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1.  INNLEDNING 
Velkommen til Horneberg FUS barnehage!
Barnehagen vår startet opp 16. august 2009. Vi er en basebarnehage som rommer opptil 85 
barn og rundt 20 ansatte. Per august 2021 vil vi ha 49 barn på storbarnsbasen, og utover 
høsten vil vi etter hvert bli 33 barn på småbarnsbasen. Vi innfrir både pedagognorm og 
bemanningsnorm. Innenfor de to basene er vi delt inn i faste aldershomogene grupper. 

Barnehagen er en del av FUS kjeden, som er en av landets største private barnehagekjede med 
180 barnehager fra nord til sør.

FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. 

Horneberg FUS barnehage har to hovedsatsningsområder: uteliv og Barnet Først. 
To faktorer vi mener har stor verdi for barn - både her og nå - men også for deres videre 
utvikling. Våre satsningsområder ligger til grunn for mye av det vi gjør sammen med barna i 
barnehagen. Hva det innebærer skal vi utdype i denne årsplanen.

Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt 
fulle potensial. Vi skal jobbe for at alle barn blir best mulig rustet for resten av læringslivet, 
fordi vi vet at læringen som skjer i barnehagene legger grunnlaget for all senere læring. Vi har 
ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at barna skal få den beste 
barndommen en barnehage kan medvirke til.

VISJON
Det er mange faktorer som er avgjørende for å skape 
en god barndom. En barndom utgjør grunnmuren 
for barnets videre utvikling – blant annet kognitivt 
og sosialt. 

Samtidig som vi voksne legger til rette for at barna 
skal bli robuste enkeltindivider som kan møte 
fremtiden med pågangsmot og tanken om at “Jeg 
kan!”, skal vi også ta vare på her-og-nå; det som gir 
barndommen verdi. 

I FUS skal vi legge til rette for utvikling, og skape 
gode minner gjennom lek og glede, hverdagsmagi 
og vennegaranti. 

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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HVA DU KAN FORVENTE AV OSS?

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 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 oppmerk-

somme 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.

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 ha 
lekekompetanse

Vi skal være veiledere og 
pådrivere i å la leken komme 

først, og bruke leken til 
læring og mestring.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
Egenledelse kan sees på som «hjernens dirigent» og defineres som evnen til å være aktiv og 
selvstendig i en oppgave over tid. Dette rommer både det sosiale og det kognitive aspektet i 
barnas utvikling. Gjennom egenledelse får barn utviklet sin evne til å bruke egne ferdigheter 
så godt som mulig. Det skal vi få til gjennom å gjøre det barna liker best; nemlig lek. 
Gjennom rollelek øver barn seg på ulike komponenter innen egenledelse – å tenke og huske 
samtidig, å tilpasse egen fremtoning i forhold til andre, og på samarbeid – for å nevne noe. Vi 
voksne skal støtte barn som har behov for det, slik at alle kan delta. På denne måten kan vi gi 
alle barn de beste fremtidsmulighetene. 

KUNDEFORVENTNINGER 
Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring. Barn trenger venner for å bli trygge, og 
hos oss skal alle barn ha en venn.  

De ansatte skal være profesjonelle og gode rollemodeller, og bruke sin kompetanse for at 
både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt. 

Vi skal ha lekekompetanse - for i et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner 
barn seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først. 

Vi skal finne hverdagsmagi! Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske 
øyeblikkene som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont. 
Vi skal se det beste i hvert barn. Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert 
barn mestringsfølelse og anerkjennelse. 

Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig 
leder eller pedagogisk leder på avdelingen. Så skal vi sjekke egne rutiner, vurdere behov for å 
endre praksis og gi deg tilbakemelding.

OM ÅRSPLANEN 
Hensikten med årsplanen er:

   Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt 
retning

   Utgangspunkt for foreldrene til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
   Grunnlag for tilsyn med barnehagen
   Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interessenter
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Årsplan for Horneberg FUS barnehage bygger på:
   Lov om barnehager
   Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
   FUS barnehagens retningslinjer
   Serviceerklæring for FUS barnehagene
   Vedtektene for Horneberg FUS barnehage
   FNs barnekonvensjon

Disse dokumentene danner rammen for vår virksomhet, og i tillegg til de nevnte 
styringsdokumentene har vi også:

   Etiske retningslinjer: Gjelder for alle ansatte i alle FUS barnehagene og i FUS administrasjonen 
   Forskrift om miljørettet helsevern
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2.  BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN FOR 
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

BARNEHAGELOVEN 
Loven inneholder krav til barnehagens innhold, barn og foreldres medvirkning, og myndigheters 
ansvar og bemanning. Det gir alle norske barnehager en ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering av virksomheten. Barnehageloven i sin helhet kan leses på: lovdata.no

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den gir 
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og evaluering. 

Rammeplanen fra Utdanningsdirektoratet (2017) understreker at mangfold, lek, dannelse 
og vennskap er vesentlige elementer i barnas utvikling, og derfor må være hovedfokus i 
barnehagenes hverdag. Dette har vært en del av kjernen i FUS-barnehagenes verdigrunnlag 
i mange år. Vår metodikk, erfaring, størrelse og verdigrunnlag gir oss et betydelig fortrinn i 
forhold til dagens lovverk og fremtidige krav til utvikling.

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 (Utdanningsdirektoratet, 2017).

I Horneberg FUS barnehage henviser vi til Rammeplanen i alle våre planer og evalueringer. 
Hver måned sender hver gruppe ut plan og månedsevaluering der vi evaluerer det vi har gjort. 
Der vil arbeidet med de ulike fagområdene være tydelig. 
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3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – FUS 

VERDIER 

«Vi er Glødende, Skapende og Tilstedeværende»

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. 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. 
I Horneberg FUS barnehage vil du oppleve imøtekommende voksne som gir av seg selv og som 
brenner for å gjøre en god jobb i barnehagen. Du vil også møte kreative voksne som legger 
til rette for barns egen kreativitet, sin lekne væremåte, utvikling av fantasi og opplevelse av 
mestring. Vi jobber aktivt for å se hvert enkelt barn; vi er tilstede på barnas nivå der det skjer, 
vi er påkoblet i samspill med barn og voksne, og jobber aktivt og systematisk for å danne gode 
trygge relasjoner med alle barn.  

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

FUS TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE
   Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen og andre prosjekter
   Personalet deltar på veiledning 
    Personalet følger retningslinjene til Smartmat
   Personalet deltar i kompetanseutviklingsprosjektet “Barnet først”
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4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER 
BARNET FØRST 
«Barnet først» er et av våre to hovedsatsingsområder. 

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.  

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 impelementering 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. 
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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.

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 med et eget 
forskningsprosjekt via Universitet i Oslo. 

Barnet Først bygger 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. 

Kompetanseutviklingen er for alle ansatte i barnehagen. 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
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For å sikre en felles forståelse, og for at alle i barnehagen skal være inkludert i det videre 
arbeidet, har ressurspersonene i FUS-Trøndelag utarbeidet egen plan for videre arbeid rundt 
kompetanseløftet. Nedenfor vil du se arbeidet med den videre fremdriften, samt viktige 
elementer og begreper som inngår i prosjektet.  
«Barnet først» er et av våre to hovedsatsingsområder, og vi vil jobbe med dette i lang tid 
fremover - fordi vi vet at kvalitet i barnehagen er avgjørende for barna, nå og for fremtiden.

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 over viser de tre domenene i kompetanse-utviklingsarbeidet 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 arbeid med Tuning in to kids er en nødvendighet for å lykkes 
med endringsarbeidet.  
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UTELIV
Rammeplanen legger vekt på betydningen av å 
inkludere alle barn i aktiviteter som gir mulighet for å 
være i bevegelse, lek og sosialt samvær. Vi har også 
et ansvar for å gi alle barn mulighet til å oppleve 
motivasjon og mestringsglede, og bidra til at barna blir 
kjent med egen kropp og utvikler bevissthet om egne 
og andres grenser (Rammeplanen, 2017).  

