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VELKOMMEN TIL ETT NYTT  

BARNEHAGEÅR I GRILSTAD 
FUS BARNEHAGE 

Grilstad FUS barnehage startet opp 17. august 2009. Vi åpnet da i midlertidige 

lokaler. Etter litt over to års drift flyttet vi inn her i Anders Søyseths vei 26, på 

Ranheim. Vi er en barnehage med ca 90 barn og i overkant av 20 ansatte. 

Vi er en basebarnehage, og basebarnehagedriften har skapt en personalgruppe som jobber tett og 

godt sammen, som står på og hele tiden yter det lille ekstra - og trivselsfaktoren er høy!  

I Grilstad FUS barnehage ønsker vi å være gode og bevisste rollemodeller. Vi vil ta barna på alvor, gi 

trygghet, la barnet føle at det blir møtt, sett, hørt og forstått og vi veileder de til å lykkes med 

oppgaver.  

Våre satsningsområder er uteliv og vennekompetanse. Alle gruppene på storbarn har to turdager 

hver uke, på småbarn har toåringene to turdager i uka og ettåringen en turdag i uka. Noe som betyr 

at vi er mye ute året rundt!  

Vi har en progresjonsplan som sikrer at barna får aktiviteter etter alder og utvikling. 

Vennekompetanse står sentralt i vår hverdag, alle barn skal ha mulighet til å oppleve seg selv 

som en positiv del av et sosialt fellesskap, og i tillegg ha følelse av å bli satt pris på og respektert. 

Årsplanen er ett viktig arbeidsredskap for oss som arbeider i barnehagen og er basert på de til 

enhver tid gjeldende lover, regler og styrende dokument for barnehagen og FUS kjeden.  

Planen fungere også som informasjon til eier, tilsynsmyndighet og andre samarbeidspartnere. 

Ønsker alle ett god og innholdsrikt barnehageår i Grilstad FUS barnehage. 

Wenche Sletnes Zouari 

Daglig leder 

HVEM ER FUS? 
FUS drifter i dag mer enn 180 barnehager.  

Barnehagene i FUS er spennende og utviklende  

FUS BARNEHAGENES FIRE 

HOVEDMÅL: 
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både for barn og ansatte. I FUS barnehagene møter 

barna kreativitet, utfordringer, tid og rom for egen  

undring og utvikling i samspill med andre barn og 

kunnskapsrike, engasjerte ansatte. 

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får 

barna utvikle seg, oppleve mestring og får nye 

utfordringer. Barnehagealderen har en  unik verdi 

og vi i FUS jobber for å berike  barndommen til 

hvert enkelt barn.   

I FUS-barnehagene skal barna alltid være i  fokus – 

de er fus.  

Visjon:  

Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, 

hverdagsmagi og vennegaranti. 

• FUS barn har et positivt selvbilde 

• FUS barn er trygge og forskende, 

trives i lek og har venne    

kompetanse 

• FUS barn gleder seg til “resten av 

livet”, og vet de har 

påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller 

• FUS barn tenker tilbake på 

barnehagetida med glede og fryd 

 

  

TILSTEDEVÆRENDE  
• Vi ser barna, og er interessert 

• i hva barna er opptatt av 

• Vi gir barna oppmerksomhet 

• Vi tar barna på alvor 

• Vi lytter til barna og hva de har å si 

• Vi ser barnas behov 

• Vi bryr oss om barna FOR MER INFO 

SE FUS.NO 

VERDIORDENE TIL FUS 

GLØDENDE  
• Vi viser at vi er glade i barna 

• Vi er opptatt av at barn blir tatt godt imot hver 

morgen Vi er engasjert i jobben vår, og fascinert av 

barnekultur 

• Vi tar utfordringer, og utvikler oss 

• Vi lytter til barna 

SKAPENDE 

• Vi ser løsninger fremfor problemer 

• Vi gir alternativer fremfor begrensninger 

• Vi er opptatt av et godt og trygt miljø for  utvikling 

• Vi ser muligheter 

• Vi verdsetter kreativitet 

• Vi legger til rette for gode samspill 

 

SATSNINGSOMRÅDER  
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UTELIV OG 

VENNEKOMPETANSE 
I Grilstad FUS bhg legger vi vekt på at barna skal ha gode opplevelser i 

naturen og få annerledes dager. I barnehagens nærmiljø, uteområde og på 

tur, vil vi gi barna mulighet til å bli glad i å være ute. Gjennom ulike erfaringer 

med utelivet  påvirker det vennekompetansen vi får av fellesopplevelser som 

vi kan bygge relasjoner på. 

