
på en enkel måte. F.eks. 
hvorfor trærne mister 
blader om høsten. Inneha 
kunnskap om klær etter 
vær.
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ANTALL, ROM OG FORM 
Barnehagen skal stimulerer 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.

1-2 år
2020(2019

3 år
2018

4 år
2017

5 år
2016

Lekpreget tilnærming til de 
vanligste formene: sirkel, 
trekant, firkant, stjerne. 
Puttebokser, puslespill med 
knotter, øve på å sortere 
leker når vi rydder.
 
Begynnende forståelse for 
liten og stor.

Bli kjent med dagsrytmen 
i barnehagen. Veksling 
mellom aktiv lek, hvile og 
ro.

Borte titt-tei lek, gryende 
tur-taking.

Bli kjent med begrepene 
inne i og utenfor, tung.
 
Delta på baking, kjenne, 
dele opp emner, lukte og 
smake.
 

Få erfaring med rom og 
retning f.eks. hinderløype, 
lek  med forskjellige 
grovmotoriske aktiviteter.
Bruker plasseringsord 
(over, under, bak, gjennom) 
beskrive leker (hard, myk, 
rød).

Begynnende peke-telling, 
vise med finger antall år.

Tegne mønster, fantasi-
mønster, se på likheter og 
forskjeller, sortere ut ifra 
det.

Se på ulike former, farger, 
bli kjent med begrepene.

Øve på turtaking når 
hensiktsmessig. Bruke 
enkle spill, lotto/lydlotto 
visuelt og auditivt minne.

Eventyr om tall og telling, 
enkle ellinger Eventyr om 
tall, telling.

Bruke begreper om kort, 
lang osv. Begreper knyttet 
til matlaging og baking. 

Telleramsen

Få erfaring med rom og 
retning f.eks. hinderløype, 
lek i festsalen med 
forskjellige grovmotoriske 
aktiviteter. Bruker 
plasseringsord (over, under, 
bak, gjennom) beskrive 
leker (hard, myk, rød).

Begynnende peke-telling, 
vise med finger antall år.

Lage ulike mønstre, 
tegne mandalas, perle 
med mønster. Sortere 
gjenstander etter størrelse, 
farger.

Leke med former, lære 
navnene. Se etter former 
i rommet, undre seg over 
forskjellige former, antall 
kanter osv.

Øve på turtaking i spill, 
bruke terning og telle øyne. 
Kunne hente gjenstander 
som trengs til en aktivitet.

Telleregler, enkle ellinger, 
delta i regellek.

Begreper som omhandler 
kort, lang, bred, smal, 
liten, stor med fl. Telle 
gjenstander, lære 
telleramsen så langt de 
klarer.  

Kunne sette ord på rom 
og retning. Bruke ord om 
forholdet mellom størrelse 
og vekt. Hva er lettest/
tyngst av en ballong og en 
stein.

Bruke resonnement i f.eks. 
påkledning hva skal først 
på.

Kan gjenfortelle hva som 
skjedde i går, eller hva 
som skal skje i morgen. Ha 
kunnskap om kroppen, og 
kan tegne et menneske. 
Kopiere enkle figurer 
(hermetegne).

Kan navn på former, telle 
kanter, gjenkjenne. Sortere 
i kategorier: form, farge. 
Bruke terning og telle øyne. 
Spill med tall og telling. 
Gjenkjenne tall, telle, 
telleramsen.

Gryende forståelse av 
klokka. Være med å 
måle, telle i matlaging. 
Bruke målebånd, måle 
gjenstander, lengder, 
høyde.

Konstruksjonslek, eventyr 
om tall og telling, mer 
avanserte ellinger.

Begreper som omhandler 
kort, lang, bred, smal, 
liten, stor med fl. Telle 
gjenstander, lære 
telleramsen så langt de 
klare.
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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.

1-2 år
2020/2019

3 år
2018

4 år 
2017

5 år
2016

Å omgås hverandre i et 
fellesskap med lek, glede 
og humor.
 
Få en større forståelse av at 
vi er forskjellige, at vi skal 
være greie med hverandre, 
ikke ok å stenge noen ute 
fra leken. Vise begynnende 
empati og trøste hvis man 
ser noen er lei seg.
 
Oppleve høytider, smaker 
og lukter. Enkel fremstilling 
av juleevangeliet.

Kjenne og sette ord på 
følelser med hjelp av en 
voksen.
 
Være med barna i samtaler 
om alt mulig rart.
 
Likeverd og respekt 
mellom mennesker blir 
kommunisert med hjelp av 
en voksen. Føle at de kan 
være med å bestemme.
 

Få en begynnende 
forståelser for det å være i 
et fellesskap med lek, glede 
å humor.

En forståelse for at vi er 
forskjellige, og at vi skal 
være greie med hverandre. 
Vise gryende empati og 
forståelse for andre. Være 
med å gi trøst hvis man ser 
at noen er lei seg.

