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Velkommen til oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage!

Vi har valgt å sette fokus på kultur, og kaller oss derfor en kulturbarnehage. Vi har stort sett 
personale som har kompetanse i ulike kunstfag og som verdsetter kulturarbeidet med og for 
barn. Barn har glede av kunst, først og fremst i her og nå situasjoner. Det gir grunnlag for 
refleksjoner hos både barn og voksne. Vi er opptatt av å gi kulturopplevelser til alle barn i 
vår barnehage. 

Barns opplevelser av kunst og estetikk i og utenfor barnehagen er med på å gi barnet 
erfaringer som vi håper kan gi dem et rikt liv med mange magiske opplevelser og minner om 
en verdifull barndom. 

Vi er Reggio Emilia- inspirert. Vi anerkjenner barnet som subjekt. Vi ser på det enkelte 
barnet som et individ vi kan forholde oss til. Barnet har rettigheter i forhold til å ha egne 
tanker og følelser og får anledning til å uttrykke disse. Demokratiske prosesser holdes 
høyt og barnet er en selvfølgelig del av disse. Vi arbeider prosessbasert og vårt arbeid er 
derfor ikke målrettet etter en plan som er forutbestemt. Hensikten med et prosjektarbeid 
er å gi barna og de voksne mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne interesser og 
forutsetninger. Dette krever at voksne respekterer og anerkjenner barnas og hverandres 
måter å møte og erfare verden på. 

I år skal vi ha fokus på ordet MØNSTER og vi er spent på hvilke refleksjoner og prosjekter 
som barn og voksne kan få av dette ordet. Mønster er en del av fellessatsingen til Reggio 
Emilia inspirerte barnehager i Trondheim og det skal ende opp i en utstilling.

Høsten 2018 startet vi opp med MyKid i vår barnehage og vi er fornøyd med dette 
redskapet for bedre kommunikasjon med hjemmet. MyKid skal gi mer tid til barna gjennom 
å forenkle hverdagen til barnehagen og foresatte. Myndighetene stiller også krav til god 

1.  INNLEDNING
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informasjonsflyt som MyKid ivaretar på en fin måte: «God informasjonsflyt mellom hjem og 
barnehage er viktig for både barna, foreldrene og for barnehagens virksomhet. Det er først 
og fremst den daglige dialogen mellom foreldre og barnehagen som bidrar til god kvalitet 
for det enkelte barnet.» MyKid er det eneste og det enkleste kommunikasjonsverktøyet i 
barnehagen i tillegg til ulike møter med oss. Barnehagen har kun en arena å informere på, 
istedenfor mange forskjellige flater som f.eks: oppslagstavle, hyllepost, døra, vegger, e-post 
osv. Foresatte får informasjon raskt og kan se den når det passer på sin mobil eller PC.

BARNET I FUS SKAL OPPLEVE: at det blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det 
kommer til barnehagen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset eget 
behov og i nært samarbeid med foresatte. Måltidene er preget av glede, samspill og tid 
nok til å spise. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og tilbys varierte 
muligheter for lek både ute og inne. De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert 
enkelt barn, og som vet at barnet kommer først. 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGEN: Barnehagen skal legge til rette for godt 
samarbeid og god dialog med foresatte. For å sikre dette legger vi blant annet disse 
prinsippene til grunn:

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS: 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 annerkjennelse.
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FORVENTNINGER TIL SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM: Vi ønsker at dere 
deler viktig informasjon om barnet. Gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen. 
Det er viktig at dere leser informasjon fra barnehagen. Husk å gi beskjed til en ansatt når 
barnet ditt kommer og blir hentet. Gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal 
hente barnet. Barnehagen gjør vedtekter kjent i Mykid, se også kommunens sider. Gi 
tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter. Husk å svare på brukerundersøkelsen 
og å møte til foreldresamtale med barnehagelærer.

Forbedring av tilbudet i FUS-barnehagene: Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til 
det vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig leder eller pedagogisk leder på avdelingen.  Vi 
skal: sjekke egne rutiner og vurdere behov for å endre praksis.

Visjonen vår er  
«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»

Håper dere vil trives hos oss!

Bratsberg 1. mai 2020
Marit Logan-Halvorsrud, daglig leder.
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2.  STYRINGSDOKUMENTER

BARNEHAGELOVEN 
Utdrag fra Lov om barnehager § 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

Her finner du BARNEHAGELOVEN
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

RAMMEPLAN for barnehager
Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. 
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva 
barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har i forhold til læringsprosessen 
til barna. Personalet tar utgangspunkt i barnas lek, interesse, undring, alder og barnas 
nivå i hvordan de jobber med rammeplanen. I gjennom arbeidet med fagområdene som 
står i rammeplanen skal barnehagen ta i bruk ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale 
verktøy, spill, bøker og musikk. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere 
møter som fag i skolen ( jf. Rammeplan 2017)

Alle barnegrupper skal ta i bruk fagområdene, men ut ifra barnas interesse, nivå og alder 
kan utgangspunktet i fagområdene bli lagt vekt på forskjellig. For å kvalitetssikre dette, får 
foreldre og foresatte innsikt i hvordan det blir jobbet med fagområdene på månedsplanene 
til de enkelte gruppene og ved pedagogisk dokumentasjon på basene.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Her finner du RAMMEPLANEN:
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-
bokmal2017.pdf

FNs BARNEKONVENSJON
Oktober 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov. FNs konvensjon om 
barns rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling i november 1989, og ratifisert av 
Norge 8. januar 1991. 1. oktober 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov. 
Barnekonvensjonen gir barn og ungdom under 18 år et særlig menneskerettsvern.

Her finner du FNs BARNEKONVENSJON
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/
pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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3.  ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 

   Vedtekter file:///C:/Users/bruker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/
IE/0JI0358N/vedtekter_5a38942bb26ab.pdf

  Etiske retningslinjer 

  Forskrift om miljørettet helsevern 

   Ukeslutt i MyKid: Brev til foreldrene, FUS, Trondheim kommune og til oss selv om hva vi 
arbeider med for tiden, små og store hendelser i nåtid og framtid.

   «Stein saks papir»–satsning vedtatt av bystyret i Trondheim kommune. Stein, saks, papir 
er en lek hvor flaks og tilfeldigheter avgjør hvem som vinner og taper. Barn velger ikke 
sine foreldre, søsken, barnehage, skole eller nabolag. Barn og unges oppvekst er  
likevel ingen lek, men vårt felles ansvar. «Tidligere ble vi født inn i fellesskapet og  
måtte kjempe for å bli et individ, i dag blir vi født som individer, men må kjempe for en  
plass i fellesskapet». 
Gjennom en årrekke har kommunen bidratt til at innbyggere i Trondheim har fått 
forventninger om at det offentlige tar styring og overtar ansvar. Men vi må ikke glemme 
at barn og unges familie, nettverk og lokalmiljø er vel så viktige faktorer. Vi har kanskje 
i for stor grad ment at kommunalt ansatte alene kan vite hva barn og unge trenger. Barn 
og unge er for viktige til at Trondheim kommune skal ha monopol på løsningene. Det 
vil vi forandre, og denne strategien er et skritt i den retning. I barnehagen vil vi arbeide 
lokalt for å bygge sterke barnefellesskap. Vi vil gjerne at dere foreldre hjelper oss med 
ideer til hvordan vi sammen kan arbeide med dette gjennom SU og direkte kontakt med 
oss i barnehagen. Vaffelsøndag er et eksempel på et slikt tiltak. 
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Dette tenker vi om å  
GI BARNDOMMEN 
VERDI: 
Vi ønsker å ta oss tid til å 
være tilstede i øyeblikket 
sammen med barna i 
vår barnehage uten å 
ha et mål om at de skal 
bli til noe eller oppnå 
noe. Barnet ER her og 
nå og vi er her sammen 
med barnet for å undre 
oss over små og store 
hendelser i hverdagen 
sammen med barnet. Vi 
tenker at barna er human 
beeings og ikke så mye 
på at barna er human 
becomings.

Dette tenker vi om 
HVERDAGSMAGI:
Hver dag skapes 
og oppdages det 
hverdagsmagi, det er 
bare å legge merke til 
dem, det er små eller 
store hendelser, noe 
nytt, eller bare noe 
helt hverdagslig som 
en bølge, eller et barns 
plutselige erkjennelse av 
at noe magisk har skjedd. 
Vi må bare være der når 
det skjer.

Dette tenker vi om 
VENNEGARANTI:
Vennskap er meget viktig 
og ruster barnet til å 
takle utfordringer i livet. 
Vi vil støtte opp under 
gryende vennskap, legge 
til rette for å utvikle nye 
og «gamle» vennskap. 
Alle barn skal ha minst en 
venn i vår barnehage. 

4.   VERDIGRUNNLAG, MÅL  
OG SATSNINGER

FUS-BARNEHAGENES VISJON
«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og 
vennegaranti»
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Alt arbeid i barnehagene er forankret i våre 3 VERDIER. Dette er forventninger som vi har til 
vårt personale:

FUS BARNEHAGENES 3 VERDIER  

Glødende, skapende og tilstedeværende

Dette tenker vi om å 
være GLØDENDE:

  Engasjert
 Tilstedeværende.
 Fantasifull og kreativ
 Motiverende
 Se de små tingene i 
hverdagen
 Arbeider med å ha de 
samme grunnverdiene 
og utfyller hverandre 
på en god måte.
 Utvikler egne sterke 
sider
 Nysgjerrige og undrer 
seg sammen med 
barna.

Dette tenker vi om å 
være SKAPENDE:

  Viser engasjement
  Iderik
  Nysgjerrig
  Pådriver
  Igangsetter 
  Har kunnskap om 
materialer, metoder ol.
  Evnen til å tilegne seg 
ny kunnskap og få nye 
ideer.
  Jobber prosjektbasert 
ut i fra barnas initiativ

Dette tenker vi om å være 
TILSTEDEVÆRENDE: 

  Mentalt og fysisk 
tilstede.
  Tar barnas fokus og er 
en undrende voksen 
sammen med barna
  Gode språk-modeller.
  Har god tid
  Tilstede i leken og 
skjermer god lek og 
gylne øyeblikk.
  Har gode dialoger
  Skaper trygghet, 
nærhet og tillit.
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FUSBARNEHAGENES 5 HOVEDMÅL
FUS barn skal:

HA ET POVSITIVT SELVBILDE

I vår barnehage vil vi:
Bruke anerkjennende kommunikasjon, tilrettelegge for aktiviteter som fremmer 
mestringsfølelse og gir glede.

GLEDE SEG TIL RESTEN AV LIVET FOR DE VET DE HAR PÅVIRKNINGSMULIGHET,  
OG AT INNSPILLENE DERES TELLER

I vår barnehage vil vi:
Arbeide med prosjektarbeid der vi tar barnas innspill på alvor. Dette gjør vi gjennom vårt 
fokus på Reggio Emilias pedagogiske filosofi.

VÆRE TRYGGE OG FORSKENDE, TRIVES I LEK OG HA VENNEKOMPETANSE

I vår barnehage vil vi:
Legge til rette for en god og forutsigbar hverdag i barnehagen. Vi vil tilrettelegge for gode 
leke og utviklingsmuligheter ved hjelp av kompetente voksne som er gode rollemodeller 
og som veileder i lek og støtter opp under vennskap. To av verktøyene vi benytter i 
arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse «steg for steg» og «Grønne tanker, glade 
barn». Gjennom FUS Prosjektet Egenledelse i lek og læring settes det fokus på voksnes 
kompetanse i møte med barn i lek.

BARNA TENKER TILBAKE PÅ BARNEHAGETIDEN MED GLEDE OG FRYD!

