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INNLEDNING
Årsplanen er vår beskrivelse av tiltak for å sikre målrettet arbeid med de pedagogiske 
målene for virksomheten. Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale, 
og et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barne-
hagen. Kommunen som tilsynsmyndighet mottar hvert år årsplanen som dokumen-
tasjon for at vi driver i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen vår gir 
også viktig informasjon om vårt pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 
barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

OM ASPARMARKA FUS BARNEHAGE
Asparmarka FUS barnehage er en privat barnehage som er bygget og blir driftet 
av Trygge Barnehager AS. Vi er dermed en ”FUS barnehage” – som er navnet på de 
barnehagene som TB drifter selv. FUS drifter i dag mer enn 170 barnehager i hele 
Norge. Asparmarka åpnet dørene i november 2007. Barnehagen har en fantastisk 
beliggenhet i umiddelbar nærhet til en gård, Aksdalvannet med turløyper, Dragavika, 
Frakkagjerdløypene, Stegabergs sportsanlegg og Frakkagjerd barneskole. 

BARN OG ANSATTE
Daglig leder; Anna Halleland; dl.asparmarka@bhg.no

I august 2019 starter vi opp med 73 barn og 18,1 voksne, 8 barnehagelærere,  
8 fagarbeidere, 1,6 assistenter og 0,5 kjøkkenassistent.
De ansatte har ulikt ansvar og ulike roller, men hele personalet har en felles plikt til 
å bidra til å oppfylle målene og kravene i Rammeplanen. 

AVDELINGENE
Hestehov 12 barn, alder 1-2 år, 4 voksne, tlf 93478208,  
Pedagogisk leder: Anita Nes, barnehagelærer Åse Lundegaard og fagarbeiderne 
Kristina Haraldseid Kristensen og Hilde Landsverk Wingan.
Meldinger til alle avdelinger: www.mykid.no

Blåklokke 12 barn, alder 1-2 år, 4 voksne, tlf 93478186, 
Pedagogisk leder: Mari Wolfenstein, barnehagelærer Svein Erling Thuestad/ 
Marianne Gautesen, fagarbeider Cecilie Lie Larsen og assistent Svanhild Svinelid 
Tveiten. Nina Alise Steinsnes jobber 40% (tre dager i uka) på småbarn.
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BARNET 
FØRST!
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Skogstjerne 25 barn , alder 3-5 år, 4 voksne, tlf 94140595, 
Pedagogisk leder: Violetta Maria Kwarta, pedagogisk leder Ørjan Thuen Hansen 
(Superklubben), fagarbeider Gunhild Eide, assistent Eva Lundervold (40%) og 
assistent Lilly Stakkestad (60%)

Røsslyng 24 barn, alder 3-5 år, 4 voksne, tlf. 93478178, 
Pedagogiske ledere: Kristin Eriksen (permisjon), Marianne Erland og fagarbeiderne 
Stine Karlsen og Helle Dybdahl. Stine Karlsen fungerer som barnehagelærer på 
dipensasjon til Kristin Eriksen er tilbake. Det vil være vikar for Stine i den tiden.

Superklubben har samlinger tre dager i uken; 
Pedagogisk leder er Ørjan Thuen Hansen og fagarbeidere er Stine Karlsen og 
Gunhild Eide Tlf. 93478179.
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Barnehagerute for Asparmarka FUS  
barnehage 2019-2020
Måned Aktivitet Når
August Besøksdag for nye barn

Planleggingsdag
Planleggingsdag

Nytt barnehageår – tilvenning for 
nye barn

Prosjekt  - «Jeg skal være meg»/
Kroppen min

15.08.19
16.08.19
19.08.19

20.08.19

Uke 34-37

September Bamsefest
Brannvernuke
Planleggingsdag

06.09.19
Uke 38
23.09.19

Oktober Tysklands nasjonaldag
FN dagen – FORUT kafe

03.10.19
24.10.19

November bLEST
Trafikk/Førstehjelpsuke

Uke 45
Uke 46

Desember Prosjekt: Advent/Jul
Thailands nasjonaldag
Luciafest
Nissefest
Julaften
1. juledag
2. juledag
Nyttårsaften

Uke 47-52
05.12.19
13.12.19
19.12.19
24.12.19
25.12.19
26.12.19
31.12.19

Januar nyttårsdag
Realfagsuke

Planleggingsdag

01.01.20
Uke 3

27.01.20
Februar Samefolkets dag

Litauens Nasjonaldag
Regnbuefest

06.02.20
16.02.20.
20.02.20

Mars Planleggingsdag
Barnehagedagen – Besteforeldrefest
Prosjekt: Påske

Uke 10
Uke 11
16.03-08.04.20
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April Påskefrokost
Påske
FUS vennedag

02.04.20
09.04-13.04.20
30.04.20

Mai Offentlig fridag
Polens Nasjonaldag
16. mai fest
17. mai
Kristi himmelfartsdag
2. pinsedag

01.05.20
03.05.20
15.05.20
17.05.20
21.05.20
31.05.20

Juni Danmarks grunnlovsdag
Sommerfest

05.06.20
11.06.20

Juli Sommerbarnehage Uke 26-32

LOV OM BARNEHAGER 
I barnehagelovens formålsparagraf står det: 
«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, neste-
kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» (Barnehage-
lovens § 1 Formål, 1. ledd)

RAMMEPLANEN
Rammeplanen er forskrift til Lov om barnehager og gir styrer, pedagogiske ledere 
og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, 
eier og tilsynsmyndighet. 

FNS BARNEKONVENSJON
FNs barnekonvensjon er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om 
hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen 
og gjort den til norsk lov.

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til  skole, helse-
hjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem.



8

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
Våre styringsdokumenter er Lov om barnehager, Rammeplanen, Barnekonvensjonen, 
FUS visjon og verdier, årsplanen med progresjonsplaner og periodeplaner, kvalitets-
håndbok for barnehagen, barnehagens vedtekter,  Serviceerklæring for FUS barne-
hagene, Etiske retningslinjer for FUS barnehagene, Forskrift om miljøretta helsevern, 
kompetanseplan for personalet og Tysvær kommunes barnehageplan og strategiplan 
for overgang barnehage – skole. 

VERDIGRUNNLAGET I FUS 

Visjonen vår:

”Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi 
og vennegaranti.”
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FUS løfter og forventninger; er et sett med budskap som konkretiserer for foresatte 
hva som gir verdi for barna i FUS barnehagene.

Barnet ditt skal ha en venn 

For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt mer tid. Men vi 
gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er for barnet, vennskap skaper 
trygghet, glede og utvikling.

Vi skal være gode rollemodeller 

Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår 
profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme.

Vi skal ha lekekompetanse 

Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, og bruke leken til læring 
og mestring.

Vi skal finne hverdagsmagi 

De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider 
sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være 
oppmerksomme på.

Vi skal se det beste i barnet ditt 

Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de 
andre barna skal ditt barn oppleve glede og anerkjennelse.

FUS barna skal kjennetegnes ved at de har: 

   har et positivt selvbilde
   er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
    gleder seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningsmuligheter og at 

innspillene deres teller.
   har det gøy i barnehagen.

FUS barnehagene har en egen serviceerklæring skal tydeliggjøre hva foresatte kan 
forvente av FUS barnehagen. Serviceerklæringen har et klart barneperspektiv der 
barnet er hovedpersonen og de ansatte i barnehagen er motivatorer og veiledere. Se 
hjemmesiden vår.
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VERDIENE TIL FUS ER:

GLØDENDE, SKAPENDE, TILSTEDEVÆRENDE

For personalgruppen i Asparmarka FUS barnehage betyr dette:

    Vi skal ta barnets behov på alvor og fortelle barnet med hele vår tilstedeværelse 
at vi ønsker det beste for barnet.