I dette arbeidet ser vi på bruk av naturen og nærmiljøet som en viktig lærings- og danningsarena. 
En av de viktigste grunnene til at vi ønsker å ha et hovedfokus på bruk av naturen i vårt 
pedagogiske arbeid, er dens allsidighet til både lek og fysisk aktivitet som byr på utfordringer 
tilpasset ulike utviklingsnivåer. Et veltet tre kan i fantasiens verden bli en hytte. Det samme 
treet kan også klatres på, eller fungere som en balansestokk.

Gjennom varierte fysiske aktiviteter og lek i ulendt, variert og naturlig terreng, vil barna få en 
enestående mulighet til å utvikle seg motorisk og oppleve økt positiv selvoppfatning, gjennom 
kroppslig og sosial mestring. Når vi som gruppe opplever og erfarer sammen, gjennom bruk 
av naturen, legger vi til rette for en sterkere fellesskapsfølelse.

I Horneberg FUS barnehage har vi som mål at barna gjennom lek, undring og 
opplevelser, skal få mulighet til å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og glede  
gjennom varierte naturopplevelser, og danne gode vaner for en sunn livsstil.

IDRETTSPEDAGOG
I Horneberg FUS barnehage har vi våre egen idrettspedagog; Jens Even Tisløv. Jens Even har 
kunnskaper innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi, trening- og aktivitetslære, 
motorisk læring og utvikling. Han har kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere 
bevegelsesaktiviteter på ulike nivåer, og kan veilede innenfor fagfeltet på individ- og gruppenivå.

Jens Even sitt hovedfokus er å bidra til positive opplevelser gjennom utelek, bevegelse og 
tur. Barn er ulike, og i barnehagen vår skal det være gode muligheter for fysisk utfoldelse 
for alle barn, på alle nivåer. Idrettspedagogen har også et overordnet ansvar for å kjenne og 
praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.

NATUREN ER EN VIKTIG  

LEKE- OG LÆRINGSARENA
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PROGRESJON 
Det vi tilbyr barna gjennom et barnehageår, og et barnehage-liv, skal være preget av progresjon. 
Slik legger vi til rette for barns utvikling. Det vi gjør i år skal danne grunnlaget for det vi skal 
gjøre i årene som kommer:

· For ettåringen vil målet være å bli trygg på å være ute i barnehagen, og å skape positive 
assosiasjoner til det å være ute.

· Når barnet er klar for nye utfordringer som toåring, vil det få erfaringer med å dra på turer 
i nærheten av barnehagen. Et mål er at barna skal danne positive assosiasjoner til tur, et 
annet er å skape gode og trygge rammer for å dra på tur for å ivareta barnas sikkerhet. Barna 
skal også få oppleve å dra på bussturer med barnehagen dette året, og på våren drar vi på 
heldagstur.

· Når barnet starter på storbarn som treåring får barnet oppleve lengre turer, og i løpet av 
høsten deltar barna på heldagsturer – da blir barna både levert og hentet på turdestinasjonen. 
I løpet av vinteren og våren øker vi lengden på turene og vi bruker buss mer aktivt for å få en 
større variasjon i turområder. I løpet av våren gjennomføres det blant annet heldagstur i fjæra.

· De eldste barna får også, under trygge rammer, gjøre erfaringer med – og få kunnskaper om 
– både tenning av bål, og bruk av turredskaper som spikkekniver og sag. I løpet av vinteren 
skal de få trene balanse og koordinasjon gjennom både ski- og skøyteturer.

For mange av de eldste barna i barnehagen er det få kroppslige utfordringer igjen innenfor 
barnehagens gjerder. Da gir naturen unike muligheter til å supplere tilbudet, og gi nye 
utfordringer. Vi tenker at naturen gir barna en unik mulighet til å lære seg å mestre risiko, i 
trygge rammer med engasjerte voksne som støtter og veileder, der hvert enkelt barn er i sitt 
utviklingsløp.

Ved å ferdes i naturen til ulike årstider, og ved å undre og utforske sammen, får barna innsikt i 
de ulike sesongene naturen har å by på. Gjennom turer i barnehagens nærmiljø vil barna også 
kunne tilegne seg kunnskaper om ulike samfunnsinstitusjoner og historiske hendelser som har 
betydning for samfunnet.

BÅL-FROKOST
I Horneberg FUS barnehage har vi også en flott grillhytte som vi bruker så ofte vi kan. 
Grillhytta skal deles mellom ulike grupper. Hver dag er en gruppe fra storbarn i grillhytta og 
spiser frokosten sin der før de drar på tur. Ellers brukes grillhytta som sted for både lek og 
aktivitet. Eventyrstund i grillhytta er magisk! Vi har også mulighet for at barnegrupper kan 
spise frokosten sin rundt bålplassen ved kjøkkenhagen vår. 
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«Det er noe magisk ved å spise frokosten sin i grillhytta. 
Mens man kjenner varmen og lyset fra bålet, er det kaldt og mørkt ute». 

 

MILJØSERTIFISERING – «GRØNT FLAGG»
Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. 
Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation 
for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling 
gjennom miljøundervisning. 

Vi i Horneberg FUS barnehage ble Grønt flagg- sertifisert i 2019, da med satsningsområdene 
kompostering og dyrking av egne grønnsaker i barnehagens grønsakshage. I tillegg har vi fokus 
på innsekter - deres betydning for naturen og hvordan vi kan legge til rette for at insektene kan 
trives hos oss. Sammen med barna skal vi sette opp ulike habitater der forskjellige innsekter 
kan trives. 

Vi skal også ha fokus på å danne gode vaner for sortering av avfall, vi kommer til å ha mer 
fokus på kompostering og vi skal fortsette å utvikle grønsakshagen vår sammen med barna. 

Dette er målene i vårt miljøarbeid: 
   Bidra til å danne gode vaner for sortering av avfall. 
   Vi komposterer matavfall 
   Vi bruker kompostjord i grønsakshagen vår – «fra jord til bord».
   Vi legger til rette for at insekter skal trives i hagen vår
   Vi plukker alltid med oss søppel når vi er på tur, og deltar i «Barnehagerusken» for å sette 
fokus på reduksjon av søppel i naturen. 
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
Omsorg og trygghet er to begreper som er tett knyttet til 
hverandre. Vi vet at trygghet er et grunnleggende behov 
for mennesker, og en forutsetning for både trivsel, læring 
og utvikling. Å utøve omsorg er derfor en svært sentral 
del av den jobben vi gjør. 

I Horneberg FUS barnehage skal vi ivareta hvert enkelt 
barns behov for både fysisk og psykisk omsorg. Vi skal 
møte hvert enkelt barn med åpenhet, og vise genuin 
interesse for hver og en. Vi skal også være lydhøre for 
barns mangfoldige uttrykksformer og imøtekomme deres behov med sensitivitet. 

Vi jobber hele tiden for å legge til rette for mestring, og bygger opp under hver enkelt sin 
mestringsfølelse. Gjennom dette vil vi også bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og til 
andre.

LEK
«Hos oss kommer leken først!» sier vi i FUS. Vi i Horneberg FUS barnehage ser på leken som 
den viktigste form for pedagogisk arbeid – også når det handler om både utvikling og utøving 
av sosial kompetanse. Derfor gir vi leken mye tid og rom. 