I vår barnehage vil vi ta vare på hverdagsmagien og lete etter den, vi vil ta vare på humor og 
glede, tilrettelegge for estetiske opplevelser igjennom et målrettet arbeid i kulturgruppene. 
Vi vil være aktive i nærmiljø og på ulike områder av Trondheim kommune som kan gi oss 
gode opplevelser.
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FUS BARN FÅR ET VARIERT OG SUNT KOSTHOLD

I vår barnehage får barna tilbud om alle måltider i barnehagen, og sikrer derfor at alle barn 
hos oss får næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene». Dette 
er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Blant annet 
under måltid får barnet rike erfaringer med matglede i et sosialt fellesskap. Måltidene skal 
være med på å bidra til en fellesskapsfølelse, og at gode samtaler oppstår mellom barn- 
barn og barn- voksne. Barnehagen har Debios sølvmerke for økologisk matservering.

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE

  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat
  Personalet følger FUS standarder
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«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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5. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER

I vår barnehage er vi opptatt av å lære barna at mangfold er noe positivt, det er viktig 
at vi har gjensidig respekt for likheter og ulikheter. Dette tror vi vil motvirke mobbing 
og fremmedfrykt. Et av fokusene på mangfold på er valget av navn på gruppene våre. 
Musikkgruppa fokuserer på ulike genre i musikken. Klassisk musikk er en genre som 
barn hører lite. Derfor løfter vi denne genren fram ved å gi gruppene navn etter klassiske 
musikkstykker, opera og ballett. Slik lærer barna å få et forhold til denne musikken. I tillegg 
til dette synes vi at navnene morsomme og utradisjonelle.

I Bratsberg FUS Kulturbarnehage har vi to baser; 

Småbarnsbasen (1-3 år): Her finner vi gruppene Haugtussa, Svanesjøen og Nøtteknekkeren. 
Haugtussa er en diktsyklus fra 1895 av den norske forfatteren og målmannen Arne Garborg. 
Edvard Grieg har tonesatt åtte av diktene fra Haugtussa i en sangsyklus som også har 
navnet Haugtussa. Navnet Svanesjøen er hentet fra er en ballett med musikk av Peter 
Tsjajkovskij. Nøtteknekkeren er et eventyr skrevet av den tyske romantiske forfatteren E. 
T. A. Hoffmann. Eventyret inspirerte  Peter Tsjajkovskij til å lage musikken til en ballett som 
ofte er å se og høre i forbindelse med jul.

Storbarnsbasen (3-6 år): Her finner vi gruppene Tryllefløyten, Flaggermusen og 
Dovregubben. Navnene til disse gruppene har vi hentet fra en av Mozarts operaer 
Tryllefløyten, en operette –Flaggermusen av Johann Strauss dy. og fra vår egen Edvard Grieg 
som komponerte musikken til «I Dovregubbens hall».

I norske barnehager er det tradisjonelt sett 2 muligheter for oppdeling av barnegrupper. 
Avdelingsdrevet barnehage eller basedrevet barnehage. Vår barnehage er bygget som en 
basebarnehage. Vårt mål med basedrift er å være en enhet der alle jobber mot samme mål 
og med alle barn. Vi har alle ansvar for hvert enkelt barn, og personale og barn skal oppleve 
en” vi” følelse altså ikke” våre barn” og” deres barn”. Barna har i tillegg personale som er 
nære omsorgspersoner, se punktet om personalet. Ansatte i barnehagen bruker sine evner, 
ressurser, interesser og ferdigheter på tvers av gruppene. Slik blir alle godt kjent og vil 
kunne inspirere hverandre til kreative møter. Ved å akseptere at vi er forskjellige, blir vår 
barnehage en god arbeidsplass og vi er gode rollemodeller for barna.
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I vår barnehage har vi flere spesialrom. Disse spesialrommene gjør at barna får uttrykt 
seg med sine mange” språk”. Selv om vi er delt inn i små- og storbarnsbasen, deler vi 
spesialrommene på tvers av basene. 
I alle årene som barna er i vår barnehage jobber vi med å gjøre barna trygge og 
selvstendige. Ved at barna får mestringsfølelse og selvtillit gjennom engasjement og 
oppmuntring fra de voksne, styrkes selvstendigheten deres. I det siste året barnet går 
hos oss vil barna få den helt spesielle opplevelsen av å være i en utegruppe - å bli en 
«Dovregubbe», noe som vi ønsker skal være en fin overgang til skolen.

KULTURBARNEHAGEN: Kunst- og kulturformidling er en sentral del av barnehagehverdagen. 
I Rammeplan for barnehagen settes det et sterkt fokus på barnehagen som kulturarena. 
Rammeplanen legger også opp til en vid forståelse av begrepet barnekultur. Da vi startet 
opp vår barnehage var det mange i personalgruppa som hadde en stor interesse for ulike 
sider ved kunst og kulturarbeid. Vi tenker at kulturen inspirerer oss og mye inspirasjon 
ligger i gamle og nye kulturskatter, litteratur, fortellinger, sang, musikk, billedkunst, historie, 
matkultur, lokalmiljø og impulser fra den store verden og kulturer som er nye for oss. Vi 
trenger å ta vare på vår kultur og vi har en fantastisk mulighet til å videreføre og ta vare på 
kulturen ved å være en kulturformidler i barnehagen.

For å sikre kulturen ble ivaretatt, dannet vi kulturgrupper. Dette er grupper (voksne) 
som arbeider med å skape spennende opplevelser og magiske stunder for og med barn 
og voksne gjennom hele året. Personalet i barnehagen har ulik bakgrunn, og har ulike 
ressurser, evner og interesser. Disse forskjellene gjenspeiler seg i våre kulturgrupper, slik 
det også vil gjenspeile seg i barna og foreldrene i vår barnehage.

FORMGIVING OG KUNST: I vår barnehage ønsker vi at akkurat ditt barn skal få mulighet til 
å bli kjent med og utvikle sin egen kreativitet, gjennom formingsfaget. For å oppnå det, vil 
vi i formingsgruppen legge til rette for at barnet får mulighet til å møte ulike kunstutrykk, 
bli kjent med ulike kunstneres måte å uttrykke seg på og oppleve de muligheter som ligger 
i bruk av ulike materialer. Som Reggio Emilia inspirert barnehage vil vi særlig legge til 
rette for at barnet får oppleve de muligheter som ligger i bruk av gjenbruksmaterialer.  Vi 
i formingsgruppen vil jobbe aktivt for å inspirere barnet til å skape sine egne kunstutrykk 
gjennom å presentere ulike materialer og teknikker, samt å gi rom og tid til kreativitet, 
slik at barnet blir fristet og inspirert til kreativitet.  Vi ønsker å være en arena der barnet 
møter voksne som brenner for formingsfaget, og som ønsker å utforske barnets kreativitet 
i nært samspill med barnet på barnets premisser. Og som ønsker på være lydhøre for 
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barnets undring og spørsmål i møte med ulike kunstutrykk.  Gjennom kreative prosesser vil 
barnet også kunne oppleve å møte en arena der de ved hjelp av kunstutrykk kan bearbeide 
opplevelser og gi uttrykk for egne følelser som de kanskje ikke har erfaring nok til å kunne 
gi verbale uttrykk for (Kunstterapi- stiftelsen Ribo)

DRAMA/TEATER: Barnets dragning mot det eventyrlige og fantasifulle 
gjenspeiler seg i dets lek. Med fantasiens hjelp blir den tomme 
pappesken til et romskip, det gamle fargerike sjalet blir til en 
fortryllende prinsessekjole, og det store gulvteppet blir til 
en båt som tåler lava. Barnet selv blir til en astronaut, 
ei prinsesse, jeger eller løvetemmer i lekens liksom-
verden. Gjennom drama gir vi barna mulighet til 
å bearbeide og utforske inntrykk og opplevelser 
ut fra egne forutsetninger og forestillinger, 
samtidig som uttrykksgleden og uttrykksevnen 
kan ivaretas og utvikles. Vi dramatiserer ulike 
sjangre innenfor teater som barna kan få 
oppleve og få kjennskap til, for å kunne skape 
magiske øyeblikk for dem, og ikke minst for at 
barna skal kunne få kjennskap til dramaturgien 
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som foregår i teater. Vi vil skape større muligheter for barna til å utvikle seg i rolleleken, 
bli enda mer kreativ i leken, og gode i de skapende prosessene (lek, improvisasjon, fantasi 
og indre bilder). Gjennom Reggio Emilia-filosofien tar vi bruk de bærekraftige mulighetene 
gjennom gjenbruksmaterialer, og vi tar et av de hundre språkene som barna bruker for å 
kunne uttrykke sine inntrykk på alvor

BEVEGELSE: Bevegelse som kroppslighet kan med litt store ord beskrives som mennesker 
måte å være på i verden. I noen situasjoner, som for eksempel lek, idrett eller andre 
oppslukende aktiviteter, opplever vi oss selv som helhet, en enhet mellom meg og kropp, 
gjerne også mellom meg og omverdenen.  Å ha kontroll på sine bevegelser og føle seg 
«hjemme i sin kropp» virker både følelsesmessig og psykologisk inn på hver av oss. Ved 
at barn oppnår større kroppsbevissthet, og dermed utvider sitt bevegelsesrepertoar, får de 
utviklet sitt selvverd og sin selvtillit generelt (Sandseter, Hagen & Moser, 2013, s. 416).  Vi er 
veldig heldige som er omringet av omgivelser som skogen med sine hinderløyper, lysløypa, 
tilgang til gymsal og kunstgressbane rett utenfor barnehagen. I barnehagen har vi rom som 
gir tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek 
ute og inne som viser til og fremmer barns BARNEKULTUR (Rammeplan for barnehagen. 
Innhold og oppgaver. 2017, s. 50). Vi har Reggio Emilia inspirerte rom som stadig er under 
endring og legger til rette for variasjon og tilpasses hver enkelt barnegruppe. Noen av 
våre fokusområder i år er friluftsliv, ski, dans, ballsport, balanse, koordinasjon og klatring. 
Barnehagen har et friluftsinteressert personalet som arrangerer skogsuke fire ganger i året. 
Turer etter barnegruppenes behov arrangeres ukentlig.

LITTERATUR: Litteraturgruppa i vår barnehage anser det som sentralt at barna presenteres 
for ulike kommunikasjonssituasjoner, da vi vet at barn i samspill med andre utvikler sitt 
språk. Barnelitteraturen gir barna et møte med språk utenfor her-og-nå-situasjonen, også 
kalt situasjonsuavhengig språk. Barna hos oss skal presenteres for et litterært språk som 
har stor egenverdi fordi den gir estetisk erfaring og opplevelse. Litteratur og filosofi gir barn 
opplevelser og «råstoff» til å utvikle evnen til undring, fabulering og refleksjon, og barnet 
vil derfor bli presentert for ulike litterære sjangre. Høytlesning av blant annet rim, regler, 
dikt, sang og fortelling er særlig fruktbart for barnets språkutvikling, og er sjangre barna 
skal presenteres for i løpet av sin tid her hos oss. Vi ønsker at litteraturen skal inspirere og 
gjøre barnets språkregister rikere, men også bidra til gode og rike barndomsminner. 
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MUSIKK: Gjennom kulturgruppa musikk vil vi i barnehagen ha et stort fokus på å ha det 
gøy med musikken, og gjøre opplevelser med og rundt musikk til en positiv del av barnas 
liv. Vi vil gi barna erfaringer med ulike typer musikk, slik at de kan få et allsidig perspektiv 
på hva musikk er, og hvordan det kan brukes. Vi vil også legge til rette for barnas egen 
musikkskaping, både gjennom å være gode rollemodeller, og ha et allsidig tilbud av 
musikkinstrumenter. Gjennom varierte erfaringer med musikk, tenker vi at barna vil få et 
godt utgangspunkt for egen musikkskaping, og det å finne glede i musikken. Det kan også gi 
barna en felles plattform, hvor de kan leke seg, og samarbeide om å lage musikk. På samme 
måte som andre estetiske inntrykk og uttrykk, kan musikk frembringe en følelse eller en 
stemning. Gjennom å observere barn kan man fort se at ulike typer musikk gir en følelse 
hos det enkelte barnet, og også hvilken følelse den kan gi. Barns måte å lytte til, eller delta 
i musikk kan være like varierende som barn i seg selv. Her kan vi som pedagoger, gjennom 
å være bevisst på barns uttrykk i musikalske aktiviteter kunne legge til rette for at musikken 
blir givende for hvert enkelt barn, og at de får delta på et vis som gir mening for dem.