    Vi ønsker å være ”lekende” og deltagende i barnas lek og gi hvert enkelt barn 
trygghet og omsorg. 

    Vi vektlegger å møte barna med anerkjennelse og respekt, lytte til hva de sier, 
gjør og opplever. Personalet skal skape trygghet for både foreldre og barn. 

    Vi skal være gode rollemodeller, aktive, tilstedeværende og fleksible. 
    Vi skal være lyttende og oppriktig interesserte, med klare grenser for hva som 

er akseptabelt og hva som ikke er det. 
    Vi har fokus på barnas sterke sider, vi roser og hjelper, støtter og oppmuntrer 

barna.

ASPARMARKA FUS BARNEHAGES VERDIGRUNNLAG
Med utgangspunkt i Barnehageloven, rammeplanen og FUS verdigrunnlag har vi 
sammen jobbet fram verdier som er grunnleggende for vår barnehage;

    Barna skal oppleve at barndommen har en egenverdi.
    Barna skal oppleve at de er en del av et inkluderende fellesskap, der de får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
    Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst 

og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning.
    Barna skal få utvikle seg i et gjensidig og dynamisk samspill med sine betyd-

ningsfulle nærpersoner.
    Barna skal lære sosiale ferdigheter og utvikle sosial kompetanse. 
    Barna skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og 

få styrket selvtilliten. 
    Barna vil oppleve å møte motgang, men vi skal støtte de til å takle den.
    Barna skal lære egenledelse i lek og læring.
    Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
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    Barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring. 
    Vi fremmer mangfold, likestilling og likeverd.
    Barnet skal oppleve en følelse av livsmestring.

RAMMEPLANENS KRAV TIL BARNEHAGENS VERDIER
For Asparmarka FUS barnehage betyr dette;

Mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd 

Mål: Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet, gjennom å verdsette 
mangfoldet og den gjensidige respekten.

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 
språk, religion og livssyn.

Arbeidsmåter:

    Vi skal gi barna skal like muligheter i lek. 
    Vi skal fysisk legge til rette for at alle barna skal få velge leker uten hensyn til 

kjønnsidentitet.
    Vi utfordrer barna til å velge andre roller i lek en det som ”tradisjonelt” er 

forventet. 
    Vi gir barna like muligheter i framtiden, når det gjelder utdanning og yrkesvalg. 
    Vi anerkjenner og viser respekt for barnas valg, for å legge grunnlaget for at 

barna gjør sine valg ut i fra egne ønsker og ikke forventninger fra samfunnet. 
    Vi lærer barna å snakke om følelser, og gir de redskapene til konfliktløsing 

gjennom det verbale språket. 
    Vi arbeider bevisst for et inkluderende miljø hvor det er plass til alle, og hvor en 

ikke aksepterer noen former for krenkelse og diskriminering.  
    Vi danner gode holdninger og respekt for andre mennesker.
    Vi forebygger mobbing tidlig, og har handlingsplaner til bruk i arbeidet mot 

mobbing.
    Vi har FUS «Vennegaranti» - Vi legger til rette for at barna skal danne nye og 

gode vennerelasjoner



12

    Vi bruker glede og humor.
    Vi gir barna positive tilbakemeldinger, slik at de får erfaringer med at de er verdi-

fulle og at de har viktige iboende ressurser.
    Vi gir barna en forståelse av hva som er rett og galt, og lærer de å ta ansvar for 

felles regler.
    Vi markerer FN-dagen
    Vi markerer ulike nasjonal fester.
    Vi jobber med temaene i «Være sammen» med barna, og bruker Løveloven og 

Regnbueløven bevisst i arbeidet med sosial kompetanse.

LIVSMESTRING OG HELSE
Vi mener at det viktigste vi gir barna for å oppleve  
livsmestring og god helse er arenaer som er psykisk helsefremmende. Vi skal 
forebygge psykiske lidelser, trene barna i å ta gode valg, og mestre livet selv om 
det av og til er vanskelig. 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Arne Holte beskriver de syv helserettighetene som barna må oppleve er tilstede, for 
at et miljø skal være helsefremmende. Disse rettighetene skal være vår veiviser for å 
gi barna en opplevelse av livsmestring og helse.

Miljøet må gi individet en følelse av;
    Identitet og selvrespekt – «Jeg er verdifull»
    Mening i livet – «Jeg betyr noe for andre:»
    Mestring – «Jeg får det til.»
    Tilhørighet – «Jeg hører til her.»
    Trygghet – «Jeg er trygg her.»
    Deltakelse –«Det jeg gjør er viktig for andre.»
    Fellesskap –«De andre bryr seg om meg.»

I tillegg har vi fokus på sunn mat og fysisk aktivitet.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Mål: Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Arbeidsmåter: 

    Vi lærer om livssykluser.
    Vi snakker om matens opprinnelse.
    Vi har SMARTMAT fokus i alle FUS barnehagene. 
    Vi har fysisk aktivitet hver dag.
    Vi bruker nærmiljøet.
    Vi kildesorterer.
    Vi kaster lite mat.
    Vi plukker søppel som vi finner på tur.
    Vi handler lokalt og har egen kjøkkenhage.
    Vi øver på å være omsorgsfulle med hverandre.
    Vi øver på å ha respekt for mangfoldet i naturen, og for at alle trær, dyr og 

insekter skal behandles med omsorg.
    Alle barna har sitt eget barnehagenett- reduserer plastbruk.
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Gjennom barnehagens innhold og formål skal vi sikre at vi ivaretar punktene i kapittel 
tre i rammeplanen; behovet for omsorg, lek, læring, danning, vennskap og felleskap, 
kommunikasjon og språk. Vi har kommet fram til disse punktene gjennom felles 
drøftinger i personalgruppa;

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG
Mål: Barna skal ha en grunnleggende trygghet og tillit til barn og voksne.

Arbeidsmåter:

    Vi har gode tilvenningsrutiner for nye barn.
    Vi har faddergrupper i overgang fra liten til stor avdeling.
    Vi er varme, grensesettende og anerkjennende voksne.
    Vi har forutsigbarhet og struktur.
    Vi jobber etter prinsippene i trygghetssirkelen.
    Vi bygger relasjoner.
    Barna blir sett og hørt, vi ser den enkeltes behov i fellesskapet.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK

Mål: Leken er barnas arena for utvikling og læring, hos oss kommer leken først.

Arbeidsmåter:

    Vi har et fleksibelt lekemiljø. 
    Vi bruker egenledelse i lek og læring som verktøy i planlegging og observasjon.
    Vi gir tid og rom for leken.
    Vi lager inspirerende lekemiljø, der barna kan få utfolde seg i ulike typer lek.
    Barnas premisser ligger til grunn for de valgene vi tar.
    Vi legger til rette for lek i mindre grupper.
    Uteområdet brukes flittig til ulike typer lek.
    Vi bruker nærmiljøet og naturen til allsidig lek.
    Vi har nok lekemateriell.
    Vi inntar ulike roller i leken avhengig av barnet eller gruppas behov.
    Vi hjelper barna inn i lek.
    Vi har eventyrlyst!

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
Danning er «En prosess hvor individet – ved hjelp av egne og andres innsats og påvirk-
ninger – kontinuerlig utvikler evnen til å tenke kritisk, løse problemer, reflektere, 
kjenne til alternativer, til å bidra med egen deltakelse og skape relasjoner til andre, 
til å bidra med respekt, ydmykhet og likeverd, til å agere med forpliktelse, ansvar og 
autoritet, til å forholde seg medvirkende, medskapende og demokratisk og til å være 
seg bevisst sitt forhold til kultur og natur.»       
                 Wolfgang Klafki

Mål: Barnehagen skal legge grunnlaget for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse 
i demokratiske fellesskap.