I leken får barna øve på sine samarbeidsferdigheter, og på å regulere sine egne følelser og 
impulser. I leken vil barna også utvikle en forståelse av hvordan egen væremåte påvirker 
andres handlinger (selvmonitorering), og de vil utvikle empati; å bli i stand til å forestille seg 
hvordan andre føler i ulike situasjoner. Gjennom dette øver barn seg på balansen mellom å ta 
hensyn til andres behov og ivareta sine egne behov (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

”Lett som en lek” sies det. Men det er ikke alle barn som synes lek er enkelt – noen trenger 
støtte for å mestre lek og samspill med andre. Hos oss møter barna deltagende og engasjerte 
voksne som ser viktigheten av at alle barn får delta i lek. De ansatte har kunnskaper om, og 
deltar i barns lek som tilretteleggere, lekekamerater eller støttespillere. I praksis vil det si at 
vi voksne selv er lekende, samtidig som vi har et profesjonelt faglig blikk på det barna foretar 
seg i leken. Vi tilrettelegger også for god lek ved å organisere rom, tid og lekematerialer som 
inspirerer til ulike typer lek inne og ute. Når barn blir støttet til å mestre lek sammen med 
andre blir vennskap dannet, og en solid sosial utvikling bygget – et godt grunnlag for videre 
utvikling.

«ELSK MEG MEST  

NÅR JEG FORTJENER DET MINST

HOLD MEG HØYT I DIN TANKE

VÆR HOS MEG NÅR JEG ER  

LITEN OG REDD

JEG TRENGER AT DU ER NÆR».
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DANNING
Danning er en livslang prosess der vi mennesker hele tiden utvikler oss i takt med det samfunnet 
og de omgivelsene vi er en del av. Danningsprosessen foregår ikke bare i planlagte aktiviteter, 
men først og fremst her-og-nå; i de spontane situasjoner. 
Sentralt i danningsprosessen er å bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er 
viktige for fellesskapet. 

I vår barnehage er det rom for å stille spørsmål. Barna skal ha mulighet til å utvikle kritisk 
tenking gjennom anerkjennende voksne som åpner opp for utforskende samtaler rundt barnas 
tanker, refleksjoner og meninger - og som tar barn på alvor.

lekekamerater eller støttespillere. I praksis vil det si at vi voksne selv er lekende, samtidig som vi har 
et profesjonelt faglig blikk på det barna foretar seg i leken. Vi tilrettelegger også for god lek ved å 
organisere rom, tid og lekematerialer som inspirerer til ulike typer lek. Når barn blir støttet til å 
mestre lek sammen med andre blir vennskap dannet, og en solid sosial utvikling bygget – et godt 
grunnlag for videre utvikling. 

 

DANNING 

Vi mener at alle er unike, og like mye verdt. Derfor er det viktig at vi i barnehagen skaper et 

samfunn hvor alle finner sin plass. Barn skal møte ansatte som i samarbeid med deres 

nærmeste gir dem mulighet til å forstå felles verdier og normer som er viktige for felleskapet i 

barnehagen. Gjennom ansvarlig deltakelse i et demokratisk felleskap skal barna få støtte i å 

prøve, feile –  for så å lykkes i hverdagen. Vi vil til enhver tid jobbe mot å hjelpe barn i å 

utvikle empati, evnen til å ytre egne meninger og reflektere rundt konsekvensene av de 

valgene de tar.  

I vår barnehage er det rom for å stille spørsmål. Barna skal ha mulighet til å utvikle kritisk 

tenking gjennom anerkjennende voksne som åpner opp for utforskende samtaler rundt barnas 

tanker, refleksjoner og meninger.  

 

 

KKoommmmeenntteerrtt  [[bb1166]]::  Se på om vi skriver om dette. Fornyer 
oss 
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LÆRING
Barns hjerne nær tredobler sin størrelse i løpet av barnets første leveår. Aldri senere i livet 
utvikler hjernen seg like fort som i de tidlige barneårene. Dette forteller oss hvor viktig rolle 
læring har i barnets barnehagehverdag – og her spiller de voksne en viktig rolle i barnas liv.  

Nyere forskning har gitt oss flere svar på hvordan vi som barnehageansatte kan være med 
på å skape et stimulerende miljø hvor de ansatte legger til rette for læring i denne viktige 
tiden av et barns liv. Gjennom utviklingsprosjektet “Barnet først” er læringsstøtte en sentral 
del (se kapittel 4). Hos oss skal barn oppleve et stimulerende miljø der det oppstår læring 
i møte mellom barn og ansatt, gjennom situasjoner barnet selv har initiert til, men også i 
planlagte dybdelæringssituasjoner. Vi mener barn lærer best når de er oppriktig interesserte 
og engasjerte i det som foregår rundt dem. I barnehagen kan vi ikke bare være opptatt av hva 
vi voksne mener er viktige mål – ofte er det barnets «prosjekt» i øyeblikket som bestemmer 
hva målet er. Selvfølgelig skal vi gjennom organisert prosjektarbeid, samlingsstunder og i alle 
hverdagssituasjoner legge til rette for at barn utvikler gode verdier og utvikler egenskaper 
som er viktige for dem gjennom livet. Men hvordan dette skjer – må barnet være med på å 
bestemme selv. Et hovedpoeng med læring er at den drives av hva barnet oppfatter som viktig, 
og vi tror egenaktivitet er mer effektiv en passiv overføring. Veldig konkret handler læring om 
å oppnå oversikt, forutsigbarhet og kontroll i en – for barnet – overveldende kompleks verden.

Vi er også opptatt av at barn lærer ved å bruke alle sanser og hele kroppen. Gjennom turer i 
nærmiljøet og i naturen vil barna bli introdusert for ulike situasjoner, fenomener og redskaper 
som både varier ut i fra ulike turmål, årstider og fokusområder. Vi mener barns læring avhenger 
av trygge voksne som er bevisst sitt ansvar. Ved at barn møter forståelse, nysgjerrighet og 
annerkjennelse hos de ansatte vil de trygt kunne reflektere, undre og skape kunnskap om seg 
selv og verden rundt. Ved å støtte opp om barns lyst til å leke, utforske og mestre kreves det 
også at personalet i barnehagen er tilstede fysisk og mentalt. Som ansatt i vår barnehage har 
en ansvar for at barnet hele tiden settes i situasjoner med potensielt læringsutbytte. Gjennom 
å reflektere over barnets tilstedeværelse og hva som opptar det «her og nå», kan vi sammen 
gi svar på mange av spørsmålene barnet har.  

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Samtidig som vi ansatte bygger gode relasjoner med barn, skal vi også sikre at barna bygger 
gode relasjoner med andre barn. Vi ansatte er veiledere for barn, og støtter hvert enkelt barn 
i å danne positive relasjoner med andre. Det kan handle om å ta kontakt med andre på en god 
måte, eller støtte i å gi og ta imot omsorg fra hverandre. Det kan handle om å hjelpe barn til å 
gjenkjenne og sette ord på følelser, eller å delta aktivt i lek sammen med barn for å støtte og 
veilede det enkelte barn i det lekende samspillet. 
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK. 
I barnehagen skal det være et rikt språkmiljø hvor alle barn skal være inkludert og delaktige. 
Språket er grunnleggende for å kunne kommunisere godt med andre og å uttrykke sine behov. 
En god språkutvikling de første årene legger også grunnlaget for lese- og skriveferdigheter 
senere. 

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn 
skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» 
(Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til hvordan vi jobber med språkstimulering for å fremme 
en helhetlig språkutvikling i barnehagen. Hvert enkelt barn skal ha en barnehagehverdag fylt 
med mening og aktiviteter som gir grunnlag for språkutvikling. 

UFORMELL SPRÅKSTIMULERING 
Den uformelle språkstimuleringen er noe alle voksne gjør til enhver tid når vi snakker med 
barna. Dette er som regel ikke planlagt, men spontant. Det kan for eksempel være i en 
påkledningssituasjon hvor vi setter ord på alle klesplaggene barna tar på seg, eller under et 
måltid hvor vi peker og setter ord på de ulike påleggssortene. Det å prate så mye som mulig 
med barna om det som interesserer de, det de ser og det vi gjør, er grunnleggende for at de 
skal utvikle et godt språk.

FORMELL SPRÅKSTIMULERING 
Språkstimulering i barnehagen skal også være målrettet, planlagt og godt faglig forankret. 
Den formelle språkstimuleringen er nettopp slik. Språkgrupper er en viktig del av vår formelle 
språkstimulering. Vi skal legge til rette for at barn som har behov for ekstra støtte for å øke 
språkutviklingen, skal få dét – gjennom f.eks. deltagelse i en mindre språkgruppe i en periode. 
Ved å ha språkgruppe regelmessig over tid, er målet at barna skal få økt språkforståelse. 

ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon)
ASK er kommunikasjonsmidler som brukes for å støtte barna i å kunne kommunisere og gi de 
flere muligheter til å uttrykke seg. De ulike kommunikasjonsmidlene vi bruker er; tegn-til-tale, 
grafiske symboler og bilder. Vi benytter ASK for at vi skal kunne bidra til at hvert enkelt barn 
skal ha mulighet til å uttrykke seg gjennom ulike kommunikasjonsformer, i dialog med oss 
ansatte, men også i dialog med andre barn.  

Tegn-til-tale er et hjelpemiddel som kan hjelpe mennesker med språkvansker å uttrykke seg, 
men er også effektivt i utvikling og styrking av språkutvikling hos alle. Tegnene blir brukt på 
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noen nøkkelord i hver setning for å stryke verbalspråket. Det har vist seg effektivt hos de 
yngste i barnehagen da de syns det er morsomt å gjøre tegn, og ikke minst oppnå å gjøre seg 
forstått.

Vi jobber for å integrere tegn til tale i mange aspekter av barnehagehverdagen slik at vi på 
best mulig måte kan støtte barnas språklige utvikling. Hos oss i Horneberg FUS skal ASK og 
det verbale språket skal gå hånd i hånd.

Behovet for ASK er varierende og avhengig av den enkeltes behov, da de alternative formene 
for kommunikasjon kan støtte, erstatte eller kompensere for verbalspråket. 
Foresatte til barn med særskilte behov for språkstøtte vil få tilbud om opplæring i tegn-til-tale.

Det viktigste for barnas språkutvikling er at vi bruker språket aktivt og bevisst, og 
snakker med barna.
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6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne oppleve demokratisk deltagelse ved å 
bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 
ferdigheter»  (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Gjennom ansvarlig deltakelse i et demokratisk felleskap skal barna få støtte i å prøve, feile 
– for så å lykkes i hverdagen. Vi vil til enhver tid jobbe mot å hjelpe barn i å utvikle empati, 
evnen til å ytre egne meninger og reflektere rundt konsekvensene av de valgene de tar. 
Ved å møte tilstedeværende voksne som tar barnas ytringer på alvor, vil barna få muligheten 
til å påvirke sin egen barnehagehverdag. Barna uttrykker seg på ulik måte ut fra utviklingsnivå, 
derfor er det viktig at vi fanger opp barnas mimikk, kroppsspråk, gester og sinnsstemning. 

Slik sikrer vi også at barn får utrykke sine synspunkter og skaper mening i den verden de er 
en del av. Dette betyr ikke at barn skal få bestemme alt i sin hverdag – mange av hverdagens 
beslutninger er ikke barn modne nok for å ta selv. Det er også slik at for mange valgmuligheter 
kan oppleves mer belastende og slitsomt enn det er positivt for et barn. At barn har rett til 
medvirkning betyr at de voksne skal gi barna valgmuligheter der det er rom for dette – i tråd 
med barnets modenhet – og at barnets uttrykk skal bli sett og hørt når valg blir tatt for barnets 
beste. Det er viktig at barnehagen er en arena der barna er trygge på å uttrykke sin mening.  

DER VIKTIGSTE KAN VÆRE  

Å OPPMUNTRE BARNA TIL Å 

UTTRYKKE SEG, OG LÆRE DEM AT 

DERES MENINGER BETYR NOE
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7. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
DEMOKRATI 
Se kapittel 6 Barns rett til medvirkning. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT, LIKESTILLING OG LIKEVERD
Alle er vi unike, og like mye verdt. Derfor jobber vi i barnehagen med å skape et samfunn hvor 
alle barn finner sin plass, og hvor de også evner å skape plass for andre som er ulik seg selv. Vi 
ser på ulikhet som en ressurs! I starten av september har vi et ekstra fokus på dette - parallelt 
som “Trondheim Pride” går av stabelen har vi i Horneberg mangfold som tema. 

Rammeplanen sier dette om mangfold: 
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter 
å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 
verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og 
fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. 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 synliggjøre et mangfold i familieformer 
og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen»            

  (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 9). 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å 
tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden»  (Utdanningsdirektoratet, 2017).

Gjennom bevisst holdningsarbeid i hverdagen, men også gjennom arbeid med Grønt flagg (se 
avsnitt ovenfor), og gjennom den årlige Hornebergfestivalen – der bærekraft er gjennomgående 
tematikk – jobber vi for at barna i Horneberg FUS utvikler gode bærekraftige vaner, og en 
begynnende forståelse for viktigheten av de valgene man tar.
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LIVSMESTRING OG HELSE 
Vårt hovedsatsningsområde Uteliv handler i stor grad om livsmestring og helse (se kapittel 
4), men I FUS barnehagene har vi også fokus på mat og måltider. Skal du være høyt og lavt, 
og er liten men skal bli stor, må du ha riktig mat. Vårt mål er å skape matglede gjennom riktig 
og sunt kosthold. Hode og kropp skal utvikle seg, og alle små helter må ha overskudd til lek 
og læring hele dagen. SmartMat er FUS-barnehagenes matkonsept. Viktige prinsipper i vårt 
mattilbud er: grønnsaker, fisk, rent kjøtt, vegetarretter, fullkorn, balansert inntak av fett, vann 
som tørstedrikk, naturlige søtningsstoffer og variasjon. 

I Horneberg FUS barnehage har vi en kostholdsansvarlig ansatt i 60 % stilling på kjøkkenet; 
Alexander Brun. Hver dag serverer Alex lunsj, og ett ettermiddagsmåltid med knekkebrød/brød 
og frukt og grønnsaker. Frokost medbringes hjemmefra. Det serveres tre varme lunsjmåltider 
i løpet av uka; ett av disse er fiskemåltid og ett grøtmåltid. Den siste varmretten varierer 
mellom kjøtt, kylling eller vegetar. De to resterende dager serverer Alex hjemmebakt grovt 
surdeigsbrød med variert pålegg, egg og grønnsaker. Vi serverer vann og melk som drikke. 
På turdager spiser barna turmatpakke som de har med seg hjemmefra.

Foreldre sitt ansvar:
• Send med barna sunne og gode matpakker til frokost, og til lunsj på turdager. 
En næringsrik frokost, som «varer en stund», gir et godt grunnlag for resten av 
barnehagedagen. Vi ønsker å redusere bruken av yoghurt og andre søte matvarer/
drikker til frokost. Derfor ønsker vi at dere ikke sender med barna disse produktene i 
barnehagen.
•Sørg for at barna har sin egen vannflaske til tørstedrikk mellom måltider. Dere har 
ansvar for at denne tas med hjem og vaskes. 

 

På merkedager som nissefest, karneval og sommerfest koser vi oss med «festmat», men ellers 
i året er vi nøye på at dette ikke serveres. Dette gir foreldre oversikt over hva barnet får i seg, 
og dere kan selv regulere hvor mye og hvor ofte barna får servert «godsaker».
https://fus.no/smartmat
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8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 
og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i 
sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold» 
(Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Vi ønsker at barna skal oppleve en progresjon i muligheter og utfordringer, samtidig som 
vi skal passe på at alle barn blir møtt der de er og gi dem muligheter for utvikling ut fra 
sitt nivå og sine interesser. For å sikre kontinuerlig arbeid i tråd med barnas utvikling, har 
vi i Horneberg FUS barnehage utarbeidet egen progresjonsplan for de syv fagområdene i 
Rammeplan for barnehagen. 

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen
• Alle barn skal 

oppleve å bli 
forstått og 
bekreftet gjennom 
kroppsspråklige 
uttrykk.

• Barna skal oppleve 
glede gjennom bruk 
av sang og musikk. 

