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Velkommen til et nytt og innholdsrikt år i 
Sjølyst FUS barnehage! I det vi går i gang 
med barnehagens 11. driftsår, har vi mange 
planer og tanker omkring hva dette barne
hageåret skal bringe for barna. Barnehagens 
årsplan er dokumentet som skal samle disse 
tankene og planene, og gi informasjon til 
foreldre, eiere og barnehagemyndighet 
om hvordan vi jobber. Hva skal vi gjøre? 
Hvordan skal vi gjøre det – og ikke minst 
hvorfor gjør vi som vi gjør? 

Utgangspunktet for all planlegging ligger i 
barnehagens styringsdokumenter. Disse blir 
grundig presentert på side 4. Vår barne
hages pedagogiske grunnsyn – det vil si 
– hvordan mener vi barna lærer og utvikler 
seg på best mulig måte – er styrende for 
hvilken  metodikk vi bruker for å nå målene i 
styrings dokumentene. Fundamentet for alt vi 

gjør i barnehagen ligger i våre grunnleggende 
verdier. Disse blir presentert på side 6.

I Sjølyst FUS barnehage skal vi leke hver 
eneste dag. Vi vet at leken er barnets 
 fremste utviklingsarena, men barna selv 
 leker for lekens egen skyld. Fordi det er 
 artig. Fordi det er gøy. Fordi det er det de 
aller helst vil gjøre når de får velge selv. 
Nettopp derfor skal vi hegne om barnets lek 
i vår barnehage. Det forutsetter ikke bare at 
vi har leketøy og fysiske omgivelser som inn
byr til lek – vel så viktig er det at de ansatte 
har lekekompetanse, og er modige nok til å 
delta i leken på barnas premisser. Når barn 
og voksne fryder seg i lek sammen – det er 
da hverdagsmagien oppstår. Vi ser frem til 
et nytt barnehageår med mange magiske 
øyeblikk!

28.06.17
Mari Westerhus, daglig leder

VELKOMMEN TIL OSS!
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BARNEHAGENS  
STYRINGSDOKUMENTER

LOV OM BARNEHAGER
Barnehagene hører nå til under Kunnskaps
departementet, og er således en del av det 
norske utdanningssystemet. Barnehagene 
reguleres gjennom Lov om barnehager 
(17.06.2005). Barnehagelovens formåls
paragraf lyder som følger:
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 grunn leggende 
verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneske
verdet 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.

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.
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BARNEHAGENS  
STYRINGSDOKUMENTER

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. Barne
hagen skal fremme demokrati og likestilling 
og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehageloven §1 Formål

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
Kunnskapsdepartementet fastsetter 
nærmere regler om barnehagens innhold 
og oppgaver gjennom Rammeplan for 
barnehagen. Ramme planen er en forskrift 
til Lov om barnehager, og fungerer som et 
utgangspunkt for all pedagogisk virksomhet i 
barnehagen. Rammeplan for barnehagen ble 
revidert i 2017.

FNS BARNEKONVENSJON
FNs barnekonvensjon er en avtale som 
 omhandler 193 land, og som sier noe om 
hvilke rettigheter alle barn skal ha. 

Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen 
og FNs barnekonvensjon er barnehagens 
 viktigste styringsdokumenter. I tillegg til 
disse, har barnehagen også andre interne 
styringsdokumenter som kan variere fra 
barnehage til barnehage. Hos oss er disse:

*   Barnehagens egne vedtekter

*   Hovedmål for FUS barnehagene

*   Etiske retningslinjer for ansatte i FUS 
barnehagene

*   Serviceerklæring for FUS barnehagene

*   Eventuelle kommunale prosjektplaner

ALLE BARN  
ER BEST!
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VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS
VISJON
SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI
MED LEK OG GLEDE,
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI

FUS barnehagenes felles visjon sier noe 
om hva vi mener er de viktigste faktorene 
i den gode barndom. Lek og glede skal stå 
sentralt, og vår ledestjerne skal være at 
alle barn får oppleve vennskap og samhold 
i løpet av barnehagetiden. Vi vet at barn 

som har venneanskaffelseskompetanse – 
det vi si evner og muligheter til å etablere 
gjensidige vennskap med andre barn – har 
best mulig grunnlag for å oppleve glede og 
livs mestring. Med et slikt grunnlag får barnet 
den sterkest grunnmuren for videre utvikling 
og læring. 

For å kunne arbeide mot denne visjonen må 
barnehagens personale reflektere regel
messig over hvilke verdier som skal ligge til 
grunn for arbeidet. 

GLØDENDE
SKAPENDE 

TILSTEDEVÆRENDE
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VERDIER I FUS
GLØDENDE – SKAPENDE –  
TILSTEDEVÆRENDE

I Sjølyst FUS barnehage tilbyr vi engasjerte, 
aktive og lekende voksne som gleder seg 
over å tilbringe tid sammen med barna. Den 
voksne er våken og oppmerksom på barns 
behov og initiativ, og evner å se enkelt barnet 
både alene og som en del av ei gruppe. 
 Gjennom aktiv tilstedeværelse fanges 

 barnets interesser, undring og initiativ. 
 Gjennom dette skapes magiske øyeblikk.