LIVSGLEDE FOR ELDRE: Barnehagen er en «livsgledebarnehage». Det vil si at vi er en del 
av den landsomfattende organisasjonen «livsglede for eldre», som jobber systematisk for 
å bedre livskvaliteten hos eldre. Virksomheten er basert på frivillig innsats, og en del av 
dette er å inkludere barnehagebarn. Vi har et samarbeid med Nidarvoll helsehus, hvor vi 
kan komme på besøk for å synge, spille eller bare snakke med de eldre. Møte mellom barn 
og eldre er positivt både for de gamle, og de unge. Vi samtaler med barna om hvordan det 
er å bli gammel, og vi undrer oss sammen. Her oppstår det ofte gode refleksjoner og tanker 
rundt tema som alderdom, liv og død, nestekjærlighet o.l. Gjennom besøkene på helsehuset 
får barna oppleve at de er betydningsfulle, og de får se at deres bidrag kan glede andre 
mennesker. Mer informasjon finnes på www.livsgledeforeldre.no.

BARNET 
FØRST!
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Reggio Emilia: I Bratsberg FUS Kulturbarnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia 
filosofien, vi er en del av Reggio-nettverket i Trondheim og Reggio nettverket i FUS (FUS 
i Reggio). Reggio Emilia er en by og en kommune i Nord-Italia. Byen er kjent for sin 
spesielle barnehagefilosofi. Viktige stikkord i arbeidet med barna her er viktigheten av å 
holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man studerer måten 
barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne sammenheng er 
pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og 
den pedagogiske praksisen. Dette er en arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske 
tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring gjennom 
bl.a. prosjektarbeid. Et av hovedtrekkene i tankene til Reggio Emilia er at vi som voksne 
skal legge til rette for at barna skal få bruke sine hundre språk. I det ligger det: at barna får 
oppleve med alle sine sanser, at barna får fordype seg i opplevelser, være nysgjerrige og 
utforske og tilegne seg kunnskap, at barna får bearbeide erfaringer/opplevelser gjennom 
kommunikasjon, formingsaktiviteter, drama og lek og at barna får reflektere og se saken fra 
flere sider.
Les mer her http://www.reggioemilia.no/nettverket.html    
 
LEKER I VÅR BARNEHAGE: I vår barnehage vil mange legge merke til at vi ikke har så 
mange leker. Dette er bevisst. Vi ønsker å gi barna muligheten til kreativ lek med materialer 
som også tar vare på miljøet vårt. Vi har en del leker som vi har kjøpt og som vi anser som 
utviklende for barn som spill, biler, dukker, konstruksjonsleker og formingsutstyr, vi har 
også overskuddsmaterialer fra butikker/bedrifter og som vi får fra foreldrene. Vi gjør vårt 
beste for at vi skal ha pedagogisk utstyr i barnehagen som er miljøvennlige og giftfrie. I 
tillegg så samler barna selv naturmaterialer som vi bruker i det pedagogiske arbeidet. Disse 
materialene skal motiverer til utforskning. 

MAT OG MATKULTUR: Kjøkkenet er en viktig arena for kulturformidling, derfor har vi valgt 
å bruke ressurser til egen kjøkkenhjelp. Barna er aktive med i kjøkkenarbeidet året rundt. 
Årstidene gir oss gode muligheter for matkulturarbeid som høsting og bearbeiding av 
frukt, bær, sopp, grønnsaker. Vi har fokus på tradisjonsmat. Vi har barn fra ulike land i vår 
barnehage og alle nasjonaldager markeres med retter fra det konkrete landet. Det serveres 
ernæringsriktig og variert kost hos oss. Ca 70% av kostholdet er økologisk. Gjennom FUS 
SmartMat, som er et mat- og måltidsprosjekt, gir vi barna grunnlag for å utvikle matglede 
og sunne helsevaner noe som gir oss gode muligheter til å arbeide meg Livsmestring og 
helse. I vår barnehage får barna tilbud om alle måltider i barnehagen, og sikrer derfor at alle 
barn hos oss får næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene». 

http://www.reggioemilia.no/nettverket.html
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Dette er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Blant 
annet under måltid får barnet rike erfaringer med matglede i et sosialt fellesskap. Måltidene 
skal være med på å bidra til en fellesskapsfølelse, og at gode samtaler oppstår mellom barn- 
barn og barn- voksne. Som barnehage skal vi bidra til å utjevne sosiale forskjeller og mange 
av de verdifulle samtalene oppstår nemlig rundt matbordet. Det å undre seg sammen med 
jevnaldrende barn og voksne kan være med å bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse 
av egenverd (RP, 2017, s.11).  Barnehagen har DEBIOS sølvmerke for økologisk matservering.

HMS I VÅR BARNEHAGE
   Rutiner for HMS arbeid: Helse, miljø og sikkerhet er en kontinuerlig prosess i 

barnehagen. Det jobbes systematisk på området både i forhold til både barna og 
personalet.

  Førstehjelp: De ansatte har gjennomført førstehjelpskurs annet hvert år av autoriserte 
kursledere/firma. Vi har alltid med oss medisinskrin på tur, medisinskap i hver etasje og 
rutiner for ulykker og kriser.

  Sikkerhet inne: Det blir foretatt interkontroller av verneombud og daglig leder en gang 
i måneden hvor barnas innemiljø gjennomgås.  
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  Sjekk av uteplassen: Utelekeplassen sjekkes hver dag av personalet før barna går ut. 
FUS-barnehagene har en fellesavtale på at uteområdet og lekeapparatene får en årlig 
sjekk hvor avvik blir registrert med påfølgende handlingsplan.  

  Rutiner for brann: Alle ansatte har fått en gjennomgang av brannrutiner og prosedyrer. 
Det blir gjennomført brannøvelser to ganger i året. 

  Barn og sykdom: Det er barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i 
barnehage eller bør være hjemme. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å 
kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. 

 Det krever ekstra bemanning å ta vare på et sykt barn som trenger ekstra omsorg, og 
som ikke kan være ute. 

 Barn som er i barnehagen må være friske nok til å delta i barnehagens aktiviteter. 
Smittefare er også grunn til at syke barn må holdes hjemme. 

 Feber: Barn bør ikke gå i barnehagen dersom det har feber.  Har barnet hatt feber i 
flere dager bør det ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen.

 Omgangssyke, diare’ og oppkast: Dette er svært smittsomt. Hvis barn blir rammet 
av dette blir foreldrene kontaktet og barnet må da hentes raskest mulig. Trondheim 
kommune anbefaler at barn med omgangssyke holdes hjemme i 48 timer etter siste 
symptom. Dette gjelder også personalet.

TRADISJONER
I Bratsberg FUS kulturbarnehage markerer vi:

   HØSTTAKKEFEST Vi inviterer foreldrene til en hyggelig suppemiddag. Vi feirer høstens 
grøde og at vi kan høste mat fra naturen. Barna forbereder festen ved å høste potet og 
andre rotgrønnsaker. Barna plukker bær og frukt og vi kommer gjerne på besøk til dem 
som ikke har anledning til å høste selv.

   HØSTAKTIVITETSUKA Denne uka har vi fokus på ulike høstaktiviteter. De fleste 
aktiviteter inne tar en ukes pause og vi er ute. 

   FN-DAGEN I vår barnehage markerer vi dette med å gjøre barnegruppene bevisste på 
«Barns rettigheter». For oss i barnehagen vil dette innebære å introdusere og gjøre 
barna kjent/ bevisst på barnekonvensjonen, introdusere barna for fadderbarnet vår, 
Edward Sesay fra Serra Leone. For de eldre barna kan vi i større grad skape bidra til 
å skape refleksjon rundt forskjeller i verden, og hva dette har å si for barn (som et 
eksempel). Vi vil sammen med barna lage et høstmarked,der barna selger det de lager 
til inntekt for vårt fadderbarn.
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   MAGISK ADVENTSUKER Vi starter magisk adventsuker med formingsuke i uke 46 
hvor barna deltar på juleverksted. Deretter blir det magisk adventsuke i uke 49 hvor 
kulturgruppene, drama, musikk, litteratur og bevegelse bidrar til å skape magisk 
adventstemning i barnehagen.

   LYSFROKOST I Norge har det i mange år vært en tradisjon å markere helgenen Lucia 
i skoler og barnehager. Vi markerer Luciadagen ved å invitere foreldre/foresatte til 
lysfrokost. Her serveres det hjemmelaget leverpostei, sylte, lammerull og lussekatter 
som barna har vært med på å lage. Barna på Dovregubben går Lucia på begge basene.

   NISSEFEST Barna har mulighet til å komme julekledd/nissekledd i barnehagen, og det 
blir Nissedisco og servering av risengrynsgrøt. Denne dagen har vi fokus på den norske 
tradisjonen rundt fjøsnissen. Nissen kommer ikke i barnehagen, vi overlater denne 
opplevelsen til hjemmet.

   BARNEHAGEGUDSTJENESTE Vi inviterer sammen med presten fra Tempe Menighet til 
barnehagegudstjeneste, hvor barna tenner lys og framfører julesanger som vi har øvd på.

   SAMEFOLKETS DAG, vi markerer samenes dag i Norge med samiske historier, samenes 
farger, samenes flagg og samisk musikk. Målet for dette er informasjon og respekt for 
urfolk som blant annet bor i Norge.

   TROLLFEST Dette er vårt svar på karneval. Vi lager trollkostymer sammen med barna 
og sminker oss sammen. Vi ønsker ikke et kostymepress i vår barnehage. Vi forbereder 
festen i en dag og feirer dagen etter.

   FASTELAVNSKAFÉ Barnehagen inviterer besteforeldre og andre (max 4 stk.) til 
fastelavnskafe hvor det blir salg av fastelavnsboller og kunst mm. Som barna har laget 
til inntekt for barnehagens fadderbarn Edvard

   BARNEHAGEDAGEN 12.MARS vi løfter fram denne dagen for å synliggjøre kvaliteten i 
norske barnehager, enten det er fra ståstedet til ansatte, barn eller foreldre.

   VINTERAKTIVITETSUKA Denne uka har vi fokus på ulike vinteraktiviteter, slik som ski, 
skøyter, aking, snøskulpturer o.l. De fleste aktiviteter inne tar en ukes pause og vi er 
ute. Fredagen denne uken blir det seremoni med diplom- og premieutdeling.

   MAGISK PÅSKEUKE. I denne uka har vi ulike kulturgruppene ansvar for aktiviteter 
knyttet til påske. Barna får historisk kjennskap til de ulike dagene i påska..

   PÅSKEFROKOST Vi avslutter påskeforberedelsene med å invitere foreldre og foresatte 
til påskefrokost.

   FUS-DAGEN vi ønsker å sette fokus på det gode arbeidet vi gjør i FUS barnehagene
   VÅRAKTIVITETSUKA Denne uka har vi fokus på ulike våraktiviteter. De fleste aktiviteter 

inne tar en ukes pause og vi er ute. 
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   RUSKENAKSJONEN Vi er med på denne landsdekkende aksjonen og plukker søppel i 
vårt nærområde.

   VÅRPUSSEDAGEN «Det e myttji som kjæm fra når snøen forsvinn» Barn og voksne tar 
i et tak og rydder bort rester etter vinteren. Barna lærer at vi skal ta vare på det vi har 
rundt oss og at vi skal rydde etter oss. Vi gjør det fin til 17.mai og til sommeren.

   SOMMERFEST Vi avslutter barnehageåret med kulturinnslag fra barna og tar avskjed 
med 5-åringene som begynner på skolen til høsten. Foreldrene (SU) har ansvar for dette 
arrangementet.

   SOMMERAKTIVITETSUKA Denne uka har vi fokus på ulike sommeraktiviteter. De fleste 
aktiviteter inne tar en ukes pause og vi er ute. 