Få en forståelse for 
høytidene våre ved hjelp 
av enkle fremstillinger og 
bildestøtte.

Få hjelp til å sette ord på 
følelser, gode og vonde 
følelser.

Undre seg sammen med en 
voksen om alle slags mulige 
spørsmål.

Få en forståelse av 
likeverd og respekt mellom 
mennesker. Kjenne at de 
har en medbestemmelse i 
barnehagen.

Klare å omgås i et 
fellesskap med fokus på 
lek, glede og humor
En gryende forståelse for 
at vi er forskjellige og være 
greie med hverandre i 
nærhet med voksne. Kose 
bra igjen, vise empati, 
trøste.

Få kunnskap om høytidene 
våre med enkle fortellinger 
og bildestøtte.  

Få hjelp til å sette ord på 
følelser, gode og vonde 
følelser. Gi uttrykk for hva 
man føler inni seg. Mestre 
sosialt fellesskap.

Undre seg sammen med 
andre om alle slags mulige 
spørsmål mellom himmel 
og jord.

Forstå at vi er alle 
likeverdige og skal vise 
respekt for hverandre. 
Ha innflytelse over egen 
hverdag i barnehagen.

Enkel kunnskap om 
menneskerettighetene.

Mer målrettet dette med å 
omgås i et fellesskap med 
lek, glede og humor.

Forstå at vi er forskjellige, 
inkludere hverandre og 
vise empati og trøst. Vise 
hensyn overfor de som er 
mindre.

Forstå hvorfor vi feirer jul 
og påske. Få kunnskap om 
andre høytider gjennom 
året.

Vise mer impulskontroll 
og få hjelp til å sortere og 
sette ord på følelser. Gi 
uttrykk for hva man føler. 

Mestre sosialt fellesskap
Stille spørsmål og undre 
seg sammen rundt de store 
spørsmålene.

Få en forståelse av likeverd 
og respekt. Vi er alle like 
mye verd. Være med å 
bestemme over egen 
hverdag i barnehagen.
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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.

1-2 år
2020/2019

3 år
2018

4 år
2017

5 år
2016

Barns medvirkning i egen 
hverdag, enkle valg, pålegg 
på maten. Være ute eller 
inne. Velge lesebok.
 
Kan delta i å dekke på 
bordet og rydde vekk.
 
Ikke forskjell på jente og 
gutteleker, barna leker med 
det de selv velger.

Meg selv i forhold til andre. 
Vite hvem som er familien 
sin. 

Andre kulturer: Smak og 
sanseinntrykk. Samenes 
nasjonaldag, farger i 
flagget.  

  
 
 
 
 
 
 

Barna skal medvirke i egen 
hverdag, får velge selv ifht 
alder. 

Delta i  rydding ved 
måltidet, evt andre enkle 
gjøremål.

Er med på markering av 
samenes nasjonaldag ifht 
alder.

Får forståelsen på forskjell 
mellom jenter og gutter.

Meg selv i forhold til andre, 
vite  hva mamma, pappa og 
søsken heter. 

Andre kulturer: Få 
forståelse av at vi kan 
ah ulik bakgrunn og 
få forståelse for egen 
bakgrunn. 

Få kjennskap til samenes 
nasjonaldag, flagg og drakt. 

Vet hvor de bor og hvor 
mange og hvem som er 
i familien. Møte likheter 
og ulikheter i samfunnet, 
erfare at vi er alle en 
del av samfunnet. Ulike 
familiekonstellasjoner

Delta på turer i nærmiljøet, 
kan veien til Streifin, 
Trollskogen. 

Meg selv i forhold til andre. 
Vite hva plassen du bor på 
heter.

Kunne veien og navnet 
på turplassen vår for 
eksempel. Streifin. 

Får kunnskap om Samenes 
nasjonaldag, farger i flagg, 
mat og drakt.

Vet hvor de bor og hvor 
mange og hvem som er i 
familien. Vite hvor de skal 
begynne på skole. Møte 
likheter og ulikheter i 
samfunnet, erfare at «jeg» 
en del av samfunnet. Ulike 
familiekonstellasjonen.

Meg selv i forhold til andre. 
Vite hva plassen du bor på 
heter, …...

Kunne veien og navnet 
på turplassen vår for 
eksempel. Streifin.

Får kunnskap om Samenes 
nasjonaldag, farger i flagg, 
mat og drakt. 
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9.    PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON 
OG REFLEKSJON

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 handligen 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.
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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
  Månedsbrev 
  Årshjul for avdelingsmøter

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING 

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON

fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33
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10.  SAMARBEID OG OVERGANG

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 langt 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.

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.
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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



31

NOTATER:
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BergskaugBarnehagenavn

KONTAKTINFORMASJON:
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.