Arbeidsmåter: 

    Vi er undrende, nysgjerrige og forskende.
    Alle barna blir sett og hørt.
    Vi øver på felles verdier og normer.
    Vi er inkluderende og anerkjennende.
    Vi øver på å delta i felleskapet.
    Vi er en «Løve- barnehage».
    Alle kan «Løveloven».
    Vi er varme og grensesettende voksne.

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
Mål: Vi skal stimulere og støtte barnas lyst til å leke, utforske, lære og å mestre, 
gjennom å anerkjenne lekens egenverdi og barnas nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær.

Arbeidsmåter:

    Vi lærer gjennom lek.
    Barna får delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av lek og aktiviteter.
    Vi jobber med prosjektarbeid.
    «Være sammen» er vår ledetråd i arbeidet for å lære sosial kompetanse.
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    Vi bruker «Snakkepakken» i vårt arbeid med språkstimulering.
    «Egenledelsehjulet» brukes som et verktøy i observasjon og drøftinger om 

barnas lek og lekferdigheter.
    Personalet er «Glødende, skapende og tilstedeværende», og utfordrer barnas 

tenkning gjennom å være forskende og undrende sammen med barna.

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse er definert som et sett av «ferdigheter, kunnskaper og 
holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å 
etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til at trivsel økes og utvikling 
fremmes.»       
 Nordahl, 2001

Mål:  
Alle barna skal oppleve å være en del av felleskapet, og få hjelp til å utvikle empati 
og sosiale ferdigheter.

Arbeidsmåter:

    Gjennom «Være sammen skal barna lære seg ferdigheter som samarbeid, 
ansvar, empati, selvkontroll, positiv selvhevdelse, humor, lek og glede. Alle 
barna kan «Løveloven».

    Barna skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ, og sin 
egen personlige og kulturelle identitet. 

    Vi gir barna mulighet til å gi og ta imot omsorg. Omsorg skal prege alle situa-
sjoner i hverdagslivet og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, 
måltider og påkledning.

    Vennegaranti – vi jobber for å bygge vennskap daglig, og markerer FUS 
vennedag en dag i året.

    Vi bygger relasjoner, trygghet, tilhørighet og trivsel.
    Vi har tilvenningsrutiner for nye barn.
    Vi har rutiner for overgang til stor avdeling – faddergrupper.
    Vi gjennomfører psykologisk førstehjelp - Grønne tanker, glade barn i små 

grupper.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Mål: Gjennom dialog og samspill skal barna støttes til å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening.

Arbeidsmåter:

    Hverdagssamtalen og de matematiske samtalene er viktige læringsarenaer for 
språkstimulering.

    Vi stiller åpne spørsmål.
    Vi støtter og anerkjenner barnets verbale og nonverbale uttrykk.
    Vi viser forståelse for barnets følelser og hjelper barnet til å sette ord på dem.
    Vi lærer barnet å bruke språket til å løse konflikter.
    Vi bruker språket sammen med barnet i alle situasjoner.
    Vi leker.
    Vi bruker fokusord i ulike temaarbeid.
    Vi har samlingsstunder.
    Vi bruker konkreter.
    Vi leser bøker.
    Vi leker med språket gjennom sanger, rim og regler.
    De voksne er gode rollemodeller.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
«Egenledelse i lek og læring» handler om barns evne til å være aktive og selvstendig 
over tid. Det er overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og 
regulerer atferd. Egenledelse danner et viktig grunnlag for utvikling og opprett-
holdelse av vennskap, forebygger mobbing og knyttes til tidlige ferdigheter innen 
lesing, skriving og matematikk.

Mål: 
    «Hos oss kommer leken først»
    Styrke barnas iboende styrker og ressurser.
    Barna skal kunne planlegge, starte opp og organisere egen atferd. 
    Barna skal kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner.
    Barna skal være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves 

av dem.
    Barna skal kunne medvirke og påvirke egen hverdag.
    De voksne har lekekompetanse.

Arbeidsmåter:
    Rommet som den tredje pedagog. Barne-

hagen tilrettelegger rommene for å 
inspirere til rollelek og aktiviteter på en 
god måte.

    Tilretteleggelse av lek, rollelek og 
naturlige situasjoner gjennom glødende  
og tilstedeværende voksne og at utstyr  
er tilgjengelig.

    Barns medvirkning – barna er med  
og planlegger for rollelek gjennom  
forberedelser.

    Egenledelseshjulet brukes som  
redskap for observasjon, og som  
grunnlag for tiltak.

FUS BARNEHAGENES FELLES  
SATSINGSOMRÅDER

EGENLEDELSESHJULET VISER HVA 
BARN LÆRER I LEK:
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RELASJONSKOMPETANSE
Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, 
utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 
2012). Denne kompetansen er grunnleggende i vår tilværelse, vi har behov for den i 
møte med andre mennesker. 

«Ingenting er så viktig for kvaliteten som vår evne til å etablere positive, sensitive 
samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, foreldre føler seg hørt, og et 
positivt arbeidsklima der alle ansatte føler seg inkludert. 

Asparmarka FUS barnehages vektlegging av personlig relasjonskompetanse vil bidra 
til at: 

    Det enkelte barn, og de ansatte blir sett, anerkjent, hørt og forstått. 
    Det enkelte barn opplever likeverdighet, trivsel og psykisk styrke.
    Det enkelte barn og ansatte blir møtt av et optimalt utviklings-, lærings- og 

arbeidsmiljø.
    Foreldre vil oppleve ivaretakelse og et godt samarbeid til barnets beste.

FUS har utviklet et barnehagebasert kompetansehevingsverktøy i samarbeid med Jan 
Spurkeland. Dette er et kurs for de ansatte som vi vil bruke som et supplement til den 
allerede etablerte Være sammen satsingen vår.
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SMART MAT
FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede 
hos barna. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for 
barna hos oss. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «bygge-
klossene» 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.

I Asparmarka FUS barnehage har vi fokus på følgende:
    Vi serverer grønnsaker til måltidene.
    Vi bruker mest mulig ren fisk eller fiskemat og rent kjøtt eller kjøttvarer.
    Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.
    Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.
    Vi bruker vann som tørstedrikk.
    Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer.
    Vi etterstreber variasjon i måltidstyper.
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DEN UTVIKLINGSSTØTTENDE  
BARNEHAGEN

Kvalitet
Kvalitet i barnehagen omfatter helheten rundt 
barnet. En kan dele inn kvalitet i innhold, prosess, 
struktur og resultat. FUS har denne illustrasjonen 
på dette;

Relasjonskvaliteten er den viktigste faktoren for 
barnas utvikling.  
Relasjonsfaktoren omfatter relasjon, omsorg, 
aktivitet, erfaring og deltakelse.

Den utviklingsstøttende barnehagen
Tysvær kommune startet våren 2018 et nytt satsingsområde i barnehagen;  
Den utviklingsstøttende barnehagen, med fokus på barnas lek og læringsmiljø. 

Barnehagen skal være et sted for trivsel, lek, læring og utvikling for alle barn.  
Hvordan personalet møter barna, og hvordan de legger til rette for et trygt,  
forutsigbart miljø der barna får mulighet til utforsking, lek og læring er viktig.

Gjennom flere prosjekter har barnehagene fått kompetanseheving i «Være sammen», 
«De yngste barna» og i FUS; «Egenledelse i lek og læring.» Disse prosjektene har gitt 
oss viktig kunnskap om hva som er viktig i møte med barnet. 

Dette er vår «ryggmarg» når vi nå går i gang med å omsette kvalitetsbegrepet fra 
hva er kvalitet til hvordan skaper vi kvalitet, gjennom å være en utviklingsstøttende 
barnehage. 

HVA gjør den ansatte som sikrer kvalitet i relasjonen?