   BURSDAGSFEIRINGER I vår barnehagen får barna muligheten til å velge mellom 
smoothie, fruktspyd eller fruktsalat. Barna er med på å lage sin egen bursdagskrone.  
De får sitte på vår egen bursdagsstol, og blir feiret av de andre barna.

   NASJONALDAGER I vår barnehage er det flere nasjonaliteter, og vi markerer disse 
nasjonalitetene ved å ha samlingsstunder, nasjonalretten, og foreldre har mulighet til å 
bidra med tradisjoner fra sin kultur.

   ANNEN MARKERING Det kan hende vi bestemmer oss for å markere andre dager  
også-vi lar oss inspirere.

   MØRKEDAGER 2 ganger i året så arbeider vi med å forstå strømforbruk i barnehagen 
vår. Vi måler strømmen føre og etter mørkedagen slik at vi ser at vi bruker mye strøm 
og vi ser hvor vi kan spare strøm. Vi slår av lys i rom vi ikke oppholder oss i og vi 
bruker minimalt med strøm ellers, det er spennende dager for barna. Konkrete tiltak er 
med på å gjøre tema rundt fornybar energi begripelig for barn. 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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6.  BARNEHAGENS FORMÅL  
OG INNHOLD 

BARNEHAGENS ARBEID MED OMSORG, LEK, LÆRING  
OG DANNING

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. Danning tolkes 
som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger. Danning skjer i samspill med omgivelsene. Det er mer enn utvikling, mer 
enn læring, mer enn oppdragelse og mer enn omsorg, samtidig som danning inneholder alt 
dette. Omsorg, danning, lek og læring former barnas holdninger, verdier og tillit til seg selv. 

Leken er viktig for oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage og vi utvikler vår  
kompetanse om leken gjennom FUS satsningen «Egenledelse i lek og læring»  
https://www.youtube.com/watch?v=PPe0f87Zoww I barnehagen skal barn få oppleve at 
leken har egenverdi og er grunnlag for allsidig utvikling og læring. Barna skal få være aktive 
på alle områder. Læring skal tilpasses barnets alders- og utviklingsnivå, omsorgen skal 
gjenspeile barnets behov og vår faglige og menneskelige kompetanse. Vi skal til enhver tid 
være årvåkne for barnets ve og vel, og vi skal være barnets talsperson når det er behov for 
det. I danning inngår oppdragelse som en prosess der de voksne både leder, veileder og er 
en medspiller. Vi ønsker å formidle samfunnets verdier og normer til barna. Alle barn skal 
ha like muligheter og forutsetninger for en god hverdag i vår barnehage. Vi skal ha et nært 
samarbeide med hjemmet, vi skal gi veiledning ved behov, og hjelp der det er nødvendig.  
Vi skal være lydhøre for foresattes ønsker og verdier.

«Omsorg er å ta vare på og å bry seg om noen». For å fremme barnas trygghet, tillit 
og trivsel påser vi at barna i møte med voksne og barn opplever å bli sett, forstått og 
respektert. I vår barnehage arbeider personalet kontinuerlig med å møte barna der de 
er emosjonelt, og gir dem den hjelp og støtte de har behov for. I det daglige arbeidet 
legger personalet til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og de voksne, og 
mellom barna. Dette er vesentlig for barnas trivsel, glede og mestring. Dette er også i 
samsvar med det rammeplan sier om omsorg: «Personalet skal arbeide for et miljø som 
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ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger»(RP, 2017, s. 7). Olofsson(1994) og Lillemyr(1995) peker på at leken 
kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt av barns indre forestillinger, erfaringer 
og fantasier(…). Lillemyr(1995) mener barns lek forteller oss mye om deres læring, utvikling 
og sosialisering på ulike områder. Barnets lekopplevelser og lekeerfaringer styrker deres 
læring og utvikling, og bidrar til å gjøre dem til sosialt kompetente individer(Sørensen, 
Godtfredsen, Modahl og Lerdal, 2013,s. 64). 

Leken er sentral i vår barnehage og personalets oppgave er å tilrettelegge for gode 
leksituasjoner, inne som ute. Voksne som er glødende, skapende og tilstedeværende i leken 
skal bidra til at barna får støtte og veiledning til å videreutvikle leken i samhandling med 
hverandre. I vår barnehage vil dette blant annet vises gjennom rom som er utformet ut i fra 
barns interesser og som da inspirerer barna til å videreutvikle leken. Dette bidrar til at barna 
får nye erfaringer som fører til økt læring, sosialt og språklig.

Målet med danning er å forme noen og samtidig bevare deres selvstendighet.

PERSONALET HAR SATSNING PÅ FØLGENDE PROSJEKTER NÅ 
BARNET FØRST: Hvordan FUS barnehagene sikrer høy kvalitet i barnehagen (Classroom 
Assesment Scoring System, CLASS og Tuning in to Kids)

Vi er opptatt av kvalitet i barnehagen og kvalitet kan deles inn i strukturell kvalitet og 
prosesskvalitet. Strukturell kvalitet omhandler barnehagens beliggenhet, tilgjengelig 
materiale og politiske føringer som personalets utdanning, bemanningsnorm osv. Strukturell 
kvalitet lar seg på mange måter måle, da den ofte er synlig og konkret. 

Prosesskvalitet derimot handler om kvaliteten på relasjonen mellom voksen og barn, og 
kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Dette er vanskeligere å måle, samtidig 
som det er det viktigste for barna.  
Nyere forskning og med særlig utgangspunkt i GoBaN studien (Gode barnehager for barn 
i Norge 2019) viser variasjon på kvaliteten i norske barnehager. Mye tyder på at vi i Norge 
jevnt over har middels kvalitet i barnehagene, sammenlignet med andre land. 
Det er variasjoner på barnehager med høy prosesskvalitet og barnehager med lavere 
kvalitet, og dette vil kunne ha betydning for barna. Derfor bør valget av barnehage være 
godt gjennomtenkt.  
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Å måle kvaliteten på prosessene er utfordrende, men ikke umulig. Ved å foreta 
observasjoner ved hjelp av CLASS observasjonsverktøy får vi indikatorer på hvordan 
kvaliteten er i den enkelte barnehage og på den enkelte avdeling er. Classroom 
Assesment Scoring System (CLASS; La Paro, Hamre & Pianta, 2012) er en standardisert 
observasjonsmetode for systematisk vurdering av kvalitet på omsorgs- og læringsmiljøet i 
den enkelte barnehageavdeling. Metoden er det observasjonsverktøyet med tyngst faglig 
forankring, har den mest omfattende dokumentasjonen og hvor det foreligger mest empiri 
(forskningsfunn). CLASS ivaretar både intern ståsteds analyse, sikker implementering av 
Rammeplan for barnehager og ekstern barnehagevurdering.

Ved å observeres på denne måten får vi bedre svar på hvordan kvaliteten på interaksjonen 
og relasjonene mellom personalet og barn er. Det gir oss en unik mulighet til å hele tiden 
forbedre oss.

Observasjonene blir gjennomført av personer som er sertifiserte CLASS-observatører. 
De sertifiseres gjennom en omfattende prøve hvor de bedømmer ulike situasjoner i 
barnehagehverdagen, som alle er nært knyttet opp mot kvaliteten på tilbudet som blir gitt 
barna. For å få godkjent sertifiseringen kreves en dyp faglig forståelse av prinsippene rundt 
CLASS. 

Alle FUS-barnehagene i Trøndelag har sertifisert egen CLASS-observatør som skal fungere 
som ressursperson rundt kompetanseutviklingen av barnehagen. Denne personen skal 
fungere som et bindeledd mellom ledelsen og personalet som til daglig er i samspill med 
barna. I vår barnehage er det Karina og Marit som har denne observatørrollen.

Arbeidet med å sikre god kvalitet i barnehagen
For å kunne heve kvaliteten i alle FUS barnehagen er det viktig at de ansatte har stor faglig 
kompetanse og holder seg faglig oppdaterte. For å få denne kunnskapen ut i praksisfeltet er 
man avhengig av god implementering. Introduksjonen av Pål Roland og Sigrun K. Ertesvåg 
bok «Implementering av endringsarbeid i barnehagen» har gitt de ansatte kunnskaper om å 
omsette det forskningsbaserte innholdet i kompetanseløftet til praksisfeltet.  

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
en sentral rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet 
Først er ikke derfor bare FUS eget slagord, men navnet på vår egen kompetanseutvikling. 
For å sikre implementeringen, og resultatene av arbeidet ble prosjektet i 2019/2020 fulgt 
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med et eget forskningsprosjekt via Universitet i Oslo. 

Barnet Først byger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK,), som har som mål 
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 
tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagen. De 
49 barnehagene som var med på pilotprosjektet ble observert høsten 2019, før endringsarbeidet og 
kompetanseløftet ble satt i gang. Før de våren 2020 igjen ble observert for å se om endringsarbeidet 
har bidratt til å øke kvaliteten i barnehagen. Resultatene av denne forskningen vil bli lagt frem for 
barnehagene høsten 2020, og vil være avgjørende for hvordan vi skal videreutvikle endringsarbeidet 
og kompetanseløftet.

Kompetanseutviklingen er for alle ansatte i barnehagen. Der trening og veiledning foregår over tid, 
og kan understøttes, utvikles og innarbeides slik at det implementeres i det daglige arbeidet for å 
sikre god og tilfredsstillende kvalitet i barnehagene. Implementeringen av et sterkt faglig forankret 
endringsarbeid tar tid. Derfor har FUS satt av tre til fem år hos hver enkelt barnehage, for å sikre 
trygghet og forutsigbarhet i prosessen.

I praksis består satsning av 5 hovedelementer:
1) Felles opplæring/oppdatering gjennom felles fagdager
2) Bidra til økt kunnskap om implementering («Implementering av endringsarbeid i barnehagen» Pål 

Roland og Sigrun K. Ertesvåg)  
3) Observasjoner av omsorgs- og læringsmiljøet (CLASS-observasjoner) med tilhørende skriftlig og 

muntlig tilbakemeldingsapporter
4) Eget støttemateriell både på individ- og gruppenivå
5) Tuning in to Kids veiledning for alle ansatte i barnehagen

For å sikre en felles forståelse og at alle barnehagen er inkludert i det videre arbeidet har 
ressurspersonene i FUS-Nidaros utarbeidet egen plan for videre arbeid med arbeidet rundt 
kompetanseløftet. Nedenfor vil du se arbeidet med den videre fremdriften, samt viktige elementer 
og begreper som inngår i prosjektet. 
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING: Høsten 2013 ble FUS barnehagene sitt prosjekt Egenledelse i lek 
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BARNET FØRST 
Med utgangspunkt i observasjonsverktøyet  

Classroom Assessment Scoring System (CLASS), forankret i TTI 

Organisasjon og 
ledelse 

Gruppeledelse og 
veiledning

Tilrettelegge for lek, 
læring og overganger

Variasjon 

Læringstøtte

Begrepsutvikling 
forståelse og 
dybdelæring

Tilbakemeldinger

Språk

Sosioemesjonell støtte 
og veiledning 

Positivt og negativt 
klima

Sensitive voksne 

Barns perspektiv og 
medvirkning 

TUNING IN TO KIDS

Tabellen viser de tre domenene i kompetanseutviklingsarbeidet knyttet opp mot Barnet først.

Under hvert domene ligger tre ulike dimensjoner som er sentrale i domenene.
Disse kan være kjernekomponenter i endringsarbeidet som skal gjennomføres i barnehagen.