Mål Måloppnåelse 

Positive erfaringer med å 

være ute i naturen 
- Barna skal få dele erfaringer og kunnskap 

med hverandre 
- Ta vare på naturen og erfare at vi kan få 

råvarer som naturen gir oss 
- Være ute til alle årstider og i all slags vær 

Gjennom å være mye ute 

får barna erfare ulike 

måter å bruke kroppen 

på 

- Vi er på toppturer i nærmiljøet sammen 

med alle barna 
- Tilrettelegge for ulike aktiviteter på 

uteområdet, for eksempel hinderløype og regellek 
- Variert underlag som for eksempel i 

skogen, på uteplassen eller på is 

Utvikle   
vennekompetanse 

- Felles opplevelser i utelivet. I fjæra for å 

lete etter krabber, småkryp i naturen eller i skogen 

for å klatre i trær. 
- Samhandle med andre i ulike situasjoner, 

bevissthet om hvordan egne handlinger skaper 

reaksjoner hos andre 
- Få erfaring med å regulere og kontrollere 

egne følelser og handlinger 

Toppturer 

På Grilstad FUS barnehage har vi toppturer for alle barna. Målet er å ha 

en progresjon fra småturer til litt mer krevende turer i nærmiljøet. Veien 

er målet og opplevelsen av å ha noe felles styrker vår venne- 

kompetanse. Vi skal skape et fellesskap hvor vi  motiverer hverandre. 1 

– åringen:  Bringebærskogen 

2 – åringen:  Troll lekeplassen, Chamonix 

3 – åringen:  L adehammeren, Sagplassen på Vikåsen, Estenstadhytta 

4 – åringen:  Litjmyra (Vikåsen), Månen, skidag og Solemsvottan 

5 – åringen:  S agplassen på Vikåsen (går i retur til bhg), Liaåsen, skidag, 

førskoletur og Sverresborgtoppen 
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STYRINGSDOKUMENTER OG 

VERDIGRUNNLAG 
Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. 

Loven gjelder for både private og offentlige 

barnehager. Våre viktigste styringsdokumenter er 

Lov om barnehager, FNs barnekonvensjon og 

Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. Ut i fra dette lager vi en årsplan. 

Årsplan er primært ett arbeidsredskap for de 

ansatte i barnehagen. Den gir føringer for det 

pedagogiske innholdet i kommende barnehageår. 

Med utgangspunkt i årsplan lager hver gruppe sin 

månedsplan,  

der vi setter mål tilpasset barnas alder og utvikling 

for hva vi skal jobbe med, oppleve og erfare. 

FNS BARNEKONVENSJON 
FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale 

som beskytter barns rettigheter. Den sier noe om 

hvordan alle barn i verden skal ha det, og 

konvensjonen ble i 1989 en del av den norske lov. 

NY RAMMEPLAN FRA 1. AUGUST 2017 
Fra 1. august 2017 trådde den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. 

Rammeplanen er en forskrift til barne- hageloven, og er barnehagens viktigste pedagogiske 

arbeidsdokument. I tillegg synliggjør rammeplanen hvilke krav samfunnet stiller til kvaliteten på 

barnehagetilbudet. Den nye rammeplanen stiller større krav til barnehagene, der forpliktelsene er 

tydeligere. Tema som tilvenning, de yngste barna,  minoritetsbarn, språk, mobbing, lek, mat og 

helse har fått en større plass enn tidligere. Rammeplanen har beholdt de syv fag- områdene. Vår 

progresjonsplan i forhold til disse kan du lese mot slutten av denne  årsplanen. 

BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT: 
«Barnehagen skal møte barna med tillit og  respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 

skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for  

diskriminering» (Barnehageloven § 1). 
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PLANLEGGING, 

DOKUMENTASJO

N OG VURDERING 
Årsplan: Årsplan er 

primært  ett 

arbeidsredskap for de 

ansatte i bhg. Den gir 

føringer for det 

pedagogiske  innholdet i 

kommende barnehageår. 
Dagsrapport:  
Hver avdeling skriver en 

rapport på tavla i garderoben 

fra dagen i dag, slik at alle 

foreldre  har mulighet til å 

sette seg inn i aktiviteter og 

hendelser i barne-hagen.  