HOVEDMÅL I FUS
1) FUSbarn har et positivt selvbilde

2)  FUSbarn er trygge, forskende, trives i lek 
og har vennekompetanse

3)  FUSbarn gleder seg til resten av livet,  
de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller

4) FUSbarn har det gøy i barnehagen

BARNEHAGENS  
SATSNINGSOMRÅDER
I BARNEHAGEÅRET 2017/2018 VIL BARNEHAGEN ARBEIDE MED FØLGENDE SATSNINGSOMRÅDER:

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
HOVEDMÅL 2017/18: 
Vi skal videreutvikle rommet som den 3. 
pedagog, og skape gode og inspirerende 
lekemiljøer som stimulerer barnas lek!

Egenledelse, eller egenledelsesferdigheter 
kan betegnes som evnen til å være aktiv 
og selvstendig i en oppgave over tid. Dette 
innebærer et dynamisk samspill mellom 
hjernens utvikling, barnets adferd, miljøets 
påvirkning og rollelekens betydning. 

Gjennom et etablert samarbeid med for
fatterne av boka «Egenledelse i lek og 
læring»; Marianne Godtfredsen og Kristian 
Sørensen har barnehagens personale fått et 

kompetanseløft på dette området. I Sjølyst 
FUS barnehage har vi jobbet med kart
legging av voksenrollen i lek – hvem er vi 
når vi leker med barna? Hvordan kan den 
voksne på mest mulig hensiktsmessig måte 
være en støtte i barnets utvikling av sine 
 egenledelsesferdigheter?

For at barna skal få bli gitt mulighet til å 
utfolde seg i lek sammen med andre barn 
og støttende voksne, må de få tilbud om 
et lekemiljø som innbyr til lek. Vi ønsker å 
fremelske rolleleken, her får barna en unik 
arena for språklig læring, sosial kompetanse
utvikling og utvikling av nettopp egen
ledelsesferdighetene sine. 
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I barnehageåret 2017/18 vil vi derfor ha et 
ytterligere fokus på det fysiske miljøet, både 
inne og ute i barnehagen. Rommet som den 
3. pedagog benyttes ofte som et bilde på 
betydningen av barnets fysiske lekemiljø.  
Vi ønsker å tilby gode møteplasser for barn, 
der lek og hverdagsmagi kan oppstå – dag 
etter dag. 

GRØNT FLAGG 
Sjølyst FUS barnehage ble som kommunens 
2. barnehage Grønt Flaggsertifisert i 2013. 
Sertifiseringen forplikter barn og ansatte til 
å tenke og jobbe bærekraftig i den daglige 
driften av barnehagen, samt ha fokus på 
natur, miljø og bærekraft i det pedagogiske 
arbeidet med barna.

Vi har tidligere år hatt satsningsområder 
som kildesortering, å være en naturvenn, 
naturens kretsløp og ENØK. I det kommende 
året vil vi fortsette vår satsning på ENØK. 

HOVEDMÅL 2017/18:
Både barn, foreldre og ansatte skal få en 
økt bevissthet rundt energiøkonomisering, 
og hvilken betydning dette har for jorda vår. 
Små tiltak gir stor gevinst!
Eksempler på ENØK tiltak i Sjølyst FUS 
barnehage:

*   Vi slår av lyset i alle rom vi ikke bruker!

*   Vi bruker ikke blåsokker (skotrekk) når vi 
går inn og ut av barnehagen, vi tar av oss 
skoene! 

*   Vi begrenser antall papirtørk vi trenger 
når vi vasker hender!

*   Vi planlegger alle matinnkjøp, og 
 begrenser matsvinnet!

*   Vi deltar på Strandryddedager ut over året 
og holder strandsonen ren og fri for plast!
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FUS SMARTMAT
FUS SmartMat er FUS barnehagens egen 
satsning på kosthold i barnehagene. I Sjølyst 
FUS barnehage serveres mat etter følgende 
retningslinjer:

1. Vi serverer grønnsaker til alle måltidene. 

*   Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan 
– både oppskårne grønnsaker til brød
måltider, og varmmåltider med en stor 
andel grønnsaker.

2.  Vi bruker ren fisk, eller fiskmat med 
høyest mulig fiskeinnhold.

*   Vi er nøye med å velge produkter med 
mest mulig fisk, dersom vi ikke serverer 
ren fisk.

3.  Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med 
høyest mulig kjøttinnhold.

*   Vi er nøye med å velge produkter med 
høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke 
serverer rent kjøtt.

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn. 

*   Vi bruker næringsrike kornsorter med 
mest mulig fullkorn (gjerne «gamle» 
kornsorter som emmer, spelt og byggryn). 

Vi bruker også flere ulike typer belgfrukter 
(som for eksempel linser og bønner).

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett. 

*   Det betyr at vi bruker plantefett som 
for eksempel olivenolje og kokosolje, 
samt meierifett fra smør og ulike melke
produkter.