Boksen nederst i tabellen viser at arbeidet med Tuning in to kids er en nødvendighet for å 
lykkes med endringsarbeidet.
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AUG-OKT
Organisasjon  

og ledelse

NOV-FEB
Sosioemosjonell  

støtte og TIK
MAR-JUN

Læringsstøtte
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og læring igangsatt. Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine dagligdagse 
utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge å organisere egen atferd. De må 
også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut 
forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for 
læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av 
vennskap og god sosial kompetanse. FUS barnehagenes ansatte får opplæring i konkrete 
forslag til hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og 
naturlige aktiviteter i barnehagen, og hvordan den voksne kan bidra til en positiv utvikling 
hos barn. Vi i Bratsberg FUS har i de siste 2 årene gått dypere inn i leken i barnehagen og de 
voksnes rolle og vi har fått prosjektmidler fra fylkesmannen til dette prosjektet. Nå i dette 
barnehageåret vil vi videreutvikle denne satsningen gjennom prosjektet FUS-barnet først. Vi 
ønsker å se med lupe på konsekvenser av å på alle måter å sette barnet først. Hva gjør det 
med oss som voksne i ulike roller, hva gjør det med arbeidsmiljøet vårt?

FUS-SMARTMAT: FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal 
fremme matglede hos barna. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode 
“byggeklossene” er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av 
kroppen. FUS har valgt å bruke Berit Nordstrand som ressursperson i sitt arbeid med 
prosjektet FUS smartmat. Berit Nordstrand er lege og kjent for sitt fokus på sunn mat. Vi 
har hatt et dagskurs med henne sammen med de andre FUS barnehagene i Norge. Berit 
Nordstrand sier «Hva skal vi spise og drikke for at hjernen vår skal virke best mulig? 
Det finnes allerede et vell av forskningsfunn om dette. Men hvordan kan de oversettes 
til fristende oppskrifter og smakfulle retter? Hvordan bygge bro mellom reagensrør og 
middagstallerken?».

FRISK I FUS: FUS Barnehagen – en helsefremmende arbeidsplass. Dette er en satsing mot 
oss i personalgruppa. En helsefremmende arbeidsplass kjennetegnes ved at man fokuserer 
på de faktorene som holder oss friske, og får oss til å trives og komme på jobb hver dag.

TQM: Dette er et tidligere FUS-satsing som vi har jobbet med. Det er ikke lengere en 
satsing, men noe som nå er innført i barnehagen og som vi av og til tar fram og frisker opp. 
Målet for prosjektet var å øke bevisstheten og kompetansen i personalgruppen om hvilke 
aktiviteter, som i løpet av en barnehagehverdag, skaper verdi for barn og foresatte.

GRØNT FLAGG: er en internasjonal miljøsertifisering. Det grønne flagget og det 
internasjonale sertifikatet skal være noe å strekke seg etter. Hensikten er også å være 
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pådriver for at miljøarbeidet opprettholdes på et høyt nivå over tid. Bratsberg FUS 
kulturbarnehage fikk høsten 2012 sitt grønne flagg og da på grunn av sitt arbeid med 
kompostering. Hvert år setter vi oss nye mål for miljøarbeidet i barnehagen. Som 
en barnehage hvor økologi og bærekraft står høyt er Grønt flagg satsningen en av 
komponentene som styrer hverdagen vår. Satsningen dreier seg om å bevisstgjøre barna 
slik at de ser at en «grønnere» livsstil er mulig. Barn og voksne får kunnskap innenfor ulike 
tema som vi velger. 

Årets tema er «kjøkkenhage». Dette temaet har vi hatt tidligere, og nå utvider vi 
kjøkkenhagen. Vi har en hagegruppe som også innbefatter et miljøråd. Her er også et 
utvalg av barna tilstede. Vi planlegger en rekke aktiviteter tilpasset alder, som både barn 
og voksne skal gjennomføre. Noen av disse aktivitetene er for eksempel å plante frø til 
kjøkkenhagen, være med å kompostere matavfall, delta på mørkedager og deltakelse på 
«Ruskenaksjonen». 

Kjøkkenhagen. I kjøkkenhagen får barna være med på mange magiske opplevelser. De 
får være med å plante grønnsaker som de skal høste når tiden er klar, for så å bruke 
grønnsakene i maten vi lager i barnehagen. Barna som går i 4 årsklubben planter hvert år 
poteter i kjøkkenhagen. De høstes igjen da barna går på Dovregubben og brukes i maten på 
Høsttakkefesten, hvor barnas familie blir invitert. Barna er også med å lager egen kompost 
i barnehagen, som deretter blir brukt i kjøkkenhagen for å gi næring til plantene. Barna 
er med i hagen for stell og for en liten smakebit, noe som er skikkelig stas! Komposten. I 
vår barnehage har vi 2 kompostbinger som blir flittig brukt. Hver dag får ordensbarna på 
gruppene være med på å samle inn matavfallet på sin gruppe. Deretter samles dette inn av 
ordensbarna på Dovregubben som tar det med opp til kompostbingene. 

Ved siden av kompostbingene står fjorårets kompost og blir prosessert av mikroorganismer, 
meitemark og andre dyr og insekter. Når den er klar brukes komposten i kjøkkenhagen. 
Mørkedag. 2 dager i året har vi noe som heter mørkedag. Dette er for å bevisstgjøre barn 
og voksne i barnehagen om strøm- og energibruk. Da tar barna med seg egen lommelykt, 
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sånn at vi i alle fall ser noe og våre 2 baser har egne fellessamlinger om nettopp det å spare 
strøm og å redusere eget energiforbruk. Dette er veldig spennende for barna og det går 
glede og spenning igjennom barnehagen i dagene før Mørkedagen.

REGGIO EMILIA: I Bratsberg FUS Kulturbarnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia 
filosofien, vi er en del av Reggio-nettverket i Trondheim. Reggio Emilia er en by og en 
kommune i Nord-Italia. Byen er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi. Viktige stikkord i 
arbeidet med barna her er viktigheten av å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier 
levende, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i 
verden på. Et verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon 
bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. Dette er en 
arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, 
tanker og nysgjerrighet vise vei for læring gjennom bl.a. prosjektarbeid.

BARN OG ROM: Bratsberg FUS kulturbarnehage deltar i Trondheim kommunes pedagogiske 
nettverk BARN og ROM. Dette er et nettverk der 100 språklighet-  og BARN og ROM- 
Pedagogisk læringsmiljø er hovedfokuset for 2018-2020. Via nettverket der 34 barnehager 
fra Trondheim deltar, delt opp i 3 nettverksgrupper jobber vi sammen om hvordan forstå 
og utvikle det fysiske miljøet i barnehagen i et bærekraftig perspektiv.  Sammen utveksler 
vi ideer, diskuterer og deler erfaringer og hjelper hverandre til å se muligheter i eget 
arbeidsmiljø. Gjennom å legge vekt på barnas ulikheter og se disse som en ressurs, kan vi 
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legge til rette for et utviklende leke- og læringsmiljø tilpasset hvert enkelt barns behov.  Gjennom 
dette nettverket jobber vi bevisst og langsiktig med barnehagens rom. Det fysiske miljøet, arkitektur 
og materialer sees på som en viktig og vesentlig pedagogisk ressurs.

DEBIO: Siden oppstarten i 2009 har vi vært opptatt av mat og gode holdninger til mat i barnehagen. 
Barns kosthold bør være et sunt og variert. Å ha fokus på barns ernæring og helse i barneårene vil 
kunne gi helsegevinster og gode måltidsvaner for resten av livet.  Debio har i 30 år vært garantisten 
for at varer merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. 
Debio eier og forvalter Ø- merket, Bærekraft-merket for bærekraftig fiske og fangst, samt Debios 
valørmerker i gull, sølv og bronse for servering og matvarehandel. I tillegg sertifiserer Debio 
virksomheter og produkter med EUs økologilogo og Demeter-merket. Vi har valgt å søke om Debio 
sitt merke for økologisk matservering. Dette gjør vi for å kvalitetssikre oss selv. I Bratsberg FUS 
Kulturbarnehage har vi nå fått sølvmerke for økologisk matservering i barnehagen, noe som var et 
mål for oss.

MARTE MEO: Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 
år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 
fagområder fra premature babyer til aldersdemente. Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 
og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. Målet er å 
gi hjelp til selvhjelp. Metoden er system- og ressursorientert, bygger blant annet på kunnskap fra 
den nyere spedbarnsforskningen, på «Empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming 
(LØFT). Video brukes som hjelpemiddel. Vi bruker metoden til personalveiledning. Det er Anne og 
Karina hos oss som har fått denne veiledningskompetansen.

ICDP: International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 
forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det 
retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet ble 
utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-
programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. I vår barnehage er det Trine, Karina 
og Marit som har denne veiledningskompetansen. Vi ønsker å kunne tilby 1 veiledningskurs for 
foreldrene i året.
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7. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

Vi har grunnleggende kjennskap og forpliktelser til barns medvirkning og demokratiske 
prosesser. Vi benytter anerkjennende kommunikasjon, følger opp barnas initiativ og er 
sensitive for banas innspill på ulike alderstrinn. Personalet møter barna med følelsesmessig 
nærvær og uttrykksfullhet, vi støtter barnas lekenhet. Personalet er i stand til å endre 
perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel. Vi benytter oss av den pedagogiske 
filosofien Reggio Emilia for å holde fokus på dette viktig emnet. Se ellers pkt innledning, og 
Reggio Emilia.

8. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

I barnehagen arbeider vi bevisst med demokratiske prosesser. Barnet er en selvfølgelig 
del av den. Barnehagen bygger sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-
diskriminering som bidrar til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha 
like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne 
formidle og fremme likeverd og likestilling ( jmf Rammeplan). 

I vår barnehage er vi opptatt av å lære barna at mangfold er noe positivt, det er viktig at vi 
har gjensidig respekt for ulikheter. Mangfold og gjensidig respekt vil motvirke mobbing og 
fremmedfrykt. Fra barnet starter i barnehagen har personalet fokus på å gi barnet erfaring 
med at det finnes et mangfold, smått og stort, og at barnet skal utvikle en forståelse for 
at mangfold betyr ressurs. Det å få en forståelse for at det finnes likheter og ulikheter og 
at mangfoldet gir oss rike erfaringer er sentralt i det pedagogiske arbeidet. Barnet går 
gjennom mange prosesser fra det starter på småbarn og avslutter sin tid i førskolegruppa. 
Vårt mål er at barnet skal få en forståelse for at ikke alle er like, og at ulikheter er positivt 
for enkeltindividet og samfunnet. I en barnehagehverdag kan dette omhandle små eller 
store ting, som for eksempel høydeforskjell, forskjellige familie-former, klær, levesett, 
ulike nasjonaliteter, yrker, rettferdighetssans og personlige ressurser. I det daglige arbeidet 
med barnet vil en del av danningsprosessen innebære det å fremme likeverd og likestilling 
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uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.  Barnehagen skal motvirke alle 
former for diskriminering og fremme nestekjærlighet og gjensidig respekt (RP, 2017, 
s. 9-10). For å kvalitetssikre dette benyttes blant annet handlingsplan mot mobbing av 
personalgruppa.   

Barns hundre språk, jmf. Reggio Emilia, sier noe om hvordan barn skaper og uttrykker 
kunnskap og kultur, og dette forutsetter en lyttende pedagog (voksne i barnehagen). 
Kulturgruppene i barnehagen skal bidra til at barnet, gjennom sine mer enn hundre språk, 
blir utfordret til å utforske, undre, fordype seg i lek og materialer. Dette sier oss noe om 
hvordan barnet er i verden på og hvordan barnet forstår verden.  

Ett av hovedmålene til FUS er at barnet skal glede seg til ”resten av livet”, og at barnet vet 
at det har påvirkningsmulighet og at dets innspill teller. Vi som barnehage har et pedagogisk 
grunnsyn som bygger på at hvert enkelt individ, sammen med andre, konstruerer egen 
og felles kunnskap og kultur. Med et demokratisk fellesskap som ideal, ønskes ulike syn 
velkommen fordi møter mellom ulikheter bidrar til utvikling av nye kunnskaper (http://
www.reggioemilia.no/om-reggio-emilia.html). Vi arbeider med at barna skal fungere godt i 
gruppe og med hverandre. 