Grilstadnytt: 
Med jevne mellomrom får  

foreldrene tilsendt Grilstadnytt. Der kommer informasjon fra 

daglig leder som gjelder alle foreldrene. Dette kan være 

informasjon og  aktiviteter fra barnehagen og  

oppdateringer fra FUS-kjeden. 

 

Dokumentasjon 
Barnehagens dokumentasjon 

skal gi foreldrene, 

lokalmiljøet, kommunen og 

FUS kjeden informasjon om 

hva barn opplever, lærer og 

gjør i barnehagen. Barns 

læring og personalets arbeid 

må gjøres synlig. Dette gir 

grunnlag for refleksjon over 

barne- hagens innhold og 

oppgaver, og barnehagens 

som arena for lek, læring og 

utvikling. I tilegg blir 

dokumentasjonen en viktig del 

i vurderings- arbeid og 

planleggingen videre.  

 

 

Planlegging 
Planlegging er noe som foregår 

hele tiden, og som et resultat av 

planleggingen dannes det 

pedagogiske tilbudet 

barnehagen gir. Vi planlegger alt 

barnehagen inneholder, det kan 

være aktiviteter som barna skal 

delta på, turer eller organisering 

av lek. Planlegging i vår 

barnehage foregår på ulike 

nivåer og grupperinger som for 

eksempel innenfor en gruppe, i 

barnehagens lederteam eller  i 

hele personalgruppa på  

personalmøter og 

planleggingsdager.   
 

 

 
 

 
Grilstad 
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MYKID 
Som foresatt i Grilstad FUS får man all informasjon samlet på ett sted, rett på mobilen, i 

mobilappen MyKid. Her finner man alt fra månedsplaner, aktiviteter, bilder, dagen i dag, sovetider 

og nyhetsbrev. Her kan man med få tastetrykk registrere barnas fravær eller sende beskjeder til 

barnehagen. Med MyKid sparer barnehagen tid, får bedre oversikt, og en tettere dialog med 

foresatte.  
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LANGSIKTIG KOMPETANSEPLAN  
Arbeid med kompetanseutvikling foregår på 

flere måter, som formell videreutdanning, kurs, 

nettverk, fagsamlinger mm. Vi har i 

inneværende barnehageår to ansatte som går 

på desentralisert barnehagelærerutdanning. Vi 

har spesialpedagog som deltar på nettverk mad 

andre spesial- pedagoger, daglig leder deltar på 

nettverk både i FUS og bydels-vise nettverk, og 

vi etterstreber å danne gode nettverk der vi ser 

det er nødvendig.  

Intern kompetanseheving på barnehagen og 

mellom barne-hager er også viktig. Personalets 

faglige og personlige kompetanse er 

barnehagens viktigste  ressurs og er en 

forutsetning for at barnehagen skal være en god 

arena for  
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VOKSENROLLEN 
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. De skal være 

aktive, engasjerte voksne som har barnas beste i fokus. I tråd 

med FUS sitt kundeløfte - god kommunikasjon skal den voksne 

være seg bevisst sin oppgave som rollemodell. Hvordan en som 

voksen møter barns nysgjerrighet, tanker og egenart er med på 

å sette varige spor. Gode omsorgspersoner bidrar til trygg tilknytning ved å være  omsorgsfull, 

lekende og tilstedeværende. 

LEK 
I Grilstad FUS barnehage kommer leken først. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved 

barnekulturen. Lek er en grunnleggende livs  og læringsform som barn kan uttrykke seg igjennom. 