6. Vi bruker vann som tørstedrikk. 

*   Vi drikker vann når vi er tørste, og koser 
oss heller med mindre mengder av annen 
drikke.

7.  Vi bruker størst mulig grad av naturlige 
søtningsstoffer.

*   Det betyr at vi bruker naturlig søte ting 
som f.eks. frukt, bær og honning ( honning 
er ikke anbefalt til barn under ett år).

8.  Vi har god balanse mellom varmmåltider 
og brødmåltider for å skape variasjon.

*   Vi serverer alternativer til brødmåltidet så 
ofte vi kan, slik at barna får et mer variert 
kosthold og inntak av nok grønnsaker.
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BARNS MEDVIRKNING
Barn i Sjølyst FUS barnehage skal få aktiv 
deltakelse og påvirkningsmulighet gjennom 
prosjektbasert arbeid. Dette baseres på de 
ulike fagområdene i rammeplanen og barns 
medvirkning.

Barns medvirkning og interesser ligger 
til grunn for arbeid med prosjektarbeid i 
 barnehagen. I et slikt arbeid må de voksne i 
barnehagen være tilstedeværende, og aktivt 
bruke observasjon som metode for å kart
legge barnas initiativ, undring,  nysgjerrighet 
og forskertrang. Gjennom arbeid med 
prosjekt arbeid kan man se sammenheng 
mellom lek og læring.

Spiren til et prosjektarbeid finner vi hos 
barna, enten ved at en gruppe barn viser 
et spesielt initiativ, eller med utgangspunkt 
i spørsmål stil av enkeltbarn. Dette krever 
våkne og engasjerte voksne, som har evne 
til å se disse initiativene. Det er barna som 
bestemmer retningen prosjektet utvikler seg 
i, ut i fra sine ønsker og interesser. Vi tror at 
motivasjon er den viktigste læringsnøkkelen 
– og at barna lærer best ved å få fordype seg 
i det de har en sterk egeninteresse for. 
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OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING
Omsorg er en forutsetning for barnas trygg
het og trivsel, og for utvikling for empati 
og nestekjærlighet. Det er viktig å se hvert 
enkelt barn og deres individuelle behov, og 
sørge for at alle barn får tilstrekkelig søvn/
hvile. Vi tar barna på alvor og møter de med 
respekt. 

I oppstarten bruker vi god tid til å skape 
trygghet. Dette er med på å danne et godt 
grunnlag for videre utvikling. Før barnet 
starter i barnehagen gjennomfører vi en 
oppstartsamtale med foreldre for å ut
veksle viktig informasjon om barnet. Barnas 
foreldre skal få bli gitt mulighet til å delta i 
barnets tilvenningsprosess så lenge det er 
nødvendig for at barnet skal bli trygt. En tett 
dialog i oppstartstiden er avgjørende for en 
god barnehagestart.

Vi skal aktivt legge til rette for gode 
 omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna. Dette forut
setter voksne som er «på gulvet» sammen 
med barna – på deres nivå. Slik gjør den 
 voksne seg tilgjengelig for barnet, som 
en trygg base og en sikker havn i barnets 
 utforskning av barnehageverdenen.

I Sjølyst FUS barnehage skal du møte  lekende 
voksne som byr på seg selv, hver dag. Vi 
skal være tilstedeværende voksne, som er 
 sensitive og lydhøre for barnas behov. 
Alle barn skal føle tilhørighet i et sosialt 
felleskap og få gode vennerelasjoner hos 
oss. De voksne må være oppmerksomme 
på relasjonene mellom barna, og støtte 
og veilede for hjelpe barna til å navigere i 

det sosiale fellesskapet. Leken er barnets 
fremste læringsarena, og det er viktig at 
det er rom for at alle kan delta. Barn som 
trenger hjelp, skal få støtte fra den voksne 
til å komme inn i lek gjennom våken til
stedeværelse. 

Det skal vises at vi satser på lek i Sjølyst FUS 
barnehage. Vi skal skape et fysisk miljø som 
inspirerer og stimulerer til lek, og barna skal 
få tilgang på lekemateriell som  stimulerer 
deres fantasi og lekelyst. Vi  ønsker leke 
materiell som har flere bruksområder, og 
prøver derfor å begrense ferdigproduserte 
plastleker med ensidige bruksområder. 
 Gjenbruksmateriell og «ekte varer» er ofte 
mye mer inspirerende og spennende enn 
leker fra leketøysbutikken.

De voksne kan gjerne introdusere nye leke
tema for barna, men det er barns selv som 
skal få gi leken innhold. Med aktivt deltagende 
voksne som er bevisst på sin rolle, gir det 
rom for et godt og inkluderende lekemiljø.

I Sjølyst FUS barnehage jobber vi  inspirert 
av Reggio Emilia pedagogikken, hvor 
læringssynet er at barn lærer mest av 
 hverandre. De lærer ved å konstruere sin 
egen kunnskap sammen med andre barn, 
omgivelsene rundt seg og kompetente 
 nysgjerrige voksne. Det er leken som er 
barnets viktigste læringsarena.