Barnehagen har siden oppstarten i 2009 vært opptatt av Bærekraftig utvikling. FN har 17 
mål for bærekraft som er et resultat av et arbeid vår tidligere statsminister Gro Harlem 
Brundtland ledet fram til 1987. I følge FN handler en bærekraftig utvikling om å tilfredsstille 
de behov menneskene har i dag, uten å ødelegge for kommende generasjoners behov. 
Arbeidet med bærekraft i barnehagen handler om verdier og grunnholdninger. Vi som jobber 
med barn må reflektere over ordet bærekraft. Hos oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage 
har FNs bærekraftmål fått følgende uttrykk: Grønt flagg satsning med fokus på områdene; 
resirkulering, gjenbruk, kompostering (det lille økosystemet), energisparing, kjøkkenhage, 
riktig kost (og økologi) og arbeidet mot unyttig bruk av plast.

Gjennom FUS SmartMat, som er et mat- og måltidsprosjekt, gir vi barna grunnlag for å 
utvikle matglede og sunne helsevaner noe som gir oss gode muligheter til å arbeide med 
Livsmestring og helse. I vår barnehage får barna tilbud om alle måltider i barnehagen, og 
sikrer derfor at alle barn hos oss får næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de 
gode «byggeklossene». Dette er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen 
og resten av kroppen. Blant annet under måltid får barnet rike erfaringer med matglede 
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i et sosialt fellesskap. Måltidene skal være med på å bidra til en fellesskapsfølelse, og at 
gode samtaler oppstår mellom barn- barn og barn- voksne. Som barnehage skal vi bidra 
til å utjevne sosiale forskjeller og mange av de verdifulle samtalene oppstår nemlig rundt 
matbordet. Det å undre seg sammen med jevnaldrende barn og voksne kan være med å 
bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd (RP, 2017, s.11).  

Som en del av arbeidet med livsmestring og utjevning av sosiale forskjeller arbeider 
personalet kontinuerlig med forebygging av mobbing(handlingsplan). FUS-barnehagene 
har vennegaranti, og gir en garanti om at barnet skal ha minst en venn i barnehagen. I 
det forebyggende arbeidet mot mobbing står derfor enkeltbarnet sentralt, og personalet 
arbeider kontinuerlig med å sikre at barnets fysiske og psykiske helse er ivaretatt (RP, 2017, 
s.11). 

Hos oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage vil barnet få erfaring med turer i nærmiljøet, 
delta på skogsuker, aktiviteter tilrettelagt av bevegelsesgruppa og personale på gruppen 
barnet tilhører, inne og ute. Barnet møter en arena for daglig fysisk aktivitet. Personalet 
tilrettelegger også for at barnet får muligheten for ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen (RP, 2017, s.11).  

Personalgruppa tilrettelegger for små lekegrupper der barnet får muligheten til å knytte 
vennskapsbånd, og utvikle sosiale ferdigheter, vennekompetanse. Personalet sørger for å 
følge opp enkeltbarnet, tilrettelegge lekegrupper ut i fra behov og sørger for at barnet får 
med seg verktøy videre i livet. Gjennom egenledelse i lek og læring har personalet fokus 
på å fange opp hvilke funksjoner barnet innehar i lek, og hvilke funksjoner barnet trenger 
veiledning på. På den måten sikrer vi at barnet utvikler ferdigheter som er sentrale for 
videre sosial fungering, også i voksen alder.

Vi tilrettelegger for språkgrupper i barnehagen, tre ganger i uka, for minoritetsspråklige 
barn. Minoritetsspråklige barn er for ordningen definert som barn med en annen 
språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dans eller engelsk 
som morsmål. Begge foreldrene/ de foresatte til barnet må også ha et annet morsmål 
enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Språkgruppene har som mål å styrke den 
norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. I tillegg ønsker vi 
også å gi et tilbud til barn som har et ekstra behov for språkstimulering, og de barna dette 
gjelder vil være en del av språkgruppene. Språkgruppene organiseres ut i fra hvilke behov 
enkeltbarnet har, ikke ut i fra alder. 
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Gjennom pedagogiske hjelpemidler som «grønne tanker, glade barn» og «Steg for Steg» 
og «Bablarna» skal barnet få erfaring med å reflektere over hverdagssituasjoner som 
påvirker dets sosiale- og emosjonelle opplevelse, og utvikle verktøy til å forstå og bearbeide 
enkeltsituasjoner. I det pedagogiske arbeidet skal barnet få erfaring med å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Personalet har gode rutiner 
for oppfølging av enkeltbarn og arbeider kontinuerlig med å sikre «barnets beste» ( jf. 
Barnehageloven § 22) (RP, 2017, s.11).
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9. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Her er det viktig for oss å legge til at vi tenker at barn kan få utvikle seg i eget tempo uten at 
dette betyr at barnet er utenfor det vide begrepet «normalen». Vi tilrettelegger for alle barn 
og ønsker å fokusere på alle barns ulike «språk».

Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Bli kjent med eventyr 
og fortellinger

Ha kunnskap om å 
kjenne igjen eventyr og 
fortellinger

Bidra med replikker i 
de kjente eventyrene 
og fortellingene

Gjenfortelle 
fortellinger og 
eventyr

Gjenforteller eventyr og 
fortellinger, og dikte egne 
fortellinger

Lære enkle ord og 
fraser 

Sette sammen enkle 
ord i korte setninger

Utvide 
begrepsforståelsen

Ha forståelse for rett 
setningsoppbygning

Ta i bruk et større 
ordforråd og kunne bruke 
det i rette situasjoner

Bli kjent med rim og 
regler

Lære å klappe i rytme 
ved rim og regler

Lær rim og regler 
utenat ved å forstå 
bruken av rytme

Begynne å leke med 
rim og rimord

Å kunne leke med rimord 
og rytme, og kunne skape 
egne rim og regler

Bli introdusert for sin 
egen bokstav og navn

Kjenne igjen sin 
forbokstav og navn

Skape interesse for 
bokstaver og det å 
kunne skrive sin egen 
forbokstav

Begynnende 
forståelse av å 
skrive sitt eget navn

Å vise interesse for å 
leke med bokstaver, det 
å kunne skrive enkle ord, 
og å kunne sette sammen 
bokstavlyden med 
bokstaven

Kjenne igjen følelser og 
mimikk

Begynne å sette ord på 
følelser

Prøve å forklare med 
ord hva en ønsker og 
føler

Løsningsorientert 
overfor konflikter 
ved bruk av ord

Mentalisering: Å kunne 
fortolke egne og 
andres handlinger som 
meningsfulle ytringer av 
indre liv (behov, følelser, 
ønsker og fornuft)

Oppleve gleden ved å 
kommunisere

Utvikle evne til å 
bruke språk for å 
kommunisere og skape 
vennskap

Bruke språket for å 
uttrykke sine ønsker og 
behov i og utenfor lek

Bruke språket for å 
skape samhandling i 
avansert rollelek

Bruke språket for å skape 
samhandling i avansert 
rollelek, og kunne 
komme frem til en felles 
medbestemmelse ved bruk 
av verbal kommunikasjon
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Kropp, bevegelse, mat og helse

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Bli kjent med sin egen 
kropp og sansene

Bli kjent med egen 
kropp og bruken av 
sanser

Videreutvikle erfaringer 
ved egen kropp og 
sanser

Begynnende forståelse 
for egen og andres 
kropp, og at alle er 
forskjellige

Vise respekt for egen 
og andres kropp

Å få tilgang til variert 
kosthold

Få kjennskap til hvilken 
mat vi blir introdusert 
for

Bli kjent med ulike 
matproduksjoner

Få innsikt i matens 
opprinnelse og 
produksjon

Å kunne forstå hvor 
produktet kommer 
fra og dets funksjon i 
måltid

Progresjon fra å krabbe 
til å å stå og gå

Å kunne få kontroll 
over sine egne 
bevegelser

Å ha en indre 
motivasjon til å kunne 
utfordre seg selv i 
ukjente situasjoner 
ved bruk av lærte 
bevegelser

Koordinasjonskrav 
til seg selv ved 
ulike aktiviteter og 
utfordringer

Avansere de allerede 
lærte motoriske 
ferdighetene ved bruk 
av indre motivasjon

Erfare god hygiene før 
og under måltid, og 
erfare god hygiene ved 
bleieskift

Få økt bevissthet 
til hygiene før og 
under måltid, og ved 
bleieskift

Tilegne gode 
hygieniske vaner

God forståelse 
for viktigheten 
og grunnlaget for 
hygieniske vaner

Være selvstendig 
ved egen hygiene 
(håndvask, do-besøk)

Oppleve gode 
situasjoner ved av- og 
påkledning

Øve på å kle av og på 
med voksenstøtte, og 
øve på å rydde opp 
sine egne klær

Øve på å kle av og på 
seg selv, og det å finne 
frem og rydde opp 
egne klær

Øve på å feste 
glidelåsen selv, trekke 
over støvler o.l.

Å kunne hjelpe 
hverandre i av- og 
påkledningssituasjoner
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Kunst, kultur og kreativitet

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Oppleve sang og 
musikk ved å delta 
i småbarnstrall, 
og bli kjent med 
rytmeinstrumenter

Lære kjente 
barnesanger og leke 
med takt og rytme

Få kjennskap til 
tradisjonelle sangleker 
og bli kjent med ulike 
instrumenter, og delta 
i kor

Å få kjennskap til ulike 
musikksjangrer, og 
delta i kor

Å kunne få muligheten 
til å dikte egne sanger 
ved bruk av tidligere 
erfaringer innenfor 
musikksjangrer

Å få oppleve teater 
med figurer fra kjente 
eventyr og fortellinger

Å få oppleve teater 
og dramatisering fra 
personalet og storbarn

Delta i dramatisering 
av kjente eventyr og 
fortellinger

Delta i dramatisering 
og framførelse av 
kjente eventyr og 
fortellinger

Å kunne skape sine 
egne fortellinger og 
fremføre det de har 
laget

Oppleve gleden av å 
sanse, utforske ulike 
formingsmaterialer og 
teknikker

Få erfaring ved 
bruk av ulike 
formingsmaterialer og 
teknikker

Videreutvikle bruken 
av formingsmaterialer 
og teknikker

Eksperimentere 
med allerede lærte 
teknikker

Bruke de tillærte 
teknikkene for å kunne 
få frem sitt personlige 
uttrykk

Oppleve glede i 
dans og bevegelse i 
hverdagen

Bli kjent med dans- og 
bevegelsesleker

Å kunne uttrykke seg 
selv gjennom rytme 
og dans ved bruk av 
musikk

Å lære ulike teknikker 
innenfor dans og 
bevegelse

Å lære ulike teknikker 
innenfor dans og 
bevegelse ved å 
samtidig tilføye sitt 
personlige uttrykk

Bli kjent med 
barnehagens 
tradisjoner

Få kjennskap til de 
ulike tradisjonene

Få kunnskap om de 
ulike tradisjonene

Videre forståelse for 
tradisjonene satt opp 
imot nærmiljø og 
samfunn

Videre forståelse 
for bakgrunnen til 
tradisjonene satt opp 
i mot nærmiljø og 
samfunn
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Natur, miljø og teknologi

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Oppleve gleden ved å 
være ute i all slags vær

Oppleve gleden 
av å være på tur i 
nærmiljøet

Utforske hva naturen 
har å gi oss

Begynnende forståelse 
av naturvern

Vise respekt for 
naturens mangfold og 
dets lekmuligheter

Bli kjent med 
søppelsortering

Få en bredere innsikt i 
kildesortering

Å bli ansvarliggjort 
overfor kildesortering

En begynnende 
forståelse for 
viktigheten og av 
resirkulering 

Forståelse for 
viktigheten av 
kildesortering og 
resirkulering, og økt 
forståelse for gjenbruk