I lek lærer og utvikler barn variert kompetanse. Ved å late som går barn inn i  sin egen 

forestillingsverden, tar andres  perspektiv og gir form til tanker og følelser. Lek er en frivillig 

lystbetont aktivitet, og  representerer den fremste læringsarena.  Gjennom leken lærer barna å 

samarbeide med andre og utfordrer sine personlige grenser.  FUS kjedens kundeløfte- Eventyrlyst 

inspirerer til lekenhet, forestillingsevne og mot til å by på seg selv. 
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING  
Egenledelse i lek og læring har vi jobbet med siden 2013, og dette skal vi fortsette med både i 

2018/2019. Egenledelse handler om de ulike mentale verktøy barn bruker når de løser sine  

dagligdagse utfordringer. Barn må kunne sette i gang, planlegge og organisere egen atferd. De må 

også kunne regulere egne følelser i ulike situasjon og være fleksibel nok til å prøve ut forskjellige 

løsninger når det kreves. Egenledelse er viktig for det sosiale samspillet, medvirkning og for å 

mestre hverdagen. Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det 

vil også være viktig for å etablere vennskap. I rolleleken får barna både utviklet og styrket 

egenledelsen sin, og vi har derfor stort fokus på både frilek, rollelek og organisert lek i 

barnehagehverdagen.  

LIVSMESTRING OG HELSE  
Livsmestring og helse handler om barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd i 

barnehagen. Barnehagen har fokus på daglig fysisk aktivitet, motorisk utvikling og et trygt og 

utfordrende sted der barna får prøve seg i samspill, vennskap og fellesskap. Alle skal få støtte i å 

mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. I hverdagen 

skal vi gi barna et grunnlag for å utvikle matglede 

og sunne helsevaner gjennom måltider og 

matlaging.  Barna skal få mulighet til ro, hvile og 

avslapping i løpet av dagen. Vi voksne i 

barnehagen skal også  

forebygge krenkelser og mobbing, og fremme 

barnas fysiske og psykiske helse, slik at barna  

kan føle seg verdifulle og like mye verd. 

SPRÅKLØYPER 
Inneværende barnehageår vil vi ha fokus på 

språkhverdag. Alle barn har en språkhverdag  

som er ulik andres språkhverdag. Barnets  

språkhverdag både former og setter rammer for 

barnets språkutvikling. 

Dette er en kompetanseutviklingspakken som har 

som formål å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om 

språklig mangfold. Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt 

kunnskap om hvordan å: 

• bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling 
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• legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer 

• h a et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele 

barnegruppen 

FUS SMART MAT 
FUS SmartMat er et mat- og måltidskonsept som først og fremst skal fremme matglede hos barna. 

Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS barnehagene. 

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. Det bidrar til at barna får overskudd til 

aktivitet og konsentrasjon. 

Barn inspirerer hverandre i lek og felles aktiviteter. De er nysgjerrige og utforskende, og vår 

oppgave er å stimulere og oppmuntre barna til dette også ved måltidene, og gi dem nye 

smaksopplevelser. Barnehagen er en fin arena for å gjøre barna kjent med et variert utvalg av 

råvarer. Slik kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et rikere og mer variert kosthold.  

 

MED BLIKK PÅ BARNET  
Alle pedagogiske ledere ble kurset i «Med blikk på barnet» i 2015. Det er en veilednings- og  

refleksjonsmetode som skal sikre at alle barna blir sett. Denne metoden fokuserer på 

videofilming   
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og observasjoner av hverdags- situasjoner som for eksempel måltid, garderobesituasjon, henting/ 

bringing og lek. Dette skal vi jobbe kontinuerlig med i barnehageåret 2017-2018. Måten vi jobber 

med dette på er at vi filmer en av de ovennevnte situasjonene og ser på et utvalgt minutt av denne 

filmen og ser syste-matisk på samspillet mellom voksne og barn. I etterkant får alle ansatte  

“lekser” der de skal se på enkeltbarn i de nevne hverdagssituasjonene. Dette gjennomgåes på 

neste gruppemøte. I løpet av barnehageåret skal alle barn og personal ha blitt filmet. 

FLERFAGLIG BLIKK 
Våren 2018 fikk Grilstad FUS være med på satsningen ”Flerfaglig blikk” i Trondheim kommune. 

Trondheim kommune har siden 2009 satset på kompetanseheving  og tidlig innsats i barnehagen 

gjennom ”Flerfaglig blikk”. Dette er en tverrfaglig satsning hvor barnehagen følges opp i to år. 

Trondheim kommune benytter ”Flerfaglig blikk” som arbeidsmodell for samarbeidet mellom 

barne- og familietjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten og barnehager. 