I barnehagen dannes barna i et sosialt 
fellesskap. Vi er tett på slik at vi kan hjelpe 
barna til å utvikle evnen til å reflektere over 
egen adferd.  
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I Sjølyst FUS barnehage ønsker vi at alle barn 
skal få oppleve vennskap og fellesskap. Du 
skal bli savnet når du ikke er i barnehagen, og 
noen skal bli glad for å se deg når du kommer 
på morgenen. Kompetansen som kreves for 
å kunne etablere og beholde vennskap, kaller 
vi «venneanskaffelseskompetanse». Dette 
er egenskaper og ferdigheter alle må øve 
på, i hverdagen i barnehagen som en del av 
en gruppe. I tillegg til å være en del av den 
daglige pedagogiske virksomheten, jobber vi 
spesifikt med vennskap ved å gjennomføre 
vennskaps uke hver høst.

Gjennom vår kompetanse overfører vi 
 verdifull kunnskap, holdninger og verdier 
som gir barna tro på seg selv og trygghet til 
å fremme egne meninger. 

Vi tar oss tid til å lytte og stiller åpne 
spørsmål slik at barna får mulighet til å gi 
utrykk for sine tanker og følelser.  

Forskning viser at barnas språkutvikling har 
stor betydning for barnas prestasjoner og 
fungering i skolealder. Å kunne kommunisere 
ved hjelp av språk er også et av barnets 
viktigste redskaper for å etablere vennskap 
og å delta i lek. 

Vennskapsuken gjennomføres hver 
 september, og her gjør vi mye fint for 
hverandre. Avdelingene går gjerne på besøk 
til hverandre, og i tillegg får vi besøk av 4. 
klassingene på Saksvik skole. De kommer 
på besøk hos oss, og tar gjerne ei lesestund 
for barnehagebarna. Det er disse skolebarna 
som skal være faddere for våre skolestartere 
påfølgende høst, og derfor er det veldig fint 
å allerede være venner!

Gjennom aktiv deltagelse gir vi barna 
mulighet til å påvirke egen hverdag. Vi 
gir barna frihet under ansvar gjennom 
mestrings fylte opplevelser slik at de utvikler 
selvtillit og et godt selvbilde.  

Vi har tro på alle barn, alle barn er best!

Det viktigste språkarbeidet i barnehagen 
foregår i hverdagssituasjonene og i  relasjonen 
mellom barn og voksne. Her er det mye å 
vinne på voksne som er bevisst sin be tydning 
som språklige rollemodeller. Ved bevisst 
bruk av benevning i alle hverdagssituasjoner 
som påkleding, måltid, stellesituasjon skal vi 
«bade barnet i språk». Barna må også bli gitt 
rikelige muligheter for lek og samspill. 

VENNSKAP OG FELLESSKAP

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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Barna skal få innsikt i ulike  nasjonaliteter, 
livssyn og familieforhold. I løpet av 
 barnehagelivet skal de få mulighet til å 
 utvikle toleranse og respekt for hverandre 
uansett bakgrunn. Mangfold i barnegruppe 
og i personalgruppa skal benyttes som 
 ressurs i det pedagogiske arbeidet. 

I Sjølyst FUS barnehage har vi null toleranse 
mot mobbing og krenkelser. Det skal opp
leves trygt for alle å komme i barnehagen, 
og de voksne er forpliktet til å ta grep 
 dersom et barn opplever seg krenket. 
Vennskap forebygger mobbing. Dette vet vi, 
og vi vil derfor bruke tid på å bli kjent med 
hverandre og hverandres familier. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT



15

LIVSMESTRING OG HELSE
Hos oss jobber vi aktivt med livsmestring og 
helse gjennom FUS Smartmat, ved å skape 
matglede og gi barna kunnskap og erfaringer 
omkring et sunt kosthold.

Vi skal tilby minimum to timer utetid hver 
dag, samt ukentlige turdager hvor vi  beveger 
oss utenfor barnehagens område. Slik ønsker 
vi at barna skal utvikle et positiv forhold til 
fysisk aktivitet, og gi dem  natur opplevelser 
og turglede.

Det skal legges til rett for ro, hvile og 
 avslapping i løpet av barnehagedagen.  
De minste barna sover utendørs i vogn, de 

største barna får mulighet til ro og hvile 
gjennom felles hvilestund eller lesestund 
med en voksen. Det er viktig for oss at 
 barnet får hvile i henhold til sitt behov. 
Tilstrekkelig ro og hvile er nødvendig for en 
sunn og hensiktsmessig utvikling.

Vi skal ha fokus på vennskap og felles
skap, og kropp og grenser, som er med på 
å utvikle barnas sosiale kompetanse og å 
forebygge mobbing og andre krenkelser. Alt 
i et tett samarbeid med hjemmet. På denne 
måten ønsker vi å gi barna et sunt grunnlag å 
bygge videre på resten av livet.

Vi ser på barnegruppas mangfold som en 
ressurs.  

I vår barnehage sørger vi for at alle barn blir 
sett og hørt og at alle har en stemme. 

