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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for 
barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

Visjon:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at FUS barnehagene 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
• 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 gjennom et målrettet arbeid i 
kulturgruppene. 

• Vi har et tett samarbeid med «Den Kulturelle Barnehagesekken» som er et kulturtilbud 
spesialtilpasset for barnehagebarn, bl.a. med teaterforestillinger, konserter, og verksteder 
i musikk, dans og sirkus. 

• 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 først og fremst er «human beeings», men også «human 
becomings.»

• Vennskap er 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. Vårt mål er at 
alle barn skal ha minst en venn i vår barnehage

• Leken en sentral rolle hos oss i forhold til barnas trivsel og mulighet til å forme en god 
vennekompetanse. 

• Vi organiserer tid, rom  og  lekemateriell som inspirerer til ulike typer  lek. Lek er en 
grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement og i 
vår barnehage skal vi delta der det er nødvendig i tillegg til å observere for å kunne sette 
inn hjelp der det er nødvendig. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke 
lekesignaler. 

• Vi benytter «Egenledelse i lek og læring» for å gjøre gode observasjoner og gi god hjelp. 
Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene eller 
sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede.



5

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

I FUS barnehagene har vi et felles 
slagord, «Barnet først». Det innebærer 
at alt vi gjør skal være til barnets beste. 
«Barnet først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet er et 
likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet i alle våre barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd 
opp slik: Først en beskrivelse av hva 
rammeplanen sier, så en beskrivelse 
av hvordan vi vil gjennomføre dette i 
praksis.

• Mye glede og positive opplevelser bidrar til å hindre psykiske vansker hos barn. Barn 
trenger også gode relasjoner og hjelp til å takle følelser. Gjennom FUS satsningen «Barnet 
først» jobber vi med relasjonsarbeid hos personalet. 

• Gode relasjoner fremmer barns psykiske helse og livsmestring. Relasjoner handler om å 
dele noe følelsesmessig sammen med andre. Relasjoner preget av trygghet, gjensidighet 
(hver sin tur) glede og stimulering bygges inn i barnets hjernearkitektur som en solid 
«grunnmur» for videre utvikling. 

• Trygge tilknytningsrelasjoner er spesielt nære relasjoner, og de bidrar til at barn blir mer 
robuste i møtet med senere belastninger, blant annet fordi de har god erfaring med å 
søke hjelp og støtte når noe blir vanskelig.

• 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 et vindkast 
som løfter et blad, eller et barns plutselige erkjennelse av at noe magisk har skjedd. Vi 
må bare være der når det skjer og det er vi.

Verdier:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 
som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.
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Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
Personalet er glødende når det er:
• 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.

Personalet er skapende når det er:
• 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

Personalet er tilstedeværende når det er:
• 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.

HOVEDMÅL:
• FUS barn har et positivt selvbilde 
• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
• FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
• innspillene deres teller 
• FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metoder for å jobbe mot målene:
• Bruke anerkjennende kommunikasjon, tilrettelegge for aktiviteter som fremmer 

mestringsfølelse og gir glede.
• 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. 
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• Vi benytter verktøy vi benytter i arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse 
«Grønne tanker, glade barn». 

• Gjennom FUS satsningene Egenledelse i lek og læring og «barnet Først» settes det 
fokus på voksnes kompetanse i møte med barn.

• Gjennom arbeide med prosjektarbeid der vi tar barnas innspill på alvor. Dette gjør vi 
gjennom vårt fokus på Reggio Emilias pedagogiske filosofi.

I FUS barnehagene har vi et felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal 
være til barnets beste. «Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet 
er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i alle våre barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: Først en beskrivelse av hva rammeplanen sier, 
så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis.
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Bratsberg FUS Kulturbarnehage ble stiftet i 2009. Vi holder til i den vakre bygda Bratsberg i 
Trondheim kommune kun 20 minutter fra Trondheim sentrum. Vi som arbeider i BRATSBERG 
FUS KULTURBARNEHAGE har valgt å sette fokus på kultur, og kaller oss derfor en 
kulturbarnehage. Vi har personale som har kompetanse i ulike kunstfag og som verdsetter 
kulturarbeidet med barn 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. 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 gode opplevelser og minner om en verdifull barndom.