Som verktøy i dette arbeidet kommer vi til å bruke CLASS. (Classroom assessment 
scoring system.) Dette er et måleverktøy som måler prosesskvaliteten i samspillet 
mellom barn og voksne på avdelingen/gruppen og samspillet barn-barn.

FELLES SATSINGSOMRÅDER 
I TYSVÆR KOMMUNE

 

Barnet 
først

Innhold

Prosess

Struktur

Resultat



24

Verktøyet har fokus på emosjonell og atferdsmessig støtte, og støtte til læring og 
kognitiv utvikling gjennom et sett av observasjonsstikkord. 

I første omgang skal vi få kompetanseheving gjennom nettverksarbeid og arbeid i 
egen barnehage. Sammen skal vi se på CLASS kriteriene for emosjonell og atferds-
messig støtte og støtte til lek og utvikling, sett i sammenheng med rammeplanen. 
Med utgangspunkt i dette vil vi så sette opp en del kriterier for hvordan vi skal møte 
barna i de ulike situasjonene i barnehagen gjennom en kvalitetshåndbok. Først i 2020 
vil vi utdanne observatører og veiledere i CLASS. 

FUS vil også satse på dette i årene framover, og vi vil bli inkludert i dette arbeidet i 
løpet av 2020.

LEK OG LÆRINGSMILJØ
Mål: Personalet skal anerkjenne og verdsette barnas lek og sammen med barna 
planlegge, og lage gode fysiske lekemiljøer basert på barnas interesser.

Gjennom egenledelsesprosjektet har vi lært hvorfor leken er så viktig. Leken bidrar til 
å utvikle egenledelsesevnene våre; planlegging, organisering, arbeidshukommelse, 
igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering.

Gjennom kompetanseheving og observasjon i barnehagen finner vi gode løsninger 
for å sikre at barna får et godt fysisk lekemiljø. Målet er at miljøet skal tilpasse seg 
barnas behov og fremme barnas autonomi. Barna skal gjennom leken lære å tenke 
selv, ta avgjørelser, skape, samhandle og forme sin egen hverdag. 

REALFAG
Realfagssatsingen med fokus på matematikk, natur, miljø og teknikk fortsetter. 
Tysvær kommune er en realfagskommune og vi deltar på nettverk i regi av Tysvær 
kommune. Tysvær kommune har laget en strategiplan for realfagsatsingen. Denne gir 
oss føringer for vårt arbeid.

Hovedmål: Barna skal gjennom fysisk fostring, undring og gode opplevelser kjenne 
på glede og engasjement for realfag.

Mål: Barnehagelærerens kompetanse i realfag skal forbedres (Tett på realfag)
Oppleve glede over å erfare, utforske og leke med form og mønster, sortering, 
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BARNET 
FØRST!



sammenligning, telling, størrelser, plassering, orientering, måling og lokalisering
Oppleve glede over å erfare, utforske og leke med natur, teknikk og miljø

Arbeidsmåter:

    Alle de ansatte skal kurses i Realfagsløypene på www.udir.no.
    De ansatte skal være lyttende og oppmerksomme, og styrke barnas  

nysgjerrighet og utforskertrang i forhold til det barnet uttrykker gjennom lek, 
samtaler og hverdagsaktiviteter.

    Personale skal støtte barnets utvikling i realfagene med utgangspunkt i barnets 
interesser og uttrykksformer.

    Vi skal være bevisst egen begrepsbruk om fenomener i natur, teknikk og 
matematikk.

    Vi resonnerer og undrer oss sammen med barna om matematiske fenomener, 
natur, miljø og teknikk.

    Vi sørger for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, 
tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell .

    Personalet gir barna impulser og erfaringer med design, ved og utforske, 
oppdage og skape ulike former og mønstre.

    Vi bruker digitale verktøy.
    Vi bruker Blue-bot.

I tillegg til disse fellesprosjektene er vi med i felles satsing «Rene hender» og «Trafikk-
sikker barnehage»

«EG ER MEG OG DU ER DEG»
Rammeplanen for barnehager (2017) sier klart at barnehagene skal ha en helse- 
fremmende og forebyggende funksjon. Barnas fysiske og psykiske helse skal  
fremmes i barnehagen. Vi skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

Tysvær kommunes barnehager har med dette som utgangspunkt utarbeidet en 
progresjonsplan for arbeid med livsmestring og helse. Denne planen skal hjelpe de 
ansatte til å jobbe forebyggende mot seksuelle, psykiske og fysiske overgrep og 
vold mot barn eller barnas familie. Barnehagens ansatte skal hjelpe barn til å få et 
trygt forhold til kroppen sin, slik at de sier i fra vis de opplever noe er vanskelig.
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PROSJEKTARBEID MED FOKUS PÅ LEK OG BARNAS INTERESSER
Prosjektarbeid er knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der hensikten er å 
skape en arena for fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet 
og medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha 
betydning for pedagogiske valg. 

Prosjektarbeid er også et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en begyn-
nelse eller en slutt, men som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom 
barna og temaet eller fenomenet barna er opptatt av. Det er en nær sammenheng 
mellom de voksnes og barnas handlinger og læring, og disse er gjensidig avhengige 
av hverandre. (UDIR)

Med bakgrunn i Egenledelsesprosjektet, CLASS prosjektet og fokus på det fysiske 
lekemiljøet velger vi nå å ha ekstra fokus på å legge til rette for barnas lekemiljø. 
Alt prosjektarbeid vil ta utgangspunkt i tema barna er opptatt av, eller at personalet 
skaper magi rundt et tema som får utvikle seg til prosjekter. Vi lar oss inspirere av 
Lene Holtes artikkel «Nå kan leken begynne» og boka «Pedagogikkens hjerte». Lene 
Holte skriver om det gode  lekemiljøet, der barnas autonomi ivaretas, som bringer 
barn sammen og som krever engasjement både følelsesmessig og kognitivt. Perso-
nalet i Asparmarka FUS barnehage skal utvikle gode lekemiljø gjennom refleksjoner, 
kunnskaper og profesjonelle holdninger som ivaretar barnas perspektiv og som inklu-
derer barna gjennom planlegging, undring og forskning.

For å kvalitetssikre en del viktige temaer, velger vi å ha prosjektuker innenfor ulike 
tema som Kroppen min, brannvern, trafikk/førstehjelp og realfag. Da er det voksen-
styrt initiativ. 

ASPARMARKA FUS BARNEHAGES 
SATSINGSOMRÅDER
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RELASJONSKOMPETANSE
«Være sammen» er vår «ryggmarg» i arbeidet med å danne relasjonskompetanse. 
Barna øver  på sosial kompetanse, og de utvikler evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Dette er en viktig del av dannelsesprosessen og en forut-
setning for meningsdanning, kritikk og demokrati. 

Mål: 
    Å utvikle vennekompetanse og sosial kompetanse.
    Personalet og foreldre skal være autoritative i møtet med barnet.
    Vi ønsker å oppnå bedre inkludering av barn med vansker.
    De ansatte kjenner kjernekomponentene i «Være sammen».
    Personalet har en felles forståelse og utøvelse av «Være sammen»
    Barna skal oppleve en følelse av trygghet og forutsigbarhet.
    Vi følger opp progresjonsplanen for «Være sammen».

Arbeidsmåter:

    Barna skal kjenne Regnbueløven og Løveloven gjennom å lese bøkene, ha «Være 
sammen» bokkasser og samlinger, og gjennom aktivt å bruke løven i samlings-
stunder og hverdagsaktiviteter. 

    Vi har jevnlig oppdatering av personalets kompetanse på personalmøter.
    Barna skal møte en felles væremåte og et likt reaksjonsmønster hos personalet 

og foreldre.
    Regnbuefest.
    Barnehagen har utarbeidet en progresjonsplan for «Være sammen» Denne er 

retningsgivende for aktivitetene i de ulike alderstrinnene.