Gjennom prosjektarbeid med fokus på 
 fellesskap, vennskap og følelser utvikler 
 barna forståelse for at vi alle er forskjellige.  

Aksept for hverandres ulikheter vil forebygge 
mobbing og fremme et sosialt fellesskap. 

Som gode rollemodeller må vi være bevist 
våre holdninger og handlinger for å fremme 
likestilling og likeverd.  

I vår barnehage har vi fokus på at det er 
greit å være forskjellig og vi ønsker å la barn 
utvikle alle sider ved seg selv.   

Sammen skal vi utvikle rause og robuste 
barn! 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Vi ønsker at barna i vår barnehage både 
skal få mulighet til å oppleve kulturuttrykk 
skapt av andre, og å få lov til å lage sine 
egne  kulturuttrykk. Gjennom å kunne tilby 
et variert utvalg av inspirerende gjenbruks
materiell ønsker vi å legge til rette for dette. 
Materiellet skal være tilgjengelig for barna, 
og presenteres på en inspirerende og inn
bydende måte. 

Barnas egne kulturuttrykk skal behandles 
med respekt. Det vil si at barnekunst som 
produseres i barnehagen skal presenteres på 
en estetisk tiltalende måte. 

Barna skal få mulighet til å uttrykke seg 
kreativt gjennom teater og dans. For de 
minste barna innebærer dette lek, utfoldelse 
til musikk og begynnende rollelek i hver
dagen. De litt større barna kan bli utfordret 
til å delta i enkle dramatiseringer basert på 
kjente figurer fra barnelitteraturen. Gjennom 
å gi barna kjennskap til de klassiske figurene 
fra barnelitteraturens verden gir vi barna 
en felles referanseramme som kan være et 
utmerket utgangspunkt for kreativ rollelek 
og annen skapende virksomhet.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Sjølyst FUS barnehage har vært Grønt 
Flaggsertifisert siden 2013. Hos oss står 
bærekraftig utvikling i fokus hver dag, 
 gjennom kildesortering, forebygging av 
 maritim forsøpling og gjenbruk. 

Ved at barnehagen benytter seg av nær
miljøets turområder, blir barna kjent med 
livet i havet og skogen. Der lærer de seg 
hvorfor naturens økosystem er viktig.

For at barna skal lære seg viktigheten av 
bærekraftig utvikling, er det viktig med 
voksne som samtaler og undrer seg sammen 
med barna.

Vi har tilrettelagt for god kildesortering, ved 
søppelbøtter tilgjengelig for barna.  Gjennom 
god veiledning og samtaler lærer barna 
 hvorfor dette er viktig, og kan ta med seg 
denne kunnskapen hjem i egen familie. 

Barnehagen har hvert år prosjekt med 
 klekking av kyllinger ved hjelp av ruge
maskin. Dette gir barna en unik mulighet 
til å følge naturens kretsløp tett på, og er 
utgangs punkt for mange gode samtaler og 
undring rundt naturens mange mirakler.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna lytter, observerer og gir respons i 
 gjensidig samhandling med barn og voksne. 

*   Barna utvikler en begynnende begreps
forståelse. 

*   Barna bruker språket for å uttrykke følelser, 
ønsker og erfaringer. 

*   Barna får et positivt forhold til tekst og 
 bilde som kilde til estetiske opplevelser og 
kunnskaper. 

*   Barna får mulighet til å lytte til lyder og rytme i 
språket. 

*   Barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, 
 media m.m. 

*   Barna tilegner seg et variert ordforråd.

*   Barna bruker språket til å løse konflikter og 
skape positive relasjoner i lek. 

*   Barna får mulighet til å bruke tekst og bilder 
som inspirasjon til fabulering og nyskaping. 

*   Barna blir fortrolige med symboler som tallsiffer 
og bokstaver. 

*   Barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, 
 media m.m. 

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna utvikler en positiv selvoppfatning gjennom 
kroppslig mestring. 

*   Barna skaffer seg gode erfaringer med varierte 
og Barna får begynnende erfaringer med uteliv i 
variert vær og i ulike årstider. 

*   Barna får positive erfaringer med å bruke 
 naturen til utforskning. 

*   Barna utvikler en positiv selvoppfatning gjennom 
kroppslig mestring. 

*   Barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, 
grovmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. 

*   Barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv 
til ulike årstider. 

*   Barna utvikler forståelse og respekt for egen og 
andres kropp og for at alle er forskjellige. 

*   Barna får kunnskap om menneskekroppen og 
forståelse for betydningen av gode vaner og sunt 
kosthold 

FAGOMRÅDENE OG  
PROGRESJONSPLAN
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna skal bli utsatt for og få erfaring med ulike 
typer kunst og kulturuttrykk.

*   Barna får erfaring med ulike kreative materialer 
med hovedfokus på sanseopplevelser. 

*   Barna skal bli utsatt for å få erfaring med ulike 
typer kunst og kulturuttrykk.

*   Barna skal kunne reflektere over kunst, kultur og 
estetikk. 