Målet med prosjektet er at barn som har behov for ekstra utviklingsstøtte skal få hjelp så tidlig 

som mulig, fra barnehagen og/eller samarbeide med de kommunale barne- og familietjenestene, 

eller fysio- og ergoterapitjenestene. Samtidig skal barnehagene arbeide mer systematisk. 

FLERFAGLIG BLIKK BESTÅR I DAG AV:  
1. F orelesninger til alle pedagoger i barnehagen i forhold til observasjon, helsefremmende 

arbeid i barnehagen, småbarns utvikling og tilknytning, risiko og beskyttelses.  

2. Forelesning for assistenter og fagarbeidere  

3. T verrfaglig observasjonskorps som består av et team med PP-rådgiver, helsefaglig, 

sosialfaglig, ergoterapeut og fysioterapeut, som observerer i barnehagen 2-3 dager og har et 

stormøte med tilbakemelding.  

I tillegg jobbes det med å etablere nettverk på tvers av barnehagene for å ivareta kompetansen og 

sikre implementering. 
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DANNING OG BARNS 

MEDVIRKNING 
Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere ved-

tatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. Målet er at alle skal 

ta så gode valg som mulig gjennom hele livet. Det starter i det små allerede når barnet er 

nyfødt, og man fortsetter å danne og tilpasse seg et samfunn hele livet. I barnehagen jobber vi 

med danning gjennom å støtte barna i det daglige og få de til å tenke og reflektere selv over 

egne valg.   

Vi jobber for at barna skal bli selvstendige og  vite hvorfor de tar de ulike valgene gjennom 

barnehagehverdagen.  

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog hvor alle 

anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser og tanker i en felles prosess. Danningens 

mål er et ønske om å gi barna livs-glede og livsmot. 

INKLUDERING  
Inkludering handler om at alle skal få mulighet til å leke med andre, at de skal se hverandre og ta 

initiativ til samspill. For eksempel når ei gruppe barn leker, så kan de øves i å se når noen går 

alene og invitere de inn i leken. Inkludering handler også om at barna er ulike, og det skal være 

rom for ulikheter. Alle skal bli sett og anerkjent for den de er, og alle skal få oppleve felles gleder 

av samhold og tilhørighet. De voksne i barnehagen har en viktig rolle i forhold til inkludering. Vi 

skal være gode rollemodeller og vise sensitivitet  og omsorg ovenfor alle.  

Likeverd er for oss å møte alle barna med et grunnsyn om at alle barn er like mye verdt. Alle teller 

like mye og er like viktig for felles-skapet. Likeverd handler ikke om at alle barna skal behandles likt 

i alle situasjoner, men vi som voksne må være sensitive, respektere og møte barna på deres nivå og 

tilpasse oss deres behov.  

Likestilling handler om at man skal gi barna like muligheter uavhengig blant annet av kjønn,  

interesser, etnisitet, sosial status eller funksjonsnedsettelser. I hverdagen jobber vi med dette ved 

å se alle barna og deres interesser, ønsker og behov. Vi skal fremme positive holdninger.  

Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering. Dette betyr at vi voksne i barnehagen må 

vite om betydningen vi har og jobber aktivt for å la god kultur vokse og videreformidles. 

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA 
I barnehagen formidles det verdier og kultur gjennom alt vi sier og gjør. En del av kulturen vår er 

tradisjoner slik som sydendag, superfredag og tulldag. Dette er dager det vi bryter med hverdagen 

og skaper inspirasjon og magiske øyeblikk. Samtidig er kulturen med oss hele veien i form av 
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litteratur, fortellinger, sang og musikk, ulike kunstuttrykk, matkultur, historie og lokalmiljøet. Barn 

er aktive skapere av egen kultur. De gjenskaper og fornyer kulturen de selv opplever og er med på 

å bringe den videre i samspill med andre. Personalet må være tydelige og bevisste på eget 

verdimessig ståsted og erkjenne sin rolle som kulturformidlere gjennom egen væremåte.  

OMSORG 
Omsorg i barnehagen er  tilstedeværende voksne som er der for barna på barnas premisser.  Barna 

skal oppleve voksne som dekker grunnleggende behov, gir trøst og skaper fellesskap og gleder. 

Dette skaper trygge barn og barna lærer å vise empati ovenfor andre  medmennesker. 