• Fokus på 
begrepsutvikling 
og læring gjennom 
benevning og aktivt 
og bevisst bruk av 
språk. 

• Barna skal bli 
oppfordret til, og 
få erfaring med, 
å bruke språket i 
konfliktløsning. 

• Barna skal 
oppmuntres til å 
uttrykke ønsker 
og behov gjennom 
verbalt språk. 

• I hverdagen skal 
det legges vekt 
på å fremme 
kommunikasjon 
mellom barn i 
hverdags-situasjoner.

• Barna utvikler språk, 
rytme og begreper 
ved bruk av sang, 
rim og regler 

• Barna skal kunne 
forstå formidling av 
eventyr gjennom 
bruk av konkreter. 

• Barna skal bli kjent 
med bøker (tekst 
og bilde) som 
formidlingsmetode

• Barna skal kunne 
gjenkjenne andres 
følelser og vise 
empati. 

• Bli invitert til ulike 
typer samtaler der 
barna får anledning 
til å fortelle, undre 
seg, reflektere og 
stille spørsmål 

• Barna skal mestre 
utvalgte rim og 
regler fra samtid og 
fortid. 

• Barna skal bli kjent 
med ulike eventyr 
og fortellinger, 
og kunne bidra i 
formidlingen. 

• I samlingsstund er 
samtalen i fokus: 
barna skal mestre 
turtaking og å lytte 
til hverandre. 

• Barna skal få bidra til 
å skape fortellinger 
sammen 

• Barna skal 
oppleve glede ved 
utforsking av skrift 
og bokstaver, og 
gjenkjenne egen 
bokstav. 

• Barna skal kunne 
uttrykke seg 
gjennom et variert 
ordforråd, og mestre 
komplekse samtaler 
med hverandre. 

• Barna skal mestre 
å bruke språket i 
konfliktløsning.

• Mestre å sette ord 
på egne følelser, 
tanker, meninger og 
erfaringer.  

• Barna skal kunne 
forstå muntlige 
fortellinger uten 
bruk av konkreter. 

• Barna skal få 
uttrykke sine 
tanker, meninger og 
erfaringer gjennom 
barnesamtaler. 

• Barna skal utvikle 
en begynnende 
språklig bevissthet, 
gjennom å leke 
med språket.

Tegn til tale benyttes i kommunikasjonen slik at barna lærer å kommunisere ved bruk av tegn som støtte til språket (les mer 
om ASK kap.5).
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen
• Fokus på 

sanseinntrykk – lære 
gjennom å erfare. 

• Oppleve mestring 
gjennom å skape 
et produkt på 
egenhånd (gjennom 
veiledning fra en 
voksen).

• Oppleve 
mestringsglede ved 
at det de selv har 
laga blir verdsatt.  

• Gjøre seg kjent/
trygg med maling 
som uttrykksform. 

• Delta i innsamling av 
materiell som brukes 
til å uttrykke seg 
estetisk.

• Barna skal erfare at 
det de selv har skapt 
er bakgrunn for 
dokumentasjon og 
samtaletema. 

• Få en begynnende 
erfaring med 
ulike kulturelle 
uttrykksformer 
(kunst, instrumenter, 
musikk, sang, 
dramatisering, dans)

• Få erfaring 
innen ulike 
formingsteknikker 
(klippe, lime, male, 
forme, osv)

• Øve seg på å 
uttrykke sine 
ulike inntrykk 
gjennom skapende 
virksomhet (bruke 
musikk som 
stemningsskaper). 

• Få delta på kunst- og 
kulturopplevelser 
i miljøet/ byen 
(teater/ konserter/ 
utstilling/ arkitektur)

• Barna skal få øving 
i og selv finne ut 
hva som trengs av 
materiale i skapende 
prosesser. Delta i 
dialoger og undre 
seg sammen: hva 
trenger vi for å lage 
det vi skal lage? 

• Få erfaring med 
selvstendig bruk av 
verktøy 

• Barna skal få 
begynnende 
forståelse av at 
verden er ulik, og 
at vi i Norge lever 
i et flerkulturelt 
samfunn. 

• Barna skal få 
mulighet til å 
være kreative i sin 
kunstnerprosess 
gjennom og 
utforske med 
gjenbruksmateriale 
og skape noe av 
ting vi finner i 
naturen.

Felles for alle aldersgrupper er at barna skal oppleve at nødvendig materiale for å skape og videreføre lek og 
sanseopplevelser er tilgjengelig inne og ute. Alle barn skal oppleve at deres kulturelle bakgrunn gjøres kjent i barnehagen.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen
• Barna skal oppleve en 

hverdag som er tilpasset 
individuelle motoriske 
ferdigheter, og få rikelig 
med motorisk øvelse 
gjennom allsidige 
bevegelseserfaringer. 

• Barna skal ha mulighet til 
å være ute hver dag, og 
ferdes på variert underlag.

• Barna skal øve seg på å 
spise selvstendig. 

• Erfaringer med å spise ute. 

• Barna skal få mulighet 
til å være aktive og 
bli tilbudt varierte 
aktiviteter der 
kroppen tas i bruk 
på ulike måter (f.eks. 
hinderløype; løpe, 
hoppe, krabbe, rulle, 
klatre.)

• Barna skal på tur hver 
uke. 

• Barna skal gå selv på 
tur i nærmiljøet, på 
variert underlag. 

• Øver seg på å gå på 
do, og skape gode 
rutiner med håndvask. 

• Øve seg på å regulere 
egne følelser

• Barna skal oppleve 
måltidet som en 
positiv stund hvor 
de øver seg på å bli 
selvstendige, og hvor 
de blir introdusert for 
nye smaker og lære 
seg navn på ulik mat.

• Barna skal 
få oppleve å 
dra på lengre 
turer. 

• Turer i 
terreng/ skog 
er i fokus

• Barna skal 
oppleve å 
bidra med 
matlaging i 
barnehagen. 

• Begynnende 
kunnskaper 
om kroppen 
og dens 
funksjoner.

• Gjøre 
erfaringer 
med risikolek.  

• Sette grenser 
for egen 
kropp, og 
øve seg på 
å respektere 
andres 
grenser. 

• Barna skal 
oppleve flere 
utfordringer, i 
tråd med barnets 
utvikling, på tur. 

• Barna skal gjøre 
erfaringer med å 
gå på ski.

• Barna skal være 
med å dyrke mat 
i kjøkkenhagen. 

• Gjøre erfaringer 
med å lage mat 
på bål. 

• Mestre å vurdere 
risikolek. 

• Kunne 
gjenkjenne, og 
regulere egne 
følelser på en 
hensiktsmessig 
måte. 

• Barna skal 
være på veg 
mot å mestre 
å respektere 
andres grenser. 

• Barna skal oppleve 
turer flere ganger 
i uken, og lengre 
turer over et lengre 
tidsrom.  

• Barna skal bli 
utfordret til å gå 
lenger distanser enn 
tidligere. 

• Gjøre erfaringer med 
bruk av ski og skøyter.

• Barna skal få delta på 
matlaging på tur. 

• Gjennomføre 
friluftsuker.

• Heldagstur med ski til 
Bratsberg skistadion 
i mars.

• Fokus på hva som er 
hverdagsmat/sunn 
mat og hva som er 
kosemat.

• Gjennom fysisk 
aktivitet og turglede 
bli mer robuste, 
selvstendige og kjenne 
mestringsfølelse.  

Få gode turopplevelser med friluftsliv året rund, tilpasset alder og utvikling.

Alle barn skal få servert god, næringsrik mat i barnehagen, og gjøre seg kjent med ulike smaker. 

Alle barn skal få utvikle gode vaner med vann som tørstedrikk. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen
• Barna skal få 

erfaringer med 
å være på tur 
i barnehagens 
nærmiljø 

• Gjøre 
sanseopplevelser og 
erfaringer i skog og 
mark. 

• Bli kjent med samisk 
kultur gjennom 
sanse-opplevelser

• Barna skal få 
en begynnende 
kjennskap til 
hva som finnes i 
nærmiljøet rundt 
barne-hagen. 