DE YNGSTE BARNA
Prosjektet «De yngste barna» bidro med viktig kompetanse til personalet som jobber 
tett med de minste. Vi viderefører arbeidet med å sikre gode handlingsrutiner for de 
yngste barna. 

Mål: 
    De ansatte har en profesjonell tilnærming til de minste barnas læring.
    Vi har fokus på god tilknytning og nære relasjoner – trygg base.
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    Vi handler med hjertet.
    De ansatte møter barnet med anerkjennelse, tillit og respekt.
    Vi gir barnet mestringsopplevelser.
    Vi tar barnets perspektiv.
    Vi har fokus på barnas evne til selvregulering.

Arbeidsmåter:

    Varme, engasjerte og ansvarlige voksne.
    Rutiner for tilvenning, og overganger til stor avdeling.
    Tone oss inn på barnet.
    Møte barnet på følelsen.
    Ha forståelse for barnets utviklingssoner, fysisk og emosjonelt.
    Ha en bevisst og reflektert kommunikasjon.
    Ha et bevisst forhold til hvordan og hvor vi beveger oss, stemmeleie og ansikts-

uttrykk.
    Være en god rollemodell.
    Bruke trygghetssirkelen.
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I ASPARMARKA FUS BARNEHAGE HAR VI ULIKE TRADISJONER

    Bamsefest – avslutter prosjektet om Kroppen min/ «jeg skal være meg»
    Brannvernuke
    Trafikk/førstehjelpsuke
    FN- dagen – Vi markerer FN dagen med FORUT kafe sammen med foreldre og 

søsken.
    Julegudstjeneste – 4 åringene går på julegudstjeneste.
    Julevandring – 5 åringene drar på julevandring i Førre kirke.
    Lucia fest – Vi går Luciatog og serverer Lussekatter og kakao til foreldre og 

søsken.
    Nissefest – Vi kler oss ut som nisser, har fellessamling, spiser nissegrøt og håper 

at nissen stikker innom.
    Realfagsuke
    Samenes nasjonaldag – Vi markerer dagen med fellessamling, med samisk 

tema.
    Regnbuefest – Vi feirer regnbueløven med farger som tema, og regnbueløven er 

med og feirer at enda flere barn får stempel i Løveloven.
    Barnehagedagen – Markeres med besteforeldrefest på uteområdet med ulike 

tema.
    Andre lands nasjonaldager – Vi markerer nasjonaldager til barn/personal med 

ulike nasjonaliteter med fellessamling og tradisjonell mat.
    Påskefrokost – foreldre og søsken inviteres til felles frokost siste torsdag før 

påske.
    FUS vennedag – Vi feirer vennskap!
    16. mai feiring – Vi øver oss til den skikkelige 17. mai festen.
    Sommerfest – Grilling og kos i barnehagen for barna og familien. Førskolebarna 

har avslutningsseremoni.
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«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rett for og 
oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og 
vurderingen av barnehagens virksomhet.»      
   Rammeplan for barnehager 2017

Mål: 
Barn skal oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selv- 
bestemmelse og uttrykke egne intensjoner.                                      

Arbeidsmåter
    Vi ser, lytter og observerer. 
    Vi har gode samtaler.
    Vi støtter barnas undring og spørsmål.
    Vi oppmuntrer barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker, følelser og meninger, 

og møter deres uttrykk med anerkjennelse. 
    Vi organiserer og planlegger, slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. 
    Vi gjennomfører prosjektarbeid.
    Vi tar hensyn til barnas synspunkter og tilrettelegger aktivitetene.
    Barna skal være med å bidra i årsplanleggingen. Barnehagen har prosjektarbeid 

med hovedfokus på lek og lekemiljø, og barnas stemme og interesser er utgangs-
punkt for tema og aktiviteter vi velger. Barna skal også være med å evaluere 
underveis og etter hver prosjektperiode. 

    Vi bruker tankekart som metode. 
    å småbarnsavdelingene legger vi fysisk til rette 

for lek og utforsking, og at de har muligheter til 
å velge aktiviteter ved å hente leker og peke på/
be om bokser med ulike aktiviteter oppi. 

    Vi gjennomfører barnesamtaler for de store 
barna i begynnelsen av året. 

BARNS MEDVIRKNING
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OVERGANGER

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGE
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid 
og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til perso-
nalet og til andre barn».
     Rammeplan for barnehagen, 2017, s.33.

Barnehagestarten skal oppleves positiv og god, barn og foreldre skal føle seg trygge. 
Derfor er tilknytningen sentral. Trygg tilknytning fremmer mulighetene for læring og 
mestring. Og har stor betydning for videre utvikling innen lek, læring, sosial kompe-
tanse og utforskning. Barnet ønsker å utforske verden, men vil samtidig alltid passe 
på å være i nærheten av sin trygge voksne jmfr. Trygghetssirkelen. Dette sikrer at 
barnet kan utforske verden trygt, og samtidig tilkaller den trygge voksnes oppmerk-
somhet og trygghet når noe er skummelt (Bowlby 1969).
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Det er med bakgrunn i dette nødvendig med en trygg tilvenning, og viktig at både barn og 
foreldre får en positiv start. Vi har valgt å ha en foreldreaktiv tilvenning. Før barnet begynner 
i barnehagen gjennomfører vi en startsamtale med foreldrene. Under tilvenningsperioden er 
foreldrene til stede store deler av dagen, i minimum tre dager. De har hovedansvar for barnet 
i lek, stell og måltid, med en gradvis tilvenning til en tilknytningsperson i barnehagen.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg, avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere 
erfaringer, samt hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. 

OVERGANGER I BARNEHAGEN
Mål: Barnet skal sikres en trygg overgang til stor avdeling. Barnet bytter som oftest avdeling 
det året de fyller tre år.

Arbeidsmåter:
   Vi planlegger nye grupper tidlig i nytt år.
    Vi gjennomfører faddergrupper med femårs gruppa hver uke etter påske. Barna besøker 

avdelingen, og går på tur sammen med trygge voksne, fadderne sine og de nye voksne. 
    Vi gjennomfører overføringsmøter med personalet.
    Foreldrene mottar skriv med informasjon om overgangen.
    Barnet har fast tilknytningsperson den første tiden, dette er avklart innen påske hvert år. 

De voksne skal bevisst bruke tid på «sitt» barn fram mot sommeren.
    Foreldrene får tilbud om å være med barnet den første tiden ved behov.
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

Hovedmål

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 
det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. (Rammeplanen 2017)

Mål: Å gjøre barna sosialt, faglig og følelsesmessig klar for skolestart, med hoved-
fokus på psykisk helse, språk, sosial kompetanse, selvregulering og realfag. 

Arbeidsmåter:

   Prosjektarbeid.
   Lekbasert læring.
   Realfagsprosjekter.
    Språkstimulering gjennom undring, hverdagssamtaler, matematiske samtaler 

og høytlesing.
   bLEST litteraturfest – barna deltar med ulike prosjekter.
   Julevandring i Førre kirke.
   Psykologisk førstehjelp – røde og grønne tanker.
    Vikingprosjekt – besøk på Vikingmuseet og 

Vikingfestivalen.
    Tur til Sandbekken med Tysvær 

barnehagene.
   Turer.
   Smartmat prosjekter.
   Skolebesøk.
   Overføringsmøter.
    Vi følger opp målene i 

strategiplan for overgang 
barnehage – skole i Tysvær 
kommune og handlingsplan 
for førskolegruppene i 
Tysvær kommune.
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Mål: Bruk av ulike typer digitale verktøy skal støtte barnas lek, læring, kreativitet.