 

SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE 

OG HJEM  
I Barnehageloven presiseres og understreker loven viktigheten av at alt arbeid med barna i 

barnehagen, skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Vi vil ha en god dialog med dere 

foreldre, vi skal informere og støtte hverandre i oppdragelsen avderes barn. For å få dette til vil vi 

ha et  samarbeid som bygger på respekt, åpenhet og tillit. Vi skal jobbe for å få til er nært og  

konstruktivt samarbeid gjennom: 

• Foreldremøte høst og vår 
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• Foreldresamtale høst og vår (dere kan be om flere samtaler ved behov) 

• Samtaler ved henting og bringing, sms, telefon og mail 

Tilvenning 

Når barna begynner i barnehagen setter vi av tid til en trygg tilvenning. Hvor lang tid barna 

bruker på å bli trygg er individuelt, men vi setter som regel av tre dager. Foreldrene er til stede 

mesteparten av tiden, der personalet gradvis overtar mer ansvar. Barna får en kontaktperson 

som er aktiv i barnets hverdag, da det kan være fint å ha en nær voksen når det er mye nytt å 

forholde seg til. Før barna starter i barnehagen får alle foreldre utlevert brosjyren “Velkommen 

til Grilstad FUS barnehage”. 

Overgang barnehage/skole 

Barna tilhører ulike skoler og det er forskjellige rutiner for hvordan gjennomføring  av 

overgangen er. Dette skjer i skolens regi i form av innskriving og førskoledager. På våren vil  

barnehage og skole være i dialog der det  utveksles informasjon om barna. Derfor vil  foreldre 

få ett skjema fra barnehagen, der de samtykker i at barnehagen kan oppgi  opplysninger om 

barnet til skolen. 

Prosedyrer ved overgang småbarn til storbarn som benyttes i Grilstad FUS barnehage 

Overgangen fra småbarn til storbarn er starten i en ny epoke i barnas liv. Vi skal ha som mål at 

hvert enkelt barn skal ha en god og trygg hverdag med gode utviklingsmuligheter, omgitt av gode 

venner. 

Det er ped.ledere i barnehagen som foretar plassering/fordeling av barn til de forskjellige 

gruppene. Ped.leder gruppen 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 barnegruppen. 

SAMARBEIDSPARTNERE 

  
• FUS administrasjon 

• NAV 

• Andre barnehager og skoler 

• Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning  

• Nettverk Nidaros - bestående av alle FUS barnehagene i Trondheim og omegn 

• Fagteam med andre barnehager og representanter fra BFT 

• Barne- og familietjenesten (BFT) 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  Barnevern  

 Kommunehelsetjenester (helsestasjon)  Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
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SU (SAMARBEIDSUTVALG):  
Su er valgte representanter fra foreldre og ansatte, samt daglig leder i barnehagen. På  

foreldremøtet hver høst velges representanter til samarbeidsutvalget. De blir valgt for ett eller to 

år om gangen. SU sin viktigste oppgave er å sikre god kontakt mellom foreldrene og barnehagen, 

samt godkjenne årsplanen. I tillegg arrangerer SU sommerfest og dugnader. Vi har vanligvis to 

møter i året, men skulle noe spesielt inntreffe vil SU bli kalt inn til ekstraordinært møte. 

GRØNT FLAGG 
Grilstad FUS har grønt flagg.  Grønt Flagg er en internasjonal miljø-

sertifiseringsordning rettet mot barne-hager og skoler. Formålet med 

Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.  

Hensikten er også å være pådriver til at miljøundervisningen 

opprettholdes på et høyt nivå over tid. I  

Grilstad FUS jobber vi med kildesortering og  dyrking av grønnsaker  i egen  kjøkkenhage. 

SUPERFREDAG 
Den siste fredagen hver måned er super- fredag. Da har vi fellessamling for hele huset og det 

rullerer hvilken gruppe som har dette. I forkant av superfredagen forbereder gruppa noe de skal 

framføre for resten av barnehagen. Vi markerer også bursdagene til de som har hatt bursdag den 

måneden. 

FØRSKOLEGRUPPE 
I Grilstad FUS barnehage samles alle førskolebarna en dag i uken til skoleforberedende aktiviteter. 

Hver fredag vil førskolebarna samles, det vil bli lagt vekt på at de gjør andre ting enn det som skjer 

ellers i hverdagen som for eksempel å jobbe mot å dra på førskoletur.  