Vise interesse for 
naturfenomener og 
fysiske lover

Vise undring overfor 
naturfenomener og 
fysiske lover

Å kunne stille spørsmål 
ved naturfenomener og 
fysiske lover

Tilegne seg kunnskap 
ved naturfenomener og 
fysiske lover

Å kunne 
eksperimentere 
og utforske 
naturfenomener og 
fysiske lover

Få kjennskap til ulike 
dyr og dyrelyder

Få en videre forståelse 
av sammenhengen 
mellom lyd og dyr

Få kjennskap til dyr og 
fugler i nærmiljøet

Få kjennskap til et 
større spekter av dyr 
og hvor de befinner 
seg

Å kunne vise respekt 
og ta vare på dyrelivet 
i nærområde

Få erfaring med digitalt 
kamera

Å kunne få muligheten 
til å bruke digitalt 
kamera

Å oppleve muligheten 
til å innhente seg 
kunnskap fra internett 
sammen med en 
voksen

Å kunne innhente seg 
kunnskap fra internett 
sammen med en 
voksen

Å kunne ta i bruk ulike 
verktøy på PC for å 
kunne skape egne 
uttrykk



46

Antall, rom og form

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Å kunne oppleve 
bruken av tall i 
hverdagen

Få en videre forståelse 
av tall i hverdagen

Å kunne telle til 10 i 
rett rekkefølge

Å kunne telle 
høyere enn til 10, og 
begynnende forståelse 
mellom tall og mengde

Øve på å se 
sammenhengen 
mellom tall og mengde

Å kunne skille de ulike 
lekene

Å få en begynnende 
forståelse av sortering

Å kunne sortere uten 
veiledning

Å få en forståelse av 
sortering innenfor ulike 
temaer og kategorier

Å kunne 
underkategorisering

Å kunne finne frem 
til plassen sin i 
garderoben og ved 
bordet

Vite hvor de 
forskjellige rommene 
på basen er

Vite hvor de ulike 
rommene i barnehagen 
er

Øve på å orientere seg 
i nærmiljøet

Vite hvor de ulike 
turmålene er og finne 
veien dit

Stable klosser og duplo Konstruksjonslek med 
duplo 

Konstruksjonslek med 
Lego

Konstruksjonslek 
med Lego og 
gjenbruksmaterialer

Avansert 
konstruksjonslek 
med Lego og 
gjenbruksmaterialer

Bli kjent med 
tilpasningspuslespill

Mestre 
tilpasningspuslespill

Bli kjent med enkle 
puslespill og bildelotto

Bli kjent med brettspill Mestre brettspill

Etikk, religion og filosofi

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Få kjennskap til 
tradisjoner igjennom 
å markere kristne 
høytider

Få videre innsikt 
til tradisjoner 
igjennom å markere 
kristne høytider, 
og får oppleve 
barnehagegudstjeneste

Få delta i 
dramatiseringer og 
samlinger om de 
kristne tradisjonene, og 
får delta på barnehage-
gudstjenesten

Får en bredere 
kunnskap om 
tradisjonene rundt de 
kristne tradisjonene, og 
får delta på barnehage-
gudstjenesten

Får en bredere 
kunnskap om 
tradisjonene rundt de 
kristne tradisjonene, og 
får delta på barnehage-
gudstjenesten

Oppleve glede i 
fellesskap

Bli kjent med begrepet 
venn

Øve på å etablere 
vennskap

Får en videre forståelse 
av å være en god venn

Øve på å være en 
god venn for alle 
uansett bakgrunn og 
forutsetninger

Å kunne vite hvem 
«jeg» er

Å kunne vite hvem 
«jeg» er og få en 
begynnende forståelse 
av ens tilhørighet i 
barnegruppa

Å kunne stille spørsmål 
ved filosofiske 
fenomener

Å kunne undre seg om 
de eksistensielle, etiske 
og filosofiske spørsmål

Å kunne tilegne seg 
kunnskap om de 
eksistensielle, etiske og 
filosofiske spørsmål

Oppleve tilhørighet i 
gruppa

Erfare glede av å være 
i et felleskap

Begynne å se 
situasjoner fra andres 
perspektiv og vise 
empati

Forstå og akseptere 
at man kan ha ulike 
meninger

Få en forståelse av ens 
egen betydning for 
gruppedynamikken og 
felleskapet
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Nærmiljø og samfunn

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Få kjennskap til egen 
familie

Få kjennskap til hvor 
barnet bor

Få kjennskap til hvor 
andre bor og stedsnavn

Få kjennskap til 
nærmiljøet og det 
lokale samfunnet

Samarbeid med skolen

Bli introdusert for det 
samiske flagget og 
nasjonalretten bidos

Bli introdusert for 
samisk kultur

Få videre innsikt i 
samisk kultur, klær, 
musikk, dyrehold, 
lassokasting og 
folkeeventyr

Få videre innsikt i 
samisk kultur, klær, 
musikk, dyrehold, 
lassokasting og 
folkeeventyr

Få videre innsikt i 
samisk kultur, klær, 
musikk, dyrehold, 
lassokasting og 
folkeeventyr

Utforske barnehagens 
ute- og inneområde

Bli kjent med 
barnehagens 
nærområde

Oppleve turer 
utenfor barnehagens 
nærområde

Bli kjent med 
Trondheim kommune

Bli kjent med 
Trondheim kommune 
og dets historier

Oppleve like 
muligheter til 
deltakelse

Erfare at alle får 
like muligheter til 
deltakelse

Erfare at alle får 
like utfordringer 
og muligheter til 
deltakelse

Få videre kunnskap om 
likeverd og samhold

Å kunne bruke 
opptjent erfaring for 
å motvirke mobbing, 
diskriminering, rasisme 
og fordommer

Oppleve å bli sett og 
hørt

Oppleve å være en del 
av et fellesskap

Øve på å lytte til andre Øve på å samarbeide i 
fellesskap

Å kunne se alle, og 
inkludere de som er 
utenfor leken
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10.   PLANLEGGING, HANDLING,  
OBSERVASJON OG REFLEKSJON

KOMPETANSEHEVING
«En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De voksnes 
kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 
barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres 
utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna» (KUD-
Kompetanse for fremtidens barnehage-strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020)

Slik arbeider vi med kompetanseheving i vår barnehage:

MØTEVIRKSOMHET OG KURS
   Vi som følge av Koronatiden bestemt at vi ikke har møter på dagtid, bortsett fra 

ledermøter.
   Vi har personalmøter på kveldstid ca en gang hver mnd. Disse møtene brukes til 

gruppemøter, basemøter, pedagogmøter (pedagoger) og fagmøter (assistenter og 
Barne-og ungdomsarbeidere). På disse møtene jobber vi med refleksjon, praktisk 
planlegging og kompetanseheving i prosjekt vi er inne i. vi arbeider også med 
HMS-arbeid (førstehjelpskurs, risikovurderinger ol.), planlegging, refleksjon, 
kompetanseheving med eget personell i barnehagen eller eksterne foredragsholdere.

   Vi har 5 planleggingsdager, der vi arbeider med større prosjekt eller planlegging. 
   FUS-Skolen: Hele personalgruppa sendes på felleskurs med andre FUS-barnehager. 
   I tillegg til FUS sine kurs så sendes personalet på kurs etter eget ønske/behov og 

barnehagens økonomi.

VURDERINGSARBEID
I Bratsberg FUS kulturbarnehage utfører vi regelmessig vurderingsarbeid. Dette gjør vi for 
å sikre kvaliteten av det faglige innholdet i barnehagen og for å utvikle oss som mennesker, 
personalgruppe og som organisasjon. Vi er opptatt av at både de ansatte og barnehagen 
som organisasjon er i en kontinuerlig prosess for å kunne tilby en best mulig hverdag for 
barna. For å kvalitetssikre vårt arbeid å realisere våre tanker og visjoner benytter vi oss av 
flere vurderingsmetoder;
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   Brukerundersøkelse: Sendes ut en gang i året og legger grunnlag for videre arbeid og 
eventuelle tiltak.

   Medarbeiderundersøkelse: Sendes ut en gang i året og legger grunnlag for videre 
arbeid og eventuelle tiltak.

   Ekspertundersøkelse: Barneintervju med førskolegruppa for å få tilbakemelding på 
barnehagehverdagen fra barnas perspektiv.

   Pedagogisk dokumentasjon: Kontinuerlig arbeid vi gjennomfører i hverdagen for å 
skape refleksjon og undring både hos voksne og barn.

   Refleksjon: er en metode for å gå i dybden og skape større innsikt i egen praksis. Vi 
benytter refleksjon som metode i ukentlige møter, som i lederteam, og blant annet 
personalmøter hvor hele personalgruppa deltar.

   Observasjon: Observasjon er en metode vi bruker daglig i vårt pedagogiske arbeid for 
å følge opp, tilrettelegge og vurdere barnas behov og det fysiske miljøet i barnehagen.  
Vi tester IKKE barna i vår barnehage bortsett fra når vi observerer at barnet har vansker 
som det trenger særskilt hjelp med.

   Ukeslutt: De pedagogiske lederne sender hver uke ut et ukebrev til foreldrene på sin 
gruppe med informasjon om aktiviteter og prosjekter som har blitt gjennomført i uka som 
gikk. Brevet inneholder bilder, tekst og plan for kommende uke, og sendes ut via MyKid. 

RAPPORTERING 
De pedagogiske lederne sender inn rapporter til daglig leder om det pedagogiske arbeidet i 
barnegruppene.

PEDAGOGISKE HJELPEMIDDLER/VERKTØY
   «Steg for steg»: Et pedagogisk verktøy for utvikling av barns sosiale kompetanse. 

Gjennom arbeid med steg for steg utvikler barn i barnehage og barneskole sosial 
kompetanse. «Steg for Steg» tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning 
og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnets sosiale kompetanse gjennom 
positiv sosial ferdighetstrening. Verktøyet skal styrke barnets selvbilde og gjøre det i 
stand til å omgås andre på en harmonisk måte. «Steg for Steg» er et sentralt verktøy 
i arbeidet mot mobbing og vold.(https://www.prososial.no/index.php/steg-for-steg-
mainmenu-29). 
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   «Grønne tanker- glade barn» kan brukes både som en metode for planlagt tematisering 
av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna, og som en metode for refleksjon, 
forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser.  Måten barn lærer 
seg å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen 
forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både 
det som er planlagt og det som skjer underveis.  Tenkebamsene Grønn og Rød skal 
hjelpe barn til å lære å forhold seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper 
vansker, kalles rød. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønne tanker. 
Grønn og rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. 
Grønne tanker- glade barn er utviklet i samarbeid med flere barnehager og er en del av 
Psykologisk førstehjelp, et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom. 
(https://ungsinn.no/post_tiltak/gronne-tanker-glade-barn/) 

   «Snakkepakken» er et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen som har 
til hensikt å skape motivasjon og lystbetonet bruk av språket. Den egner seg for barn 
i 2-9 årsalderen, uansett språkferdigheter og morsmål. Snakkepakken handler om å 
optimalisere effekten av det personalet presenterer for barna, ved å gi dem mulighet 
til å være aktive deltakere i egen språktilegnelse. Den hjelper personalet å gjøre 
fortellinger, leker, sanger og regler levende. Den lar barn se, høre, røre og gjøre. Barna 
griper bokstavelig talt tak i ordene for å begripe dem(www.snakkepakken.no)

   Språkgrupper: Vi tilrettelegger for språkgrupper i barnehagen, tre ganger i uka, for 
minoritetsspråklige barn. Minoritetsspråklige barn er for ordningen definert som barn 
med en annen språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, 
dans eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene/ de foresatte til barnet må også 
ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Språkgruppene 
har som mål å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i 
barnehage.

   I tillegg ønsker vi også å gi et tilbud til barn som har et ekstra behov for 
språkstimulering, og de barna dette gjelder vil være en del av språkgruppene. 
Språkgruppene organiseres ut i fra hvilke behov enkeltbarnet har, ikke ut i fra alder. 