• Barna skal 
gjenkjenne det 
norske flagget 

• Barna skal 
introduseres for 
«Tarkus», og få 
en begynnende 
forståelse for 
trafikksikkerhet. 

• Barna skal få 
opplevelser med 
lengre turer 
gjennom bruk av 
buss som transport. 

• Barna skal ha 
kjennskap til 
flaggene til alle 
nasjonaliteter som 
er representert i 
gruppen. 

• Barna skal få 
en begynnende 
forståelse for barns 
rettigheter (barne-
konvensjonen). 

• Barna skal ha 
kunnskaper om 
hvordan ferdes trygt 
i trafikken. 

• Barna skal få 
mulighet til å gjøre 
seg kjent med 
ulike institusjoner/ 
bygninger i byen. 

• Barna skal 
være trygg på å 
bruke buss som 
transportmiddel. 

• Barna skal ha 
en begynnende 
forståelse for at 
mennesker lever 
forskjellig i ulike 
familier og i ulike 
deler av verden. 

• Barna skal ha 
kunnskap om at 
samefolket er en 
urbefolkning i 
Norge. 

• Barna skal ha en 
forståelse for at 
mennesker er 
forskjellige, og at 
det lever nasjonale 
minoriteter i Norge. 

• Barna skal gjennom 
et prosjekt 
om vikinger få 
kjennskap til byen 
vår og vikingtiden. 

• Avslutningstur 
til Stiklestad og 
historien om Olav 
den hellige. 

• Være med å skape 
og videreutvikle 
naturlekeplass i 
nærområdet. 

• Ha begynnende 
kunnskap om 
historien til 
Trondheim. 

Barna skal få kjennskap til og, ut fra utviklingsnivå, bidra i markeringen av sentrale merkedager i samfunnet vi lever i.  

Alle barn skal, ut fra utviklingsnivå, erfare at de har medvirkning i egen hverdag og bli trygg på egen deltagelse. 



33

ANTALL, ROM OG FORM 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen
• Barna skal få bruke 

kroppen aktivt for 
å få en erfaring av 
seg selv i rommet 
(romforståelse). 

• Barna skal få 
erfaringer med 
ulike geometriske 
figurer og deres 
egenskaper, og øve 
seg på å sortere på 
ulike måter.   

•  Barna skal bli 
utfordret til å 
bruke hinderløype/ 
naturen for å erfare 
ulike preposisjoner 
– seg selv ifht 
omgivelsene. 

• Barna skal bli kjent 
med telling og antall 
gjennom aktivt bruk 
i hverdagen, og 
gjennom sang, rim, 
regler og fortellinger. 

• Gjøre erfaringer 
med størrelser i 
omgivelsene, og 
kunne sammenligne. 

• Barna skal gjøre seg 
erfaringer og forstå 
kontraster som: mye 
– lite, 

• liten – stor, og kunne 
bruke dette aktivt. 

• Barna skal 
være kjent med 
grunnleggende 
geometriske former 
og kunne bruke 
begreper for å 
beskrive. 

• Barna skal 
bli utfordret 
til å oppdage 
sammenhenger 
i naturen og i 
samfunnet.

• Barna skal gjøre 
erfaringer med 
måling ved bruk av 
ulike materialer. 

• Barna skal utfordres 
til å undre seg 
over matematiske 
sammenhenger. 

• Barna skal ha et 
godt matematisk 
ordforråd (kunne 
bruke grunnleggende 
matematiske 
begreper). 

• Barna skal ha en 
forståelse av antall. 

• Barna skal kunne 
kjenne igjen tall, og 
få en begynnende 
forståelse for 
sammenhengen 
mellom tall og 
telling. 

• Kunne uttrykke tall, 
mengde og telling 
på flere ulike måter. 

• Gjøre erfaringer 
med ulike måter å 
løse matematiske 
utfordringer.  
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen

• Utforske og bli kjent 
med tradisjoner 
innen ulike 
høytider gjennom 
samlingsstunder og 
aktiviteter 

• Bli kjent med 
julesanger 

• Delta på markeringer 
av ulike høytider, 
merkedager og 
tradisjoner. 

• Barna skal oppleve 
tydelige regler for 
hvordan vi behandler 
medmennesker på en 
god måte. 

• Delta i 
temasamlinger om 
de ulike høytidene 
vi markerer 

• Fokus på at barna 
skal danne gode 
holdninger og 
verdier i samsvar 
med kristent og 
humanistisk arv og 
tradisjon. 

• Barna skal øve seg 
på å respektere 
hverandre, selv om 
vi er ulike. 

• Få en 
begynnende 
forståelse for 
bakgrunnen for 
de høytidene 
vi markerer i 
barnehagen 

• Barna skal bli 
kjent med ulike 
religioner og 
livssyn som er 
representert i 
gruppen. 

• Fokus på samtalen: 
Eksistensielle, 
filosofiske og etiske 
spørsmål. 

• Reflektere over 
gjeldende, og 
grunnleggende 
normer og verdier. 

• Barna skal ha 
interesse og respekt 
for hverandre, 
og se verdien av 
ulikhet og likhet i et 
fellesskap.  

• Barna skal vite 
bakgrunnen for 
hvorfor vi markerer 
religiøse høytider. 

• Ha en forståelse for at 
ulike mennesker kan 
ha ulike livssyn. 

• Få en forståelse av at 
det er mange måter å 
forstå ting på og leve 
sammen på.

• At det i Norge 
finnes mange ulike 
trosretninger.  

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
1 åringen 2 åringen 3 åringen 4 åringen 5 åringen

• Barna skal få 
erfaringer med 
å være ute, og 
gjøre seg trygg 
på barnehagens 
uteområde. 

• Barna skal få 
begynnende 
kjennskap til 
ulike typer dyr. 

• Erfare at ting vi 
finner i naturen 
kan brukes 
til skapende 
virksomhet. 

• Barn skal bli støttet 
i sin nysgjerrighet 
rundt fenomener i 
naturen, og oppleve 
voksne som under 
seg sammen med 
dem. 

• Oppleve trygghet på 
tur i nærmiljøet, og 
øve seg på turregler. 

• Få grunnleggende 
kjennskap til hvor 
maten vi spiser 
kommer fra. 

• Få en begynnende 
kjennskap til 
kildesortering ved å 
gjenkjenne hva som 
er plast, papp, og 
restavfall.

• Besøk til Voll gård 

• Utforske naturens 
mangfoldighet, 
og få begynnende 
kunnskaper om 
dyrelivet. 

• Mestre å følge 
barnehagens 
turregler

• Barna skal delta i 
miljøsamlinger, og 
få kunnskaper om 
hvordan ta vare på 
miljøet 

• Øve seg på å 
forsyne seg med 
passelig mengde 
mat (redusere 
matavfall)

• Gjøre erfaringer 
med bruk av 
teknologi for 
innhenting av 
informasjon. 

• Utvikle en begynnende 
forståelse for hvordan ta 
vare på naturen 

• Barna skal være med å 
dyrke mat i kjøkkenhagen 
og lære om hvor maten 
vår kommer fra

• Delta i dyrking 
i barnehagens 
kjøkkenhage og 
få kunnskap om 
kompostering/ansvar for 
barnehagens kompost

• Få rikelige muligheter til 
å studere vekster og dyr, 
og få kunnskaper om det 
vi finner. 

• Få kunnskaper om 
hvordan vi tar vare på dyr. 

• Ha kjennskap til naturens 
mangfoldighet ved ulike 
årstider. 

• Delta i bruk av teknologi. 

• Ha kunnskaper om 
å ferdes i naturen 
og om hvordan å ta 
vare på naturen. 

• Delta på innhøsting 
i barnehagens 
kjøkkenhage 

• Dyrenes kretsløp 
(hvem spiser hvem?)

• Ha kunnskaper om 
vannets ulike former 

• Ha kunnskaper om 
tenning av bål 

• Kunne regler for 
spikking og bruk av 
kniv. 