Vi vil øve på grunnleggende ferdigheter som turtaking, å motta og gjennomføre beskjeder, kunne 

gå fra en oppgave til en annen, kunne være i ro og konsentrere seg og finmotorikk (blyantgrep og 

bruke saks). En vil også øve på å bli selvstendig ved å kunne holde orden på sine ting og at de 

behersker toalettsituasjonen.   
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Det er viktig at de skal kunne trene på dette i trygge rammer slik at de har øvelse i det når 

skolehverdagen kommer. Det er ikke meningen at barna skal ha lese og skriveopplæring i denne 

gruppen, men de skal ha skoleforberedende aktiviteter, som gjør de rustet til å lære å lese og 

skrive NÅR de begynner på skolen.   
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BARNEHAGE
PLASSOMSORGe

 INSPIRERENDE 

LEKALLE 

BARN ER BEST! 

VENNSKAPPEDAGOGISK 

PLATTFORM 
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SMARTERFARINGROLLELEKMATEGE

NLEDELSEVENNEGA

RANTId 

GOD KOMMUNIKASJON 
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EVENTYRLYST 
TRYGGHET LÆRING 

HVERDAGS
MAGI 

GLØDENDE0 

GLEDEMATGLEDE

 OPPFØLGING 

a 
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SKAPENDE 

UTELEK00

 LEKEKOMPETANSEMESTRI

NG 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Oppleve gleden av å kommunisere Kunne ha en samtale over flere replikkvekslinger 

Utvikle en begynnende begrepsforståelse  Tilegne seg et variert ordforråd 

Kunne sette ord på følelser og behov 
Kunne sette ord på følelser og bruke språket som 

kommunikasjon 

Bli kjent med enkle eventyr og fortellinger 

gjennom ulike formidlingsmåter 

 

Utforske bokstaver og skriftspråk 
Bli fortrolige med symboler som tallsiffer og 

bokstaver, tidligskriving 

Lytte og utforske rim, rytme og ord 
Leke, improvisere og eksperimentere med rim 

rytme og ord  
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KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG  

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens 

innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta 

og tolke et budskap, og å selv være avsender av et   
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KROPP, BEVEGELSE, HELSE OG MAT 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 

matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.  

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Utvikle gode vaner for hygiene Få forståelse for viktigheten av hygieniske vaner 

Tilegne seg gode vaner i forhold til hvile Få  muligheten til ro og hvile i løpet av dagen 

Bli kjent med egen kropp, sanser og følelser 
Utvikle kunnskap om kropp, sanser og følelser. Ha og 

vise respekt for egen og andres kropp  

Få kjennskap til ulik mat og næring 
Få innsikt i matens opprinnelse og hvordan sunn mat 

bidrar til god helse 

Erfare og mestre grunnleggende motoriske 

ferdigheter 
Videreutvikle motoriske ferdigheter og fysiske 

egenskaper 

Oppleve glede, trivsel og få begynnende erfaring 

med uteliv i variert vær og til alle årstider 
Få erfaring med ulike måter å bruke kroppen på i 

variert fysiske miljø 

Utvikle begynnendeselvstendighet ved måltid og 

påkledning 
Utvikle og mestre selvstendighet ved måltid og 

påkledning 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former 

og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Oppleve sang, dans og bevegelse Kjennskap til tradisjonelle sang og regelleker 

Lytte til ulike musikk sjangre Planlegge, forberede og fremføre en forestilling 

Bli kjent med enkle eventyr, og selv få dramatisere 
Utfolde seg estetisk. 
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Sanse, utforske farger, formingsmaterialer og 

teknikker 
Eksperimentere med ulike materialer, farger og 

fargekombinasjoner 

Erfare kunstneriske uttrykk gjennom litteratur, 

bilder og forestillinger 
Erfare kunstneriske uttrykk gjennom litteratur, 

bilder og forestillinger 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Erfare uteliv i all slags vær og ved alle årstider Få varierte naturopplevelser i ulike turområder 