*   Barna styrker sin kulturelle identitet og sine 
personlige uttrykk.

*   Barna tar i bruk fantasi, kreative tenkning og 
skaperglede. 

*   Barna får mulighet til å bearbeide inntrykk 
 gjennom skapende virksomhet. 
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ANTALL, ROM OG FORM
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna opplever glede over å utforske og leke 
med tall og former. 

*   Barna erfarer, utforsker og leker med form og 
mønster.

*   Barna erfarer ulike typer størrelser, former og 
mål gjennom å sortere og sammenligne.

*   Barna tilegner seg gode og anvendbare mate
matiske begreper. 

*   Barna erfarer plassering og orientering og på 
den måten utvikler sine evner til lokalisering.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna utvikler tillit til egen deltakelse og 
 påvirkning av fellesskapet. 

*   Barna erfarer at alle inngår i og bidrar til 
 barnehagens fellesskap.

*   Barna blir kjent med og deltar i samfunnet 
 gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. 

*   Barna opplever at det blir tatt like mye hensyn til 
gutter og jenter. 

*   Barna blir kjent med noen historiske endringer i 
lokalmiljø og samfunn. 

*   Barna utvikler forståelse for ulike tradisjoner og 
levesett. 

*   Barna blir kjent med at samene er Norges 
ur befolkning og får kjennskap til samiske 
fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur 
og hverdagsliv

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna får kjennskap til kristne høytider og 
 tradisjoner og tradisjoner knyttet til alle 
 religioner og livssyn som er representert i 
 barnegruppen. 

*   Barna får innsikt i grunnleggende verdier i 
 kristen og humanistisk arv.

*   Barna utvikler toleranse og respekt for 
 hverandre uansett bakgrunn.

*   Barna blir kjent med religion, etikk og filosofi 
som del av kultur og samfunn.

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
0 – 3 ÅR 3-6 ÅR

*   Barna opplever naturen og undring over 
 naturens mangfoldighet. 

*   Barna opplever glede ved å ferdes i naturen. 

*   Barna får erfaring med og kunnskap om dyr og 
vekster. 

*    Barna får grunnleggende innsikt i natur, 
 miljøvern og samspillet i naturen.

*   Barna får kunnskap om dyr og veksters 
 gjensidige avhengighet og betydning for 
 matproduksjon. 

*   Barna erfarer hvordan teknikk kan brukes i lek 
og hverdagsliv.
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PLANLEGGING OG  
PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
HOVEDMÅL:
Barn i Sjølyst FUS barnehage får  aktiv 
deltakelse og påvirkningsmulighet 
 gjennom prosjektbasert arbeid. Dette 
baseres på de ulike fagområdene i 
ramme planen og barns medvirkning.

Barns medvirkning og interesser ligger 
til grunn for arbeid med prosjektarbeid i 
barnehagen. I et slikt arbeid må de voksne i 
barnehagen være tilstedeværende, og aktivt 
bruke observasjon som metode for å kart
legge barnas initiativ, undring, nysgjerrighet 
og forskningstrang. Gjennom arbeid med 
prosjektarbeid kan man se mer sammenheng 
mellom lek og læring.

Spiren til innholdet i et prosjektarbeid finer 
vi hos barna, enten ved at en gruppe barn 
viser et spesielt initiativ, eller med utgangs
punkt i spørsmål stilt av enkeltbarnet. Dette 
krever våkne og engasjerte voksne, som har 
evne til å fange opp disse initiativene. Videre 
må de voksne være med å bidra til læring, 
utvikling og videreføring av  prosjektet. 
Dette skjer gjennom refleksjonssamtaler 
både mellom barnbarn, barnvoksen, og 
voksen voksen. De voksne kan velge å vinkle 
arbeidet ut i fra de ulike fagområdene i 
Rammeplanen, et prosjektarbeid kan gjerne 
vinkles gjennom flere fagområder samtidig. 
Det er barna som bestemmer utviklingen og 
lengden på prosjektene, i samarbeid med de 
voksne på avdeling.

«Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi 
mulighet til å se barnet på nytt – om og om 
igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv»

 Hillevi Lenz Taguchi 

Pedagogisk dokumentasjon legges til grunn 
når et prosjektarbeid skal vurderes og 
 korrigeres. Det som foregår med og blant 
 barna i barnehagen må sees,  formuleres 
og diskuteres. Det å kunne beskrive og 
vise denne prosessen er pedagogisk 
 dokumentasjon. Det mest grunnleggende 
er å dokumentere og diskutere barns ut
vikling og læring. Arbeid med pedagogisk 
 dokumentasjon er mer enn å ta bilder av barn 
i aktivitet, samle på barnas tegninger og lage 
utstillinger. Det er å sette barnets erfaringer 
og læring i sentrum.

Dokumentasjon er å gjøre min observasjon 
av det utforskende barnet synlig for andre, 
ved bruk av foto, video, lydopptak og tekst. 
Når denne dokumentasjonen blir lagt til 
grunn for, og bearbeides gjennom dialog, 
refleksjon og analyse, blir dokumentasjonen 
til pedagogisk dokumentasjon.