   Babblarne-serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barn. Babblarna vekker 
nysgjerrighet og lyst til å lære, og gir en utmerket start til å utvikle språket. Når man 
babler og leker trener man aktivt på språklyder, språkmelodi, begreper og grammatikk. 
 Babblarna er egnet for bedre språkutvikling hos barn generelt, men passer også for 
barn med forsinket språkutvikling, barn med nevrologisk vansker m.m. Babblarna kan 
også være nyttig for barn med spesifikke behov grunnet Downs -syndrom, Fragilt X 
-syndrom, Dyspraksi m.f
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11. SAMARBEID OG OVERGANG

Som en viktig del av det daglige arbeidet i barnehagen vil et tett samarbeid mellom 
barnehage og hjem stå sentralt, og vi anser derfor foreldre/foresatte som våre viktigste 
samarbeidspartnere. Mye av kommunikasjonen foregår gjennom MyKid, som er et 
kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og barnehagen. Samarbeidet foregår hovedsakelig 
gjennom daglig kontakt ved bringe- og hentesituasjon, foreldresamtaler, foreldremøter, 
telefon–og e-postkontakt, SU(samarbeidsutvalget), og ulike arrangementer i barnehagen. 
Barnehagen har et tett samarbeid med ulike instanser og nettverk, samt andre FUS 
barnehager. 

Disse er:
   Reggio Emilia- nettverk i Trondheim.
   FUS Nidaros(nettverk).
   Coperio -vår bedriftshelsetjeneste.
   DMMH(Dronning Mauds Minne Høgskole). Vi er referansebarnehage og 

praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra DMMH. 
   Adecco-som leverer vikartjenester til oss.
   NAV
   Barne- og familietjenesten, Lerkendal.
   Helsestasjon.
   Bratsberg skole (overgangen barnehage-skole, og andre arrangementer).

Vi har ulike overganger for barna i vår barnehage. Den første store er oppstarten for 
barnet og foreldrene, så er det overgangen til storbarnsbasen og til slutt overgangen fra 
barnehagen til skolen.

TILVENNING
I samarbeid og forståelse med foreldrene legger vi til rette for at barnet skal få en trygg og 
god start i barnehagen. Med samarbeid mener vi regelmessig kontakt mellom foreldrene og 
personalet i barnehagen. Fokuset ligger da på utveksling av informasjon om barnet, barnets 
trivsel og utvikling. Med forståelse fokuserer vi på gjensidig respekt og anerkjennelse for 
hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Når barnet begynner hos oss, skal vi 
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sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å 
leke, utforske og lære. Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å 
bli godt kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna. 

I mai inviterer vi alle nye foreldre til «Ny-foreldremøte» her informerer vi om oppstarten i 
barnehagen vår og om hvordan vi arbeider. Før barnet begynner i barnehagen, har vi innført 
et tilbud om hjemmebesøk. Under hjemmebesøket har vi en liten oppstarts samtale og det 
settes av 30-60 min til dette besøket. Dette er helt nytt for oss og vi ser fram til å prøve 
det ut. Av det vi har hørt fra andre barnehager med denne erfaringen, så er det at barn som 
har hatt besøk av ansatte i sitt eget hjem, fortere slipper seg løs fra mammas eller pappas 
fang, enn de barna som aldri har sett noen av oss før. Dette trygger også foreldrene. Barna 
kommer fortere inn i gruppa, og oppstarten blir smidig.

I tilvenningsperioden får dere en kontaktperson å forholde dere til, det å ha en 
kontaktperson tilgjengelig er et basis behov hos barn som er rundt et år (Drugli, 2013, 
s. 24). Kontaktpersonen er aktivt til stede i ditt barns hverdag. Vi har god erfaring med 
tilvenningsfase 1 hvor foreldrene aktivt deltar over 2-3 dager og tilvenningsfase 2 da 
barnet starter utforskningen sin i barnehagen uten foreldre/foresatte med kortere dager i 
begynnelsen. Lengden og rammene for tilvenningen vil i samarbeid med foreldre/foresatte 
tilpasses etter det enkelte barnets behov. Når barnet kjenner seg trygg og bekvem, vil det 
heller bruke sin energi på å utforske verden rundt seg i barnehagen enn stadig søke nærhet 
til omsorgspersonen/ene (Glaser, 2016). 
sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å 

OVERGANG FRA SMÅBARNSBASE-STORBARNSBASE
Det er ledergruppen i barnehagen som foretar plasseringen/ fordelingen av barn til 
gruppene. Ledergruppen har samlet, en unik kjennskap til hvert enkelt barn i hele 
barnehagen. Kombinert med faglig og erfaringsmessig bred kompetanse foretas gode 
valg og avgjørelser i forhold til både enkeltbarnet og barnegruppene. Foreldrene har 
enkeltbarnets behov i fokus, og det er viktig for oss å se hvert barn og dets behov, samtidig 
som vi må se på gruppesammensetningen og hvordan få en velfungerende gruppe.  For 
å sikre en trygg og god overgang setter vi inn tiltak siste halvår på småbarn. Tiltakene 
innebærer blant annet at vi innfører en fast besøksdag for barnet ditt og gruppen han/hun 
går på sammen med kjente og trygge voksne, og gjerne da det er rolig på storbarnsbasen. 
Alt skjer på barnets premisser og i dets tempo og etter hvert utvides besøkene til lunsj og 
turer, for de som ønsker det.  Hensikten er å gjøre barnet ditt kjent med det fysiske-, men 
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også det psykososiale miljøet. Det å bli kjent med rutiner, barn og voksne er en viktig del 
av å trygge barnet i overgangen.  Vi har som mål at minst en trygg og kjent voksen skal 
følge barna fra småbarn til storbarn. Dette er et mål, men lar seg ikke alltid gjøre. Vi påser 
likevel at barna blir kjent med den/ de voksne som skal arbeide på gruppa, og sørger for 
møter mellom barna og de voksne slik at de etablerer en positiv og trygg relasjon. Dere vil 
få beskjed i løpet av mai hvilken gruppe barnet skal gå på og hvilke voksne som skal være 
på gruppa.  

Fire/femåringene vil være «fadder» for barnegruppa som blir en del av storbarnsgruppa.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser i 
spenning frem til skolegangen. Her hos Bratsberg FUS Kulturbarnehage starter disse 
«sommerfuglene i magen» allerede når barna begynner på førskolegruppen. Barnegruppen 
forflytter seg fra hovedbygningen og inn til vår egen grillhytte, som da blir barnas 
tilholdssted. Førskolegruppen Dovregubben er en utegruppe som arbeider kontinuerlig med 
det naturlige rundt oss gjennom den pedagogiske filosofien Reggio Emilia. Barna utfordres 
til å arbeide sammen for å utvikle samarbeidskompetanse. Barnas medbestemmelse 
har en stor rolle i hvordan ulike prosjekt utvikler seg. Med dette som utgangspunkt, vil 
det også bli tilrettelagt førskolesamlinger basert på barnas initiativ og lærelyst. Et annet 
nøkkelord vi jobber med er selvstendighet. Ved at barna får mestringsfølelse og selvtillit 
gjennom engasjement og oppmuntring fra de voksne, slik styrkes selvstendigheten deres. 
Vår barnehage har en god dialog med skolen, og det vil være overgangssamtaler mellom 
pedagogen i barnehagen og representanten for skolen for at overgangen til barnet skal 
bli best mulig. Barnegruppen får lov til å komme på avtalte besøk til skolen for å bli bedre 
kjent med lokalene. Samarbeidet med skolene som våre barn skal begynne på starter 
allerede i august og skal gjennomføres mellom daglig leder og rektor på de ulike skolene. 
Vi i Bratsberg FUS Kulturbarnehage følger Trondheim kommune sine retningslinjer når det 
gjelder overgangen barnehage - skole/SFO.
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12. PERSONALET

   DOVREGUBBEN  
Pedagogisk leder og baseleder for storbarnsbasen: Wenche Merethe Meland. 
Barneveileder: Marianne Berger.

  FLAGGERMUSEN  
Pedagogisk leder: Trine Olsen.  
Barneveiledere: Agnieszka Kolodziejczyk, Ingrid Wold Hesjedal.

  TRYLLEFLØYTEN  
Pedagogisk leder: Gaute Kirkvold.  
Fagarbeider: Linn Siri Skain.

  NØTTEKNEKKEREN  
Pedagogisk leder: Wenche Tiller Jensen.  
Barneveileder: Hege Hirsch Nilsen.

  SVANESJØEN 
Pedagogisk leder: Elisabeth Valø Johansen. 
Barneveileder: Robin Jarulf Settli.

  HAUGTUSSA  
Pedagogisk leder og baseleder for småbarnsbasen: Tonje Skorstad.  
Barne-og ungdomsarbeider: Hege Renate Mandal Rønning.

Andre ansatte:
Kjøkkenansavarlig: Timmi Andrè Volden Andreassen.
Spesialpedagoger: Karina Karlsen og Tonje Thysnes.
Torgpedagog: Anne Karlsaunet Johansen.
Daglig leder: Marit Logan-Halvorsrud.
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VIKTIGE DATOER
      
2020 2021

August Januar

• Nytt barnehageår starter 1. august
• Barnehagens bursdag 3.august 
• Planleggingsdag14.august 

• Bhg stengt 1.januar
• Planleggingsdag 29. januar

September Februar

• Gruppevise foreldremøter i uke 38
• Barnehagefotografering ved Fotograf Eidsmo 

17.september
• Mexicos Nasjonaldag 16.sept
• Høsttakkefest uke 39

• Mørkedag 11.februar
• Sri Lankas nasjonaldag 4.februar
• Samefolkets dag 6. februar (vi markerer den 5.februar)
• Litauens nasjonaldag 16.februar
• Fastelavns kafé 25. februar
• Aktivitetsuke vinter uke 6

Oktober Mars

• Kinas nasjonaldag 1.oktober
• SU-møte 1 oktober
• Tysklands nasjonaldag 3.oktober
• Planleggingsdager 8.og 9. oktober
• Aktivitetsuke høst 42
• FN-dagen 24. oktober (vi markerer dette  22.oktober)

• Trolldager 4.og 5. mars
• Barnehagedagen 9.mars
• Påskefrokost 25.mars
• «Påsketur» 26.mars
• Barnehagen er påskestengt i uke 13

November April

• Mørkedag 6.november
• Polens nasjonaldag 11.november
• SU møte 12.november
• Albanias nasjonaldag 28.november
• Magiske adventsuker 46.- 49.
• Lystenning 23.november

• Bhg stengt 5.april
• SU møte 8.april
• FUS-dagen 
• Englands nasjonaldag/nasjonalhelgenen 23.april
• Vårpussen 30.april

Desember Mai

• Thailands nasjonaldag 5.desember
• Magisk Adventsuke uke 49
• Lysfrokost 11. desember
• Nissefest 16. desember
• Barnehagegudstjeneste uke 52
• Barnehagen stengt fom 24.12.2020-2.1..2020

• Barnehagen stengt:
• 13.mai,17 og 24.mai
• Øving til 17. mai 12. mai

Juni 

• Italias nasjonaldag 2.juni
• Sveriges nasjonaldag 6.juni
• Sommerfest 10. juni
• Russlands nasjonaldag 12.juni
• Planleggingsdag 18. juni
• Aktivitetsuke sommer uke 23
• SU møte 17.juni

Juli

• Barnehagen stengt uke 28 og 29
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KONTAKTINFORMASJON
Svanesjøen

Telefon: 922 11 979
E-post: svanesjoen.bratsberg@bhg.no

Haugtussa
Telefon 900 96 366 

E-post: haugtussa.bratsberg@bhg.no

Nøtteknekkeren
Telefon: 932 73 101

E-post: notteknekkeren.bratsberg@bhg.no 

Tryllefløyten
Telefon: 932 76 850

E-post: tryllefloyten.bratsberg@bhg.no

Flaggermusen
Telefon: 406 95 817

E-post:  flaggermusen.bratsberg@bhg.no

Dovregubben
Telefon: 483 23 806

E-post: dovregubben.bratsberg@bhg.no 

Daglig leder
Telefon: 916 095 66

E–post: dl.bratsberg@bhg.no

BratsbergBarnehagenavn
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