Oppleve og observere ulike fenomener Få økt kunnskap og respekt for naturen 

Oppleve naturen og undring over naturens 

mangfoldighet 
Få økt artskunnskap og viten om ulike 

naturfenomen 

Iaktta, undre seg og eksperimentere 
Eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale 

om fenomener i den fysiske verden 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Få mulighet til å medvirke i egen hverdag og 

påvirker fellesskapet 

Få bli kjent med lokalhistorie og byen vår 

Få erfare at alle får utfordringer og like 

muligheter til deltakelse i barnehagens fellesskap 

Få kjennskap til at det finnes flere ulike tradisjoner, 

levesett og familieformer 

Få kjennskap og erfaringer til samfunnet gjennom 

turer og opplevelser   i nærmiljøet 
Få erfaringer med og orientere seg og ferdes trygt i 

trafikken 

Få begynnende kjennskap til samisk kultur Få kjennskap til samisk kultur og levesett 

 
Gi barna begynnende  kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene  gjennom FN´s 

barnekonvensjon 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Lære å ta hensyn til hverandre og vise empati Bli bevisst på at egne handlinger påvirker andre 

Bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del 

av kultur og samfunn 
Bli ansvarliggjort ift valg de tar og konsekvensene av 

disse 

Oppleve fellesskap og det å være en del av en 

gruppe 
Fremheve meningsforskjeller som noe positivt og 

spennende 

Få begynnende erfaring med å se likheter og 

ulikheter i ett fellesskap 
Utvikle toleranse og respekt for hverandre uansett 

bakgrunn 

 
Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner 

knyttet til religioner og livssyn representert i bhg 
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ANTALL, ROM OG FORM 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt 

etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 

matematiske kompetanse. 

BARNA SKAL: 

0-3 ÅR 3-6 ÅR 

Få utforske og leke med tall og former 
Leke med tall, og erfare sammenhengen mellom 

antall og mengder 

Bli kjent med størrelser, rom og omgivelser 
Få finne frem til ulike omgivelser, og øve på å 

orientere seg i nærmiljøet 

Få erfaring med forskjellige former, og lære å 

sortere på ulike måter 
Bruke former i lek, og se sammenhenger på 

forskjellige måter 

 

ÅRSHJUL OG TRADISJONER 
Måned:   Tema: Aktiviteter: Grønt flagg Datoer å merke seg for 

foreldre: 
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August  Tilvenning/ 

oppstart 
 Kontinuerlig fokus 

på kildesortering 
Planleggingsdag   

17. august 

September  

PROSJEKTPERIODE  

Ekspert- 

undersøkelse for 

førskolegruppa 

Brannvernuke Miljøgruppemøte Foreldremøte 11. sept. 

Oktober  Førstehjelpskurs for 

personalet 
Plukking av frukt og 

bær i nærmiljø 
Planleggingsdager   

11. og 12. oktober  

November Bruker- og 

medarbeiderundersøkelser 
Mørkedag Foreldresamtaler 

Mørkedag 9. november 

  

Desember  Jul og 

juleforberedelser 

Kirkebesøk 

Julegrantenning   30. 
november,   Lucia 13. 
des.   

Nissefest 14. des.   

Innsamling av glass  

Førskolegruppa 

leverer 

gjenglemt tøy til 

UFF 

Luciafrokost   
13. desember 

Barnehagen stengt  i 

romjula 

Januar  PROSJEKT- 

PERIODE  

Sydendag for barna   
11. januar 

Aktiv bruk av 
gjenbruksmateriell 
i forhold til ulike 
prosjekt 

Vi sår og planter i  
Drømmehagen 

Planleggingsdag   

25. januar  

Februar 

  

Påske Karneval for  barna   
8. februar 

 

Mars   Tulldag 15. mars   
Påskelunsj for barna  
12. april 

FUS dagen   

26. april 

Bhg stengt i påskeuka 

Temaforeldremøte   
3. april 

Foreldresamtaler 

Frist for sommerferie 

registrering i MyKid 

senest 20. april 

April PROSJEKTPERIODE  

Mai   Grunnlovsfeiring  
16. mai for barna  

Sommerfest og avslutning 
for  førskolebarna tirsdag  
12. juni 

Sommeruker 

Ruskenaksjon.   

Vi rydder søppel  i 
nærmiljø før   
17. mai 

  

Lekefestival  

Juni  Su arrangerer sommerfest 
tirsdag  
12. juni Avslutning for  
førskolebarna 

Planleggingsdag 21. juni 

Juli    Høste fra  

kjøkkenhagen 
Feriestengt uke 28 og 29 
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Grilstad 