Arbeidsmåter:

   Vi bruker nettsøk for å undersøke faktakunnskap eller fenomener i prosjektarbeid.
   Vi tar bilder og lager fotoprosjekter.
   Vi bruker musikk og film.
   Vi bruker bookcreator.
   Vi bruker blue-bot.
   Vi bruker digitalt horoskop.
   Vi bruker ulike apper.
   Vi bruker bilder og filmer for å skape stemninger.
   Vi bruker pen-pal.
   Vi bruker Mykid til å dokumentere gjennom bilder og dagen i dag.

PROGRESJON

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 
fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barne-
hagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke- aktivitets- 
og læringsmuligheter.

Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdig-
heter. (Rammeplan for barnehagen)

Progresjonsplanen er først og fremst et hjelpemiddel for personalet, og ikke en fasit 
for barns utvikling. Aldersinndelingen er kun veiledende. 

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER
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OMSORG

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 
andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den 
hjelp og støtte de har behov for. (Rammeplan for barnehagen)

1-2 år 3-4 år 5-6 år

• Oppleve trygghet i barne-
hagen.

• Vise ulike følelser.
• Ta imot trøst.
• Utvikle tillit til seg selv og 

andre.

• Være oppmerksom på egne og 
andre sine følelser.

• Vise empati.
• Hjelpe hverandre.
• Utøve hjelpsomhet.

• Trøste andre.
• Hente hjelp når en trenger det.
• Sette seg inn i andre sine  

følelser og situasjoner.
• Inkludere andre.
• Vise nestekjærlighet.
• Glede andre og seg selv.

PROGRESJONSPLAN FOR OMSORG,  
DANNING, LEK OG LÆRING
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DANNING

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden 
og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokra-
tiske felleskap. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer 
som er viktige for fellesskapet. (Rammeplan for barnehagen)

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR

• Sitte ved bordet ved måltidet 
og være en del av felles- 
skapet.

• Vise interesse i samlingen.
• Bli kjent med avdelingen sine 

rutiner og normer, og etter 
hvert innrette seg etter disse.

• Synliggjøre mangfold ved hjelp 
av flagg, sanger, mat.

• Bli kjent med enkle ord, tall på 
andre språk.

• Vise interesse for å være  
deltagende i samling.

• Forstå rutiner på avdelinger.
• Utvikle kunnskap, verdier og 

holdninger sammen, gjennom 
dialog – hvor alle anerkjennes 
som selvstendige mennesker 
med sine følelser og tanker.

• Få en følelse av at JEG er viktig, 
at andre tar meg på alvor.

• Vise respekt for ulikheter blant 
mennesker.

• Sette barna i stand til å tenke 
selv, søke kunnskap, reflektere 
over og vurdere vedtatte 
sannheter, stille spørsmål og 
yte motstand på egne og andres 
vegne.

• Hjelpe til med praktiske gjøremål.
• Innrette seg etter rutiner og 

regler i barnehagen.
• Være ansvarsbevisst
• Oppleve tilhørighet til samfunnet, 

natur og kultur.
• Lære å stille spørsmål til seg selv, 

og andre. Bli utfordret på sine 
tanker. Filosofere.
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LEK

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være 
en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barne-
hagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 
gjennom lek- alene og med andre. (Rammeplan for barnehagen)

1-2 år 3-4 år 5-6 år

• Begynnende tur takings lek.
• Vise nysgjerrighet og 

interesse på det som skjer 
rundt seg.

• Toddler lek.
• Samspill i titt tei lek.
• Begynnende parallell lek

• Kunne delta i ulike typer lek.
• Dele og holde på leker  

(selvhevdelse).
• Begynnende interesse for å leke 

med andre.
• Være i lek over tid.
• Kunne leke alene og med andre.
• Være i lek over noe tid.
• Mestre turtaking.

• Leve seg inn i rollelek, glemme 
tid og sted.

• Være mer selvstendig i lek.  
Bringe nye elementer inn i leken.

• Humor i leken, glede av å være 
med andre.

• Oppsøke barn på en positiv 
måte.

LÆRING

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres 
lyst til leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 
skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barne-
hagen skal bidra til læringsfelleskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. 
(Rammeplan for barnehagen)

1-2 år 3-4 år 5-6 år

• Trygghet
• Forutsigbarhet
• Mestringsopplevelser i rutine 

situasjoner.

• Barna viser nysgjerrighet rundt 
ulike fenomener.

• Lytte.
• Ta i mot beskjeder.
• Være kreativ i ulike situasjoner.
• Begynnende selvstendighet i 

rutine situasjoner måltid,  
påkledning, hygiene etc. 

• Kle på seg selv.
• Lytte i samling.
• Respekt for seg selv og andre.
• Undre seg over spørsmål og 

fenomener.
• Viser lærelyst
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«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»        
Rammeplan for barnehager

I barnehagen integrerer vi fagområdene i det daglige arbeidet. Vi tenker tverrfaglig 
i pedagogisk planlegging, slik at vi planlegger fagområdene inn i ulike prosjekter og 
daglige gjøremål. Leken bruker vi som et middel i arbeidet med fagområdene. De 
ansatte bruker progresjonsplanen i evaluering av prosjekter for å sikre at vi har vært 
innom de ulike fagområdene.

De sju fagområdene er; kommunikasjon, språk og tekst, antall, rom og form, kropp, 
bevegelse, mat og helse, nærmiljø og samfunn, etikk, religion og filosofi, natur, miljø 
og teknologi, kunst, kultur og kreativitet.

RAMMEPLANENS SJU FAGOMRÅDER 
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PROGRESJONSPLAN FOR DE SJU FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

FAGOMRÅDENE
HOVEDMÅL JMFR.  
RAMMEPLANEN

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

• Utforske og utvikle 
sin språkforståelse, 
språkkompetanse 
og et mangfold av 
kommunikasjonsformer.

• Barna skal leke med 
språket, symbol og 
tekst.

• Barnehagen skal 
stimulere til språklig 
nysgjerrighet, 
bevissthet og utvikling. 

•   Bruke kroppsspråket.
• Lese bøker sammen.
• Forstå enkle beskjeder 

og begreper.
• Vite hvor øyne, nese og 

munn er.
• Si enkle ord og 2 ords 

setninger.
• Kjenne igjen sanger, rim 

og regler.
• Uttrykke følelser
• Oppfatte andres følelser.

• Bruke språket 
relevant

• Oppleve glede 
over språk og 
tekst

• Forstå en 
del begreper 
overbegreper 
og 
motsetninger

• Kjenne igjen 
navnet sitt 
skriftlig 

• Sette ord på 
følelser

• Sanger og 
regler

• Huske noe 
som hendte i 
går.

• Bøker, sanger, rim og 
regler, vitser, gåter, 
skrive navnet sitt.

• Bruke fortidsform og 
fremtidsform.

• Følge med i bøker uten 
bilder.

• Huske og gjenfortelle 
historier og hendelser.

• Bruke språket til å 
forklare og fortelle.

• Forstå humor og leke 
med språket.

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE

• Oppleve 
bevegelsesglede, 
matglede, matkultur, 
mentalt og sosialt 
velvære og fysisk og 
psykisk helse.

• Bli kjent med kroppen 
sin, og bli bevisst egne 
og andres grenser.

• Sunn mat som grunnlag 
for god helse.

• Lære å gå, hoppe og 
løpe.

• Bli kjent med kroppen og 
følelsene.

• Lære å bruke sansene
• Utvikle grov – og 

finmotorikk.
• ”Klare selv”
• Påkledning, hygiene og 

gode vaner
• Variert kosthold

• Delta i daglige 
gjøremål.

• Kle seg selv og 
bruke gaffel/
skje

• Pusle 
puslespill, 
perle,

• hoppe, 
hinke, sykle, 
balansere, 
løpe, ta imot 
og kaste ball.