Pedagogisk dokumentasjon er  fundamentet 
for utvikling av pedagogisk kvalitet i barne
hagen. Det er barnas opplevelser og læring 
gjennom prosjektet, samt personalets 
arbeid, som må synliggjøres og legges til 
grunn for refleksjon over barnehagens verdi
grunnlag og oppgaver. Det må også være 
grunnlaget for å informere miljøer utenfor 
barnehagen om arbeidet som foregår der.
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VURDERING

TIDLIG INNSATS

Vurderingsarbeidet i barnehagen skal være 
med på å støtte oss i den videre plan
leggingen, derfor skal den gjøres jevnlig. 
Alle aktører (barn, foreldre, personale) skal 
involveres, og arbeidet skal dokumenteres.

HVA SKAL EVALUERES:
*   Det enkelte barns trivsel og utvikling

*   Hvordan barnegruppen fungerer

*   Barnehagens innhold

*   Personalsamarbeid

*   Foreldresamarbeid

Malvik kommune har en klar målsetning om 
å skape og sikre gode oppvekstvillkår for 
alle barn og unge i kommunen. Som et ledd 
i dette skal barnehagene i kommunen gi et 
godt og tilpasset barnehagetilbud til det 
enkelte barn, og de barn som har behov for 
hjelp av ulik karakter skal gis god og riktig 
hjelp.

For å kunne sikre riktig hjelp til riktig tid er 
vi avhengige av å få kjennskap til og avdekke 
barn i risiko i tide. Malvik kommune  startet 
derfor høsten 2009 et tverrfaglig arbeid med 
en metodikk kalt «Tidlig innsats  modellen». 
Modellen er utviklet av Øyvind Kvello, 
førsteamanuensis ved NTNU. Satsning på 
tidlig innsats er i tråd med uttalte mål fra 
statlig hold (Stortingsmelding 16 06/07)

EVALUERINGSMETODER:
*   Årlige brukerundersøkelser (nettbaserte)

*   Systematisk observasjon

*   Foreldremøter og foreldresamtaler

*   Faste evalueringsmøter i personalgruppa

*   Medarbeidersamtaler

Gjennom arbeidet med metodikken vil 
alle barnehagene i kommunen samarbeide 
med fagpersoner fra de kommunale hjelpe
tjenestene i Barne og familietjenesten. Dette 
skjer gjennom observasjon i barnehagen 
og møtevirksomhet med felles refleksjon. 
Modellens arbeidsmetodikk skjer i henhold 
til gjeldende lover regelverk vedrørende 
saksbehandling og taushetsplikt.

Spørsmål vedr Tidlig Innsats i barnehagen 
kan rettes til daglig leder i barnehagen, og/
eller virksomhetsleder for barnehagene i 
Malvik kommune Ann Kristin Aalberg.

JEG SKAL BLI  
DEN BESTE MEG
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SAMARBEID OG 
 KOMPETANSEUTVIKLING
INTERN MØTEVIRKSOMHET
Vi har avdelingsmøte 1 gang pr uke. Av
delingsmøtene varer i en time, og blir 
 avviklet i arbeidstiden.

Barnehagens lederteam har møte 1 gang pr 
uke, og består av pedagogiske ledere og 
daglig leder.

Barneveilederne har møter med daglig 
leder hver 3. uke, i disse møtene er faglig 
 refleksjon sentralt.

Vi har 5 planleggingsdager i året.
På personalmøtene har vi faglige diskusjoner, 
kurs og opplæring. Personalmøter gjennom
føres månedlig på kveldstid, 11 møter pr år.

KOMPETANSEHEVING I PERSONALET
*   Alle ansatte kurses årlig i livreddende 

førstehjelp

*   Vi har veiledning av nyutdannet 
 pedagoger, og egen opplæringsplan for 
nyansatte.

*   Vi har kurs i brannvern, HMS for 
 verneombud og leder.

*   Pedagoger og barneveiledere deltar i 
kursing knyttet til barnehagens og kjedens 
satsningsområder.

*   Alle ansatte gjennomfører FUS skolen, et 
faglig kompetansehevingstiltak for både 
pedagoger og barneveiledere.

*   Personalet kurses i kosthold og ernæring 
knyttet til SmartMat prosjektet.

*   Personalet kurses i «Egenledelse i lek og 
læring»
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Overgangen fra barnehage til skole er 
forankret i Rammeplan for barnehagen 
og i Kunnskapsløftet. Det enkelte barns 
kompetanse fra hjem og barnehage må 
videreføres i skolen for å sikre positiv 
utvikling. For å legge til rette for livslang 
læring forutsetter det at barnehage og skole 
kjenner hverandres kulturer. Foresatte i 
 Malvik kommune skal være trygge på at 
 barnet blir ivaretatt i overgangen mellom 
barnehage og skole. For at barn skal være 
motivert for læring, må det i overgangen 
mellom barnehage og skole legges vekt 
på å ivareta og styrke barns sosiale selv
oppfatning og trygghet.