2. OM BARNEHAGEN
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen 
skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkers av omgivelsene, men barn 
påvirker også sine egne liv.» 

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)

Vårt syn på barn og barndom:

• Barnehagen er i dag det første leddet i et 
livslangt læringsløp. 

• Barnehagen er forpliktet til å gi barnet 
et godt pedagogisk tilbud og bidra til en 
barndom preget av trivsel, vennskap og 
lek (Kunnskapsdempartementet 2019-
2020). Med dette hviler et stort ansvar. 
I første omgang er vår erfaring at trygge 
foreldre, gir trygge barn. Dette innebærer 
at vi tilrettelegger for en trygg tilknytning 
og tilvenning, i barnets tempo. 

• Vi ønsker et tett foreldresamarbeid, med 
utgangspunkt i barnets beste. 

• Alle handlinger og avgjørelser skal 
ha barnets beste som grunnleggende 
hensyn og derfor er barnet først hos oss 
(Rammeplan, 2017).

• Bratsberg FUS Kulturbarnehage er 
inspirert av Reggio Emiliasin pedagogiske 
filosofi. Det innebærer blant annet at vi 
anerkjenner barnet som subjekt, der vi 
ser på det enkelte barnet som et individ 
vi kan forholde oss til. Barnet har rett til 
å ha egne tanker og følelser, og at det får 
anledning til å uttrykke disse. 

• En av våre viktigste oppgaver er å 
møte den enkeltes behov for trygghet, 
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DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i barnehagens 
fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den 
verden de er en del av.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at alle får ta del i og 
medvirke i fellesskapet (St.mld. 6. 2019-2020, s. 27).

• Det å oppleve tilhørighet og medvirke i et fellesskap som barn, 
skal stå sentralt hos oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage. I 
den forbindelse er leken helt sentral. Leken er en viktig del av 
læringsløpet, der barnet utvikler både sosiale, emosjonelle, 
språklige- og motoriske ferdigheter. 

• Vi er genuint opptatt av og har som mål å bidra til at barna 
utvikler et positivt selvbilde, empati og evne til tilgivelse. Vi 
vet at barna lærer gjennom lek, og den står derfor sentralt 
i alt vi gjør. Et viktig ledd i arbeidet er å forberede barna til 
aktiv deltakelse i samfunnet og danne grunnlaget for et godt 
liv.

Våre metoder for å fremme demokrati:

• 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.

• Vi benytter barnemøter og/eller samlinger der barn får 
uttrykke seg hver dag

• Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best 
mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling 
( jmf Rammeplan). 



11

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å 
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. 
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent 
for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet. Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi 
rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan 
få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
• 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.

• Vi markerer Pride i september som et uttrykk for at det er 
positivt med et mangfold i vårt samfunn.

• I det daglige arbeidet med barnet vil en del av 
danningsprosessen innebære det å fremme likeverd og 
likestilling 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.   
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling 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 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:

• Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i 
barnehagen. 

• Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at vi skal viske ut forskjellen 
mellom kjønnene. Det handler om hvordan vi møter barna, og hvordan vi gir alle lik 
mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter i fellesskap. Personalet i barnehagen skal 
ikke tillegge barna egenskaper fordi de er gutter eller jenter. Ref hefte ”Urettferdig”.

• Se også pkt om mangfold og gjensidig respekt.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å 
ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
• 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. 
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• Arbeidet med bærekraft i barnehagen handler om verdier og grunnholdninger. Vi som 
jobber med barn reflekterer over ordet bærekraft. 

• Hos oss i Bratsberg FUS Kulturbarnehage har FNs bærekraftmål fått følgende uttrykk: 
Grønt flagg satsning (miljøsertifisering for skoler og barnehager) med fokus på 
områdene; resirkulering, gjenbruk, kompostering (det lille økosystemet), energisparing, 
kjøkkenhage, riktig kost og økologi, der vi nå har Debio sitt sølvmerke for økologisk 
matservering. Vi arbeider også for å minske bruken av plast.

LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
• 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 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 gjennom servering av god og 
næringsrik mat til alle barn.

•  Mange av de verdifulle samtalene i løpet av dagen oppstår 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).  
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 19)

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:

Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.

ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte
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Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.

Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).
 

ORGANISERING OG LEDELSE:

Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.

Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, 
barna kjenner til regler, lite venting.

Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 

LÆRINGSSTØTTE:

Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert 
kunnskap, bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i 
barnas liv, utfordrer til barns tenkning og problemløsning

Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.

Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer 
barnas utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter 
ord til hendelser/erfaringer her og nå.

Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av 
egenledelsesfunksjonene; planlegging, organisering, 
arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, 
selvmonitorering, igangsetting, samt tilrettelegger 
for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.
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Slik arbeider vi med Barnet først:

• Felles opplæring/oppdatering gjennom felles fagdager, avsatt tid på personalmøter, 
planleggingsdager, basemøter og gruppemøter ol.

• Bidra til økt kunnskap om implementering («Implementering av endringsarbeid i 
barnehagen» Pål Roland og Sigrun K. Ertesvåg)  

• Observasjoner av omsorgs- og læringsmiljøet (CLASS-observasjoner) med tilhørende 
skriftlig og muntlig tilbakemeldingsapporter

• Eget støttemateriell både på individ- og gruppenivå
• Tuning in to Kids veiledning for alle ansatte i barnehagen



17

5. BARNS MEDVIRKNING

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 27)

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
• Vi følger opp barnas initiativ og er sensitive for barns innspill.
• Vi støtter barnas lekenhet.
• Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien hvor prosjekt blir igangsatt ut i fra barns innspill 

og interesser.
• Vi tar oss tid.
• Vi skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 

måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
• Barna som ikke har verbalt språk skal ha like mye medvirkning som de andre barna.
• Barnas behov og interesser setter føringen for barnehagehverdagen.
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6. SAMARBEID

«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. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 29)

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:

• Foreldresamarbeid er en stor del av det daglige arbeidet i barnehagen. Vi ønsker et tett 
samarbeid mellom barnehage og hjem, og vi anser derfor foreldre/ foresatte som våre 
viktigste samarbeidspartnere. 

• Samarbeidet foregår hovedsakelig gjennom daglig kontakt ved bringe- hentesituasjon, 
foreldresamtaler, foreldremøter, telefon- og e-postkontakt, SU(samarbeidsutvalget), og 
ulike arrangementer i barnehagen. 

• Et sentralt verktøy i samarbeidet er MyKid, som er digitalt kommunikasjonsverktøy 
mellom foreldre og barnehage. Verktøyet brukes til å formidle informasjon om dagen, 
innlogging-utsjekking av barn, nyhetsbrev eller annen relevant informasjon som berører 
barnet.

Samarbeid med andre instanser:
• Reggio Emilia- nettverk i Trondheim.
• Barn og rom nettverket
• FUS-Trøndelag (nettverk).
• Ressursgruppa for Barnet først i Trøndelag
• Bedico -vår bedriftshelsetjeneste.
• DMMH(Dronning Mauds Minne Høgskole). Vi er referansebarnehage og praksisbarnehage 

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

TILVENNING I BARNEHAGEN
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 33)

Våre metoder for å sikre en trygg og god 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 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 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). 
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet 
når de bytter barnegruppe 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
• 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 
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.  

• Fireåringene vil være «fadder» for barnegruppa som blir en del av storbarnsgruppa.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg 
og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste barna 
skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden 
på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner  
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:

• 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. 
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• 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 rektor på Bratsberg skole vil tidlig (høst) 
komme inn for å bli kjent med barna og barna vil bli kjent med henne.

• 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.

RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE (trondheim.kommune.no)

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/skoler-p-a/saupstad-skole-og-ressurssenter/rutiner-ved-overgang-fra-barnehage-til-skole.pdf
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

LÆRENDE ORGANISASJON
«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 37)

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• Tydelig ledelse i alle ledd
• Møteplasser for kompetanseheving
• Strukturerte møter der personalet er forberedt
• Kompetansekrav til ansatte
• Personale i stadig utvikling
• Deltakelse i utviklingsarbeider som REKOM «Mot til å lede» for pedagoger, «HeleDU» for 

faggruppen, og «Barnet først» for hele personalgruppa.

PLANLEGGING
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
• Personalmøter på kveldstid ca en gang hver mnd. 
• Gruppemøter en gang pr mnd
•  Basemøter en gang pr mnd
• Pedagogmøter (pedagoger) to gang pr mnd
• Fagmøter (assistenter og Barne-og ungdomsarbeidere) en gang pr mnd. 
• Ledermøter 1 gang pr uke



23

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, 
med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 38)

På disse møtene jobber vi med planleging 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. 

Våre metoder for vurdering:
• 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.

• DAGEN I DAG på MyKid er tilbakemelding til foreldrene som sendes ut hver 
dag. Her informeres det om aktiviteter, prosjekter som er gjennomført i løpet av 
dagen og tanker barn og voksne har rundt dem.



24

DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
• Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som vi benytter. Den handler om 

å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 
Dokumentasjonen finnes på barnehagens avsatte områder for dette arbeidet.

• Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet 
og barna reflekterer over  og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, 
praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed 
hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver.

• Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som bidrar til at barnehagen blir 
en lærende organisasjon og henger særlig sammen med kapittel 7 og 8 i rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver som tar for seg barnehagen som pedagogisk 
virksomhet og barnehagens arbeidsmåter. Hensikten er å utfordre og videreutvikle 
personalets syn på barn, på læring og på kunnskap, ikke å vurdere og dokumentere 
ferdigheter og kunnskaper, trivsel og erfaringer hos enkeltbarnet.

• Når pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, bidrar det til 
et systematisk utviklingsarbeid. Arbeidsmåten skal også utfordre og videreutvikle synet 
på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen 
skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller 
fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 
tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Hvis 
det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 
tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering 
av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).
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Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:

• Vi er genuint opptatt av å ta hensyn til enkeltbarnets forutsetninger og behov, men også 
barnegruppa som helhet. 

• Tydelige didaktiske planer er et viktig arbeidsverktøy for en forutsigbar struktur gjennom 
barnehagedagen og sikrer at organiseringen tar hensyn til barn som trenger ekstra støtte 
innenfor det allmenpedagogiske tilbudet (også barn som har behov for spesialpedagogisk 
støtte). 

• Inkludering står sentralt i den pedagogiske tilretteleggingen, da vi vet at barn lærer best i 
fellesskap. For å sikre enkeltbarnets behov deler vi oss inn i mindre grupper, gjennom store 
deler dagen. I tilfeller der vi vurderer at barn har behov for spesialpedagogisk hjelp og 
støtte, foregår det i tett samarbeid med foreldre/ foresatte og andre samarbeidspartnere.

• Vi har ulike pedagogiske hjelpemidler/ verktøy som vi benytter innenfor det 
allmennpedagogiske arbeidet:

  –  Lekegrupper: Tar utgangspunkt i «Egenledelse i lek og læring», en tidligere satsning 
i FUS-kjeden.

 –  Språkgrupper: Tilrettelegging av aktiviteter som stimulerer språkutviklingen, ved 
bruk av konkreter med mer.

 –  «Steg for steg»: Et pedagogisk verktøy for utvikling av barns sosiale kompetanse.
 –  «Grønne tanker- glade barn»: Metode for planlagt tematisering av tanker og følelser 

i samlingsstunden med alle barna, og som metode for refleksjon, forståelse og 
bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser.

 –  «Snakkepakken»: Et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen som har til 
hensikt å skape motivasjon og lystbetont bruk av språket.

  –  «Babblarna»: Serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barna.
  –  Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Bildestøtte
 –  Barnet først
 –  Tuning in to kids

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. 
Hentet fra https://www.udir.no 

https://www.udir.no
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NOTATER
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