• Godt kosthold 
og gode vaner

• Få kunnskaper 
om egen 
kropp, og egne 
grenser.

• Gå lange turer
• Mestre regelleker/ 

sangleker
• Gode mat - og hygiene 

vaner.
• Kaste og ta imot ball.
• Hoppe, hinke og stå på 

et ben.
• Høyre/venstre, 

blyantgrep.
• Lære om maten vår.
• Kjenne kroppen sin 

og være bevisst egne 
grenser. 
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KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

• Barna skal få estetiske 
erfaringer med kunst og 
kultur i ulike former.

• Legge til rette for og 
videreutvikle barnas 
kreative prosesser og 
uttrykk.

• Få utforske farger, 
musikk, dans og drama.

• Oppleve ulike 
formingsmateriell 

• Oppleve sanger, rim og 
regler. 

• Oppleve å bli lest for – 
møte bøker.

• Den 
begynnende 
rolleleken.

• Tegne enkle 
former og 
figurer.

• Oppleve 
drama, dans, 
musikk og 
sang.

• Klippe, 
lime, forme 
med ulike 
materialer.

• Gi rom for bruk av sine 
kreative evner.

• Oppleve musikk, dans, 
sang, drama og kunst.

• Få prøve ut ulike 
teknikker.

ANTALL, ROM OG 
FORM

• Oppdage, utforske og 
skape strukturer, og 
hjelpe barna å forstå 
sammenhenger i 
naturen, samfunnet og 
universet.

• Stimulere til undring, 
nysgjerrighet, og 
motivasjon for 
problemløsning.

• 
• Lek og undersøkende 

arbeid med 
sammenligning, 
sortering, plassering, 
orientering, 
visualisering, former, 
mønster, tall, telling og 
måling.

• Kjenne sin plass i 
garderoben og ved 
bordet.

• Telle 1,2,3.
• Sortere og rydde leker 

etter farge og form. 
• Forstå preposisjonene 

over/under. 
• Orientere seg i de ulike 

rommene på avdelingen. 
• Forstå tom/full, liten/

stor .
• Kjenne igjen/matche 

sirkel, trekant, firkant 

• Lære å sortere 
og klassifisere 
etter farge, 
form og 
størrelse.

• Telle til 10.
• Forstå 

preposisjonene 
mellom, ved 
siden av, foran 
og bak.

• Forstå 
tidsbegrepene.

• Forstå 
motsetninger; 
høy/lav, lang/
kort, tynn/
tykk, tung/
lett.

• Lære navn 
på sirkel, 
trekant, firkant 
og kjenne 
dem igjen i 
omgivelsene.

• Bli kjent med tall og 
former

• Erfare, utforske og leke 
med tall, mønster og 
former og farger.

• Forstå mengdebegrep 
opp til 10.

• Kunne følge regler i spill 
og annen lek.

• Bake - vekt og mengde.
• Stille spørsmål og undre 

seg over matematiske 
fenomener.
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NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

• Fremme forståelse 
for naturens egenart, 
og fremme barnas 
vilje til å verne om 
naturressursene, 
bevare det biologiske 
mangfoldet og bidra til 
bærekraftig utvikling.

• Føle tilhørighet, 
nysgjerrighet, og 
glede i naturen. Legge 
til rette for varierte 
naturopplevelser, lek og 
læring.

• Oppleve naturen og 
gleden ved å ferdes i 
den.

• Gjenkjenne de mest 
vanlige dyr og vekster i 
nærmiljøet.

• Undre seg over naturens 
fenomener. 

• Lære om ulike 
dyr og planter i 
naturen.

• Bevege seg i 
ulendt terreng.

• Vite hvor 
maten kommer 
fra.

• Få kunnskap 
om livsløpet.

• Eksperimentere og 
utforske i naturen.

• ”Oppleve prosessen fra 
jord til bord”.

• Samspill, miljøvern og 
livsløp.

• Eksperimentere med 
ulike teknikker og 
redskaper.

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

• Få kjennskap til 
fortellinger  tradisjoner, 
verdier og  høytider 
i ulike religioner og 
livssyn. 

• Skape interesse for 
mangfoldet, og skape 
forståelse for andre 
menneskers livsverden 
og levesett.

• Undre seg over 
eksistensielle, etiske og 
filosofiske spørsmål.

• Oppleve tradisjoner og 
kristne høytider.

• Bordskikk.
• Voksne som gode 

rollemodeller.

• Vite hvordan 
og hvorfor vi 
feirer ulike 
høytider.

• Etterleve 
de mest 
grunnleggende 
normer og 
verdier.

• Filosofere 

• Bli bevisst sin egen 
identitet og de kristne 
grunnverdiene.

• Snakke om de ulike 
religiøse høytidene.

• Toleranse og forståelse.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

• Gjennom utforsking, 
opplevelser og 
erfaringer, bidra til at 
barna blir kjent med sitt 
nærmiljø, samfunnet og 
verden.

• Kjenne lokale 
tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner 
og yrker.

• Kjenne til ulike 
levemåter, forskjellige 
familieformer og et 
kulturelt mangfold.

• Få kjennskap til 
menneskerettighetene.

• Bli kjent med store og 
små i barnehagen.

• Utforske uteområdet i 
barnehagen.

• Feire samisk nasjonaldag.

• Bli kjent med 
nærmiljøet 
rundt 
barnehagen.

• Gå turer.
• Bli kjent med 

institusjoner 
og yrker i 
nærmiljøet.

• Gå lengre turer i 
nærmiljøet.

• Undre oss sammen.
• Lokale tradisjoner.
• Lære om ulike 

familieformer og 
kulturelt mangfold.



43

Rammeplanen sier: ”Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges 
og vurderes, der det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 
rammeplanen.

PLANLEGGING
God planlegging er viktig for en gjennomtenkt og god bruk av de menneskelige og 
materielle ressursene i barnehagen, nærmiljøet og naturområdene. Planlegging er 
basert på kunnskap om hvordan barn utvikler seg og lærer, individuelt og i grupper, 
på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med 
barn og foreldre. Barnehagens årsplan er styrende for periodeplanene og rapportene 
på avdelingene.

DOKUMENTASJON
Gjennom dokumentasjon legger vi grunnlaget for vårt refleksjonsarbeid, vårt pedago-
giske arbeid og den er en støtte i vurderings- og evalueringsarbeidet. Dokumentasjon 
er et arbeidsverktøy som gir oss fortløpende informasjon om hvor vi står her og nå i 
arbeid med barn. Hvordan vi forholder oss til barn, til kunnskap, til læring og hvordan 
er jeg som pedagog i arbeidet med barn? Samtidig gir dokumentasjon oss svar på 
spørsmål om hva barn kan, hvordan de tenker og lærer og deres læringsprosess.

VURDERING
Vurdering er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurdering er å 
beskrive, reflektere og justere innsats. Rammeplanen sier at: ”Kvaliteten i det daglige 
samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for 
barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling 
skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes 
mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens 
ansatte”. 