I Sjølyst Fus barnehage har vi en egen 
 pedagogisk plan for skolestarterne det 
siste året i barnehagen før skolestart. I tråd 
med Meld.St.19 er vi opptatt av å ruste 
barnet godt til denne overgangen gjennom 
å stimulere til gode sosiale ferdigheter. 
Å legge til rette for at barnet utvikler 
 vennekompetanse, kan hevde seg selv i 
gruppa, har god selvfølelse og er trygg i 
seg selv er de viktigste egenskapene vi 
kan sende med barnet i bagasjen. Samtidig 
 ønsker vi å stimulere barnets nysgjerrighet 
og lærelyst gjennom egne aktiviteter knyttet 
til skoleforberedende virksomhet i barne
hagen.

OVERORDNET MÅLSETTING - SKOLESTARTERGRUPPA
MÅLSETTING INNHOLD, METODE, VERKTØY

*   Utvikling av barnets sosiale kompetanse, med 
spesielt fokus på å lytte til andre, ta hensyn,  
vise omsorg og empati, ha evne til selvhevdelse, 
å kunne vente på tur. 

*   Egne samlinger og aktiviteter.  
«Steg for steg»/«Nelly og Hamza»  
«Kaninen og Pinnsvinet».

*   Barna skal lære selvstendighet i forhold til 
påkledning, måltid, orden i eget utstyr mm.

*   Målrettet arbeid og fokus på dette i alle 
 overgangssituasjoner og rutinesituasjoner.

*   Barna skal øve på voksent blyantgrep. *   Oppmuntring og veiledning i tilrettelagte 
 aktiviteter.

*   Barna skal få en begynnende kjennskap til 
 bokstaver, tall og former.

*   «språkkista»/«Mattekista»/«Snakkepakken».

*   Barna skal få mulighet til å lære å skrive  
navnet sitt.

*   Oppmuntring, motivasjon og veiledning i  
tilrettelagte aktiviteter.
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
*   Kommunale helsestasjoner

*   Saksvik og Vikhammer barneskole

*   Malvik kommune v/Barnevernstjenesten 
og Barne og familietjenesten

*   FUS as og Trygge barnehager as  
(Driftsselskap og eier)

*   Dronning Mauds Minne, høgskole for 
barnehagelærerutdanning

*   Malvik videregående skole

*   Nettverk av FUS barnehager i MidtNorge

FUS HEIAROP
ALLE HOLDER HENDER,  
HER ER VI VENNER,  
FUS LEKER MEST,  

ALLE BARN ER BEST

a a
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ÅRSHJUL FOR FASTE AKTIVITETER
AUGUST 2017: 17.08.17  Planleggingsdag, barnehagen stengt

18.08.17  Planleggingsdag, barnehagen stengt

SEPTEMBER 2017: 04.09.17  08.09.17 Vennskapsuke
18.09.17  22.09.17 Nasjonal brannvernuke 
26.09.17 Foreldremøte avd. Kråkebollen 
27.09.17 Foreldremøte avd. Malvikodden
27.09.17 Foreldremøte avd. Blekkspruten
28.09.17 Foreldremøte avd. Sjøstjerna

OKTOBER: 24.10.17 FNdagen, Høstfrokost og mørkedag

NOVEMBER: 24.11.17 Planleggingsdag, barnehagen stengt

DESEMBER: 08.12.17 Barnas julebord
13.12.17 Julemarked og Luciatog
15.12.17 Nissefest

Fom. 27.12.17 -tom 01.01.18 holder barnehagen julestengt

JANUAR: 29.01.18 Planleggingsdag, barnehagen stengt

FEBRUAR: 06.02.18 Samenes nasjonaldag
 09.02.18 Karneval

MARS:  13.03.18 Barnehagedagen 
 22.03.18 Påskefrokost og mørkedag

Fom 26.03.18  tom 02.04.18 holder barnehagen påskestengt

APRIL: Foreldremøte
26.04.18 FUS dagen 

MAI: 16.05.18 Skrangletog
18.05.18 Planleggingsdag, barnehagen steng

JUNI: 14.06.18 Sommerfest
Foreldremøte, nye foreldre
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Sjølyst

KONTAKT OSS
Besøksadresser: 

Sjølyst FUS barnehage AS, hovedhus 
Sjølystvegen 43, 7562 Saksvik 

Tel. 79 98 16 00 

Sjølyst FUS barnehage avdeling Malvikodden 
Hauganvegen 21, 7560 Malvik 

Tel. 948 30 229

Avd. Sjøstjerna: Dir. tel. 468 46 948
Epost: sjostjerna.sjolyst@bhg.no

Avd. Blekkspruten: Dir. tel. 468 49 979
Epost: blekkspruten.sjolyst@bhg.no

Avd. Kråkebollen: Dir. tel. 468 46 958
Epost: krakebollen.sjolyst@bhg.no

Avd. Malvikodden: Dir. tel. 948 30 229
Epost: malvikodden@outlook.com

Daglig leder: Dir. tel. 478 07 776
Epost: dl.sjolyst@bhg.no