• Ha kjennskap 
til menneskets 
livssyklus 

Barna skal utvikle gode vaner som er med på å ta vare på miljøet: kildesortering, søppel på tur tas med til barnehagen, kompostere 
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9.  PLANLEGGING, HANDLING, 
DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON 

I tillegg til årsplan har vi mer detaljerte planer for hver enkelt gruppe. Vi har valgt å planlegge, 
evaluere og dokumentere hver måned. 

Når ny måned starter skal plan for kommende måned ligge i kalenderen på MyKid, og en 
evaluering og dokumentasjon på det vi har gjort den forrige måneden kommer i månedsbrev 
på MyKid. I månedsbrevet skal det komme tydelig frem hva vi skal gjøre, hva vi har gjort - og 
hvorfor.

Vi evaluerer og dokumenterer blant annet gjennom bilder som viser noe av det vi har gjort. 
Bildene må sees i sammenheng med teksten i månedsbrevet som forklarer hvilke faglige 
begrunnelser som ligger bak aktivitetene våre. Slik knytter vi praksis og teori sammen.

Mye annen nyttig og viktig informasjon gis også via MyKid.

Dere vil motta Hornebergnytt med jevnlige mellomrom, der daglig leder kommer med felles 
informasjon til dere foreldre.

I tillegg planlegger vi og evaluerer det vi gjør på våre planleggingsdager, personalmøter, 
gruppemøter og på pedagogmøtene.
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10. SAMARBEID OG OVERGANG
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 
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, jf. barnehageloven 
§ 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen 
skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med 
foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. 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).

Det viktigste samarbeidet med dere foreldre er den daglige kontakten og dialogen vi har ved 
levering og henting av barnet. Da utveksler vi informasjon som er viktig for oss for at barnet 
deres skal bli tatt godt vare på, og at vi har en forståelse av hvilke hensyn vi må ta for at dagen 
til barnet skal bli best mulig. Det kan være hvordan barnet har sovet, spist, om barnet er i god 
form, eller om det er opplevelser og gleder som skal deles. Ved henting ønsker vi å fortelle 
dere hvordan dagen til barnet har vært og hva vi har opplevd. Dette er ett godt utgangspunkt 
for at dere kan snakke om barnets barnehagedag hjemme.  Dette kobler hjem og barnehage 
sammen og det er viktig for barnets trygghetsfølelse.

SAMARBEID UTOVER DEN DAGLIGE KONTAKTEN: 
Daglige samtaler, tilgjengelighet på MyKid, mail og telefon.

Foreldresamtaler to ganger i året (en samtale rundt bursdagen to barnet og en samtale rundt 
halvårsdagen). Ved behov har vi samtaler utover dette.

Foreldremøter for alle foreldre to ganger i året.

SU (samarbeidsutvalget). SU består av valgte foreldrerepresentanter og ansatte, i tillegg til 
daglig leder. Hovedoppgaven er å sikre god kontakt mellom foreldre og barnehagen. SU skal for 
eksempel fastsette barnehagens årsplan, komme med forslag til budsjett eller driftsendringer.
Foreldreråd: innbefatter alle foreldre/foresatte med barn i barnehagen. Saker som tas opp 
i samarbeidsutvalget kan sendes ut på høring til foreldrerådet som da har mulighet å si sin 
mening.
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ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
Barnehagens eier legger til rette for FUS barnehagenes faglige utvikling. Saker som angår 
barnehagen den daglige drift tas opp på styremøtet 2 ganger i året. Daglig leder sender også 
inn driftsrapport hver måned.  

Barnehagen har felles opptak med kommunale barnehager gjennom oppvekstkontoret. 
Oppvekstkontoret fører også tilsyn med barnehager.

Fagteam er et tverrfaglig samarbeid mellom PPT, Barne– og familietjenesten, helsestasjon og 
barnehage. I Fagteam tas opp saker der barnehagen har behov for råd og veiledning til videre 
arbeid med enkeltbarn. Alle saker som tas opp skal være godkjent av foreldre og foreldrene 
skal få mulighet/tilbud om å være med på møtet. 

Spesialpedagogisk team er FUS barnehagenes interne team i forhold til kompetanseheving i 
spesialpedagogikk og enkeltsaker som barnehagen trenger veiledning og råd på. Foreldre skal 
være informert og godkjenne om saker som skal tas opp.

Barnehagen er referansebarnehage for Dronning Mauds Minne Høgskole for 
Barnehagelærerutdanning. Vi tar imot studenter i praksis. Det vil være studenter hos oss 
flere perioder av barnehageåret. Det er pedagogene som er veiledere for studentene og de vil 
også gi foreldre informasjon om når det kommer studenter for å være hos oss.

Nettverk Trøndelag består av daglige ledere for de 7 FUS barnehagene i Trondheim og Malvik. 
Vi hjelper og støtter hverandre og samarbeider om felles arrangementer, kurs og fagdager. 

ICDP – INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT PROGRAMME 
ICDP er et foreldreveiledningsprogram som bygger på mange års forskning. 
Veiledningsprogrammet tar for seg sentrale utfordringer som mange foreldre møter, og 
strategier for god og positiv kontakt mellom foreldre og barn. I Horneberg FUS barnehage har 
vi tre ansatte som er sertifiserte ICDP-veiledere. De vil kunne tilby ICDP- kurs for foreldre i 
gruppe, eller bruke kompetansen i veiledning. 

OPPSTART I HORNEBERG FUS BARNEHAGE 
Det finnes ikke et fasitsvar på hva som er den optimale tilvenningsperioden – det avhenger av 
hvert enkelt barn. Det vi vet noe om, er hva barn trenger for å føle seg trygg; foreldrene sine. 
I tillegg vet vi at det er en fordel for barnet å møte både personalet og barnehagens rom før 
barnehageoppstart.  Med bakgrunn i dette starter vi tilvenningen allerede i juni med besøksdager 
for alle nye barn. Fordi vi vet at det er trygghet for barnet å møte personalet på barnets 
tryggeste arena; i hjemmet, gjennomfører vi også hjemmebesøk en stund før barnet starter i 
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barnehagen. Gjennom å dra på besøk til familien får vi også en unik mulighet til å danne trygge 
gode relasjoner med foreldre, noe som er avgjørende for barnets samlede trivsel. Foreldrene er 
også aktive i oppstartsperioden i barnehagen – vi gjennomfører en 5 dagers tilvenningsperiode 
i gruppe. Foreldrene er sammen med barnet sitt i barnehagen i denne perioden, og barna får 
utforske denne nye tilværelsen sammen med de aller tryggeste personene i sitt liv. Samtidig 
vil de gradvis bli kjent med, og trygg på, de ansatte på gruppen. Ved at flere barn har oppstart 
samtidig, får også foreldre mulighet til å danne relasjoner seg imellom, og med de andre barna på 
gruppen – noe vi vet har betydning for gode barnefellesskap i oppveksten. Vi strekker oss langt 
for å tilpasse oss barnas behov. For de små barna kan dette i stor grad handle om tidspunkter 
for hvile og måltider, men det kan også handle om trygghet. Om barn har behov for å ha mamma 
eller pappa sammen med seg i flere dager, legger vi til rette for dette.

OVERGANG FRA SMÅBARN TIL STORBARN
Ved starten av hvert barnehageår begynner de barna som i løpet av kalenderåret fyller tre 
år på storbarnsbasen. Å begynne på storbarn innebærer en overgang fra å være eldst på 
småbarnsbasen til plutselig å være yngst på storbarnsbasen. Det innebærer også nytt fysisk 
miljø og noe endrede rutiner i hverdagen – i tråd med barnets aldersadekvate utvikling. Å 
gjøre denne overgangen så trygg som mulig er viktig. Derfor starter vi tidlig med tilvenning 
til storbarnsbasen. Allerede i januar begynner gruppen å ta jevnlige turer opp på besøk – etter 
hvert vil de også gjennomføre flere hverdagslige aktiviteter som måltid og stell på den nye 
basen. Vi vil alltid sikre at barna som skifter base har med seg minst en trygg voksen som de 
kjenner fra tiden på småbarn over på storbarn. Baseskifte er også et naturlig tema på både 
foreldresamtaler og på foreldremøte. 