I barnehagen vurderer vi disse områdene ved barns arbeid:
   Barnegruppens og det enkelte barns utvikling og trivsel i lek og læring. 
   Arbeid med fagområdene og innholdet i barnehagen. 
    Samspill barna imellom, mellom barn og personalet og mellom barnehagens 

ansatte.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
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Metoder for planlegging, dokumentasjon og vurdering i Asparmarka FUS 
barnehage:

   Årsplanen
    Vi bruker tankekart sammen med barna i planlegging, gjennomføring og som 

dokumentasjon
    Rapporter etter hver temaperiode, der fokus er hva har vi opplevd og lært.
    ”Dagen i dag”, bilder på veggene, og oppsummering av uken gjennom tekst og 

bilder på MyKid.
    Nyheter og informasjon på www.mykid.no (innlogging med telefonnummer)
    Generell informasjon om barnehagen på www.fus.no/asparmarka 
    Observasjon av barn og aktiviteter gjennom kartleggingsverktøy, loggbok og 

barnefortellinger ved behov.
    Foreldresamtaler, foreldremøter, foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
    Medarbeidersamtaler
    Kollegaveiledning
    Planleggingsdager, personal- 

møter, avdelingsmøter og 
pedagogisk ledermøte

    Brukerundersøkelser
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BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE
I tillegg til vår egen kompetanse søker vi kompetanse og hjelp hos våre mange samar-
beidspartnere. Før vi søker hjelp og råd vil vi kartlegge og sette inn eventuelle tiltak 
som kan hjelpe barnet uten spesielle tiltak.

    Tysvær kommune er en nær samarbeidspartner for driften av barnehagen og i 
ulike prosjekter.

    Spesialpedagog i barnehagen har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte 
oppgaver som spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Spesialpedagogen 
tilbyr også lekegrupper, observasjoner, testing og tilrettelegging for gruppene. 
Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

    PPT kan vi ta direkte kontakt med for å søke råd i spørsmål som gjelder trivsel, 
tilpassing og opplæring. I spesielle saker ber vi foreldre om tillatelse til å melde 
sak til PPT for videre utredning. PPT tilbyr kontaktdager, her kan saker tas opp 
anonymt eller navngitt, i de tilfeller skal det godkjennes av foresatte.

    Logoped – barnehagen kan i samarbeid med foreldrene henvise barnet til logoped 
hvis vi er bekymret for barnets språklige utvikling. Denne bekymringen tas først 
og fremst opp med PPT som oppfordrer til videre henvisning til logoped.

    Barneverntjenesten- skal bidra til ”at barn og unge i kommunen har gode levekår 
og høve til ei positiv utvikling. Når barn på grunn av tilhøve i heimen, eller av 
andre grunnar har behov for det, skal barneverntenesta gje råd, rettleiing eller 
setje inn andre former for hjelpetiltak. ”

    Tverrfaglig team har som mål å sikre best mulig kvalitet på tjenestetilbudet 
til barn og unge og samtidig stimulere til faglig utvikling mellom de ansatte. I 
teamet sitter daglig leder, spesialpedagogen i barnehagen, PPT, Barneverntje-
nesten, Helsesøster, og Psykisk helseteam. Her kan saker tas opp anonymt eller 
navngitt, i de tilfeller skal det godkjennes av foresatte.

    Psykisk helseteam for barn og unge – Teamet skal gi tilbud om psykisk helse-
hjelp til barn og unge og deres foresatte, når det er behov og ønske om dette. 
Det er fortrinnsvis foreldrene selv som henvender seg hit, men barnehagen kan 
oppfordre og veilede til kontakt. 

    Helsestasjonen er først og fremst et tilbud til foreldre med barn og de har som 
mål å fremme psykisk og fysisk helse, og fremme gode sosiale og miljømessige 
forhold blant barn og unge.  Helsestasjonen kan i nært samarbeid med foreldre 
bistå barnehagen med spørsmål knyttet til enkeltbarn eller gruppe.

    Fysioterapitjenesten er et lavterskeltilbud i kommunen og kan bistå med hjelp 
hvis en trenger undersøkelse, fysikalsk behandling, trening eller veiledning. 

SAMARBEID
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Barne- og ungdomsspykiatrien (BUP) gir et spesialisert tilbud innen psykiatri til barn 
og unge (opp til 18 år) og deres pårørende. Eksempel på tilbud de har er; utgreiing og 
behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrring og AD/HD.

Skole. Vi samarbeider tett med skole ved overgang til 1. klasse. Se kapittel om 
overganger.

SAMARBEID MED HJEMMET
Barnehagens vedtekter

I Asparmarka FUS barnehages vedtekter finner dere generelle bestemmelser for 
driften av barnehagen og annen informasjon som gjelder forholdet mellom dere som 
foreldre og barnehagen. Vedtektene skal underskrives og svarslipp returneres når 
dere har mottatt plass i barnehagen. Vedtektene kan leses i sin helhet på barne-
hagens hjemmeside og på www.mykid.no.

Foreldreråd

Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal, i samsvar med barnehageloven, velge fire representanter til 
barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Dette blir gjort på foreldremøtet om høsten.

Samarbeidsutvalg (SU)

Dette utvalget består av fire representanter fra foreldrerådet og to fra barnehagens 
ansatte. Daglig leder er styrets representant. SU skal være et rådgivende, kontaktska-
pende og samordnende organ. Utvalget skal blant annet være med i årsplanlegging 
og fastsette/godkjenne årsplanen. Dette arbeidet at de får årsplanen til gjennom-
lesning, og gis mulighet til å uttale seg om planlagte aktiviteter før den blir vedtatt. 
Barnehageloven understreker at barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse med 
barnas hjem.

Mål:
    God informasjon til foreldrene.
    Åpen og trygg kommunikasjon.
    Påvirkningsmulighet for foreldrene.

Andre metoder for samarbeid med hjemmet.
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Velkomstbrev

Når et barn har mottatt plass i Asparmarka FUS barnehage får foresatte tilsendt et 
velkomstbrev. Det inneholder blant annet invitasjon til oppstartsamtale, informasjon 
om tidspunkt for oppstart, et hefte med praktiske opplysninger, FUS barnehagenes 
serviceerklæring og barnehagens vedtekter. 

Foreldresamtaler

Barnehagen inviterer til samtale om enkeltbarnet 2 ganger i året. Dette er en
toveissamtale der barnehage og hjem utveksler informasjon om barnet, og der de tar 
opp eventuelle utfordringer. Foresatte kan også be om samtale utenom dette hvis det 
er ønskelig.  Der det er nødvendig, samarbeider vi også med blant annet helsesta-
sjonen, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernet.

Foreldremøter avholdes 1-2 ganger pr. år. Der gir vi praktisk informasjon om mål og 
planer, samt temamøter med aktuelle og spennende tema knyttet til barnehage.

Daglig kontakt i hente- og bringesituasjon

Vi ønsker å ta i mot barnet om morgenen på en slik måte at de føler seg ønsket og 
velkommen i barnehagen. Når barna blir hentet, er målet å fortelle litt om hvordan 
dagen har gått. Det er ikke alltid like lett å få til dette da flere barn kan bli levert/
hentet på samme tid. 

Informasjon

På hjemmesiden vår kan dere finne all informasjon om årsplan, satsingsområder, 
vedtekter og generell praktisk informasjon.
På MyKid vil dere finne en kalenderoversikt med generell informasjon om måneden 
som kommer.  Etter endt temaperiode lager vi en perioderapport med oppsummering 
av tema og aktiviteter. Den publiseres på MyKid. Tanken er at dette er en rapport som 
skal inneholde litt om prosjektene fra planlegging til resultat. Beskjeder og annen 
informasjon til foreldrene publiseres på MyKid. Dere vil motta SMS med påminnelser 
om nyheter som legges ut der, samt praktiske beskjeder. 

Kompetanseplan for personalet

Som pedagogisk samfunnsvirksomhet må barnehagen være i endring og utvikling. 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rustet til å møte nye 
krav og  utfordringer. Kvalitetsutviklingen i barnehagen innebærer en stadig utvikling 
av personalets kompetanse.  Asparmarka FUS barnehage har utarbeidet en kompe-
tanseplan for personalet. Den beskriver tiltak for å fremme utvikling og kompetanse-
heving hos personalet gjennom kurs, utdanning, veiledning og informasjon internt, i 
FUS og i kommunen. Kompetanseplanen ligger på Mykid.
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