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 
Når Hva Ansvarlig Kommentar/lenker

Desember/ Vedtak om skoleplassering sendes til alle  
skolestartere.

Fagenhet for oppvekst 
og utdanning

 

Desember/ januar Barnehagene får informasjon om innskrivings- 
rutiner ved den enkelte skole.

Rektor Skolen kan sjekke hvilken 
barnehage neste års  
1. trinns-elever tilhører. 

Desember/ januar Alle foreldre får informasjon om barnehagens 
samarbeid med skolen.

Styrer  

Januar Informasjonsskriv til minoritetsspråklige skole- 
starterforeldre om språkkartlegging sendes ut.

Styrer  

Februar/ mars Innskriving Rektor  

Vår Skolen inviterer alle barn til besøk på skolen. Rektor  

Vår/høst Foreldremøte med informasjon om skolestart. Rektor  

Egen rutine ved overgang som gjelder barn med enkelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
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ÅRSHJUL ASKELADDEN 2021/2022 (førskolegruppa)

Hovedmål: Skape robuste mennesker som kan møte skolestart og verden med pågangsmot, 
nysgjerrighet og livsglede

• Barna skal få mer kunnskap om 
byen vår

• Få kjennskap til vikinger og 
vikingetiden

• Veilede og støtte barna i 
prosessen rundt forberedelser 
til skolestart

• Avslutningstur til Stiklestad

• Barna skal få kjennskap til 
menneskets livssyklus

• Lære mer om kroppen og få en 
forståelse for at mennesker er 
forskjellige 

• Bli trygg på sin egen kropp og 
seksualitet

• Veilede og støtte barna i 
prosessen og forventningene 
rundt skolestart 

• Barna skal lære mer om vær og 
værmelding og betydningen det 
har for hverdagen vår

• Barna skal få større 
utfordringer på tur.

• Delta på matlaging på tur

• Oppleve mestring og 
selvstendighet på tur

• Få erfaring med å bruke digitale 
verktøy

• Barna skal få lære mer om 
endringene som skjer i naturen 
gjennom de ulike årstidene

• Barna skal få erfaring med ski og 
skøyter

• Barna skal få kunnskap om 
hvordan man ferdes og tar vare 
på naturen

• Få større kjennskap til hvorfor 
vi markerer ulike høytider og 
en forståelse av at høytidene 
markeres ulikt innenfor ulike 
trosretninger

PROSJEKT:  
Byen vår/Historiske 

Trondheim

Vi besøker og utforsker 
ulike historiske plasser i 

byen vår

Førskoletur

PROSJEKT:  
Kroppen min

Heldagstur

Ski/skøyteturer

PROSJEKT:  
Vær, klima og natur

Vi lager vår egen 
værmeldingssending

Heldagsturer, lage mat 
på tur

PROSJEKT:  
Vær, klima og natur.

Jul og forberedelse til 
Lucia

Ski/skøyteturer

Svømmekurs
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11. BARNEHAGENS ÅRSHJUL 
MÅNED PROSJEKT TRADISJONER/ AKTIVITETER

August Nytt barnehageår, oppstart og tilvenning 
Planleggingsdag 13.august

September
Mangfold markeres
Fokus på brannvern 

Samtidig som Trondheim Pride arrangeres markerer vi mangfold 
i barnehagen. 
Brannvernuke (uke 38)
Heldagstur gjennomføres med alle grupper på storbarn 

Oktober Prosjektperiode:  
Interkulturell måned 

Planleggingsdager 14. og 15. oktober  
Foreldremøter avholdes.
FN- dag (24.10.) markeres med foreldrekaffe og innsamlings- 
aksjon fredag 25. oktober
Toddlerdag på DMMH (Rød)

November De ulike gruppene gjennomfører 
egne prosjekter 

Desember Advent/ jul Julevoll (Rød)
Englejakt i Nidarosdomen (Lilla)
Jul på Sverresborg (Askeladden)
13.12. Luciafrokost (Askeladden går luciatog)
17. desember: Nissefest
Barnehagen er stengt 24.desember til 3.januar 2022.

Januar Prosjektperiode Planleggingsdag 28. januar

Februar 7. februar: Markering av samefolkets dag (6.2.)
18. februar: Karneval 

Mars 11. mars: Vinteraktivitetsdag 

April Prosjektperiode

Heldagsturer for alle grupper 

8. april: Påskefrokost 
Barnehagen er stengt hele påskeuka (11.4. – 18.4.)

Mai 16. mai: 17. mai- feiring i barnehagen
Dugnad (foreldre)
Foreldremøter avholdes

Juni Hornebergfestival uke 24
Sommerfest med avslutningsseremoni for skolestarterne 16. juni.  
Førskoletur med overnatting (Askeladden).

Juli Sommerstengt uke 28 og 29
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12. GRUPPE- OG KONTAKTINFORMASJON 

PROSJEKT 
Vi i Horneberg FUS barnehage deler barnehageåret inn i tre prosjektperioder; høst, vinter, 
og vår. I en prosjektperiode går vi i dybden på et bestemt tema, og ved å bruke de 7 ulike 
fagområdene fra Rammeplanen har barna mulighet til å fordype seg i et tema med ulike 
innfallsvinkler – en helhetlig lærings- og opplevelsesprosess! 

Tema for prosjektperiodene på vinter og vår står de ulike gruppene fritt til å velge selv – hver 
enkelt gruppe tar utgangspunkt i hva barna er interessert i, og bygger på dette når vi planlegger 
en prosjektperiode. Med dette er barnas medvirkning en viktig faktor for valg av tema. 

Daglig leder, Stina Ovesen 
Mobil: 902 10 750
dl.horneberg@bhg.no 

GRUPPE PEDAGOGISK LEDER TELEFON MAIL BARNEHAGELÆRER

Askeladden Stian Olsen
Sindre Pedersen

91672937 stian.olsen@bhg.no
sindre.pedersen@bhg.no

Lilla Øyvind Reinseth 91672938 oyvind.reinseth@bhg.no Øyvind er i permisjon fra  
slutten av august til februar. 
Vikar for Øyvind: 
Kine Selven  
kine.selven@bhg.no

Rød Tove Gerhardsen 91672933 tove.gerhardsen@bhg.no Sivert Haugdahl sivert.haug-
dahl@bhg.no 
Tove er i permisjon fra starten 
av september til desember.
Vikar for Tove: 
Ida Olise Solberg
Ida.solberg@bhg.no

Gul Katrine Solvik 91672934 katrine.solvik@bhg.no Siv Alida Berg
siv.berg@bhg.no

Grønn Marianne Lillebostad 91672936 marianne.lillebostad@bhg.no Hannah Vatnan (Vikar for Ann 
Karin Furseth - permisjon det-
te barnehageåret)
Hannah.vatnan@bhg.no 

Spesial pedagog Anne Johansen 91672935 anne.johansen2@bhg.no Kari Skei (permisjon til mars)
Elisa Ervik (permisjon til mars) 
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KILDER
Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver. 
Oslo: Utdanningsdirektoratet. 
Fus.no 

LENKER:
Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
Rammeplan på nett: https://www.udir.no/rammeplan 
FUS: https://fus.no/ 
Barnehagens hjemmeside: https://fus.no/horneberg 
Barnehagens facebookside: https://www.facebook.com/horneberg.fus.barnehage/ 
Barnehagen på instagram: horneberg_fus_barnehage 

FOTO:
Barnehagens ansatte 
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NOTATER
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Stina Ovesen

Tlf: 90 21 07 50 

E-post: dl.horneberg@bhg.no

Besøksadresse:

Gamle Leirvegen 111

7038 Trondheim 

Tlf: 90 21 07 50


