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Velkommen til  
Sjøskogbekken FUS

Barnehagen startet som Ranheim Foreldrelagsbarnehage 
august 2005. Vi holdt da til i Ranheim ILs klubbhus mens 
den nye barnehagen ble bygd. Vi flyttet inn i vårt eget 
hus 1. august 2006. Og her er vi med 4 avdelinger med 
til sammen 80 barn. Og det betyr at vi i august 2020 har 
vært i drift i hele 15 år!

Som navnet tilsa var barnehagen eid av foreldrene.  
Vi var innforstått med at det var et midlertidig navn.  
Og etter en avstemning blant foreldre og ansatte, falt 
valget på Sjøskogbekken. Et naturlig og godt valg i 
og med at bekken som renner under brua vår heter 
Sjøskogbekken. 

Barnehagen er en del av FUS kjeden som drifter over 180 
barnehager. Vi er stolte av å være en del av FUS 
 – Hvor brukerdialog settes høyt, barna er FUS og de 
ansatte verdsettes høyt gjennom kompetanseutvikling  
sentralt og lokalt. 

Nytt av året er at vi annenhver måned inviterer dere 
foreldre til et frokostmøte hvor vi tar opp aktuelle tema. 
I tillegg åpner vi for at barna som er født i 2014 og 2015 
kan få låne Grillhytta vår gratis til bursdager om dere 
inkluderer alle på samme alderstrinn på avdelingen dere 
går på.
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FUS Verdigrunnlag og mål 

FUS barnehagenes hovedmål;

Glødende; 
Vi er imøtekommende og tar 
godt imot barn og foreldre

Vi byr på oss selv og er 
løsningsorienterte

Vi har et godt fellesskap og 
gleder oss til å gå på jobb

Tilstedeværende:
Vi lytter, bekrefter og ser barnas 

behov

Vi undrer, observerer og engasjerer 
oss i samspill med barna

Vi er trygge voksne som viser at vi 
bryr oss om barna

Skapende:
Vi tenker nytt, er innovative 

og ser muligheter

Vi er kreative og skaper magiske 
øyeblikk

Vi er deltakende voksne som 
engasjerer enkeltbarnet, 
barnegruppen og våre 

medarbeidere

FUS barnehagenes verdisett er: 

GLØDENDE – SKAPENDE – TILSTEDEVÆRENDE

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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  FUS barn har et positivt selvbilde

  FUS barn har det gøy i barnehagen

   FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og 
har vennekompetanse 

   FUS barn gleder seg til «resten av livet». De vet 
de har påvirkningsmuligheter og at innspillene 
deres teller.

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE 
PLATTFORM 

Vi vet at barn er likeverdige og fullstendige 
mennesker i det livet de lever her og nå, og fokuset 
er ikke det de en gang skal bli. Vi har ansvar for 
at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn 
og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i 
gruppen er betydningsfulle personer  
for fellesskapet. 

Vi har fokus på å fremme positive handlinger som 
motvirker avvisning, mobbing og vold.  
Barnehagen skal være et trygt, men utfordrende 
sted der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli 
kjent med egne og andres følelser. De skal lære 
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen for 
å fremme bærekraftige verdier, holdninger og 
praksis. I Sjøskogbekken FUS barnehage jobber vi 
kontinuerlig med å legge til rette for at barna skal 
kunne bli den beste utgaven av seg selv. Barnet 
lever 100 % her og nå. Det som betyr noe og som 
gir kvalitet er det som skjer i dette øyeblikk, ikke 
det som skal skje om en time eller i neste uke. 
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DANNING OG MEDVIRKNING

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle 
evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter 
i samspill med andre.  Vi skal bidra til danning av sosiale, 
kreative og selvstendige mennesker med tro på egne 
evner og muligheter! Helhetlig læringssyn handler om 
erkjennelsen av at barnet lærer i alle situasjoner, og 
at de uformelle læringssituasjonene er like viktige for 
barns danning og utvikling som de formelle. For barn i 
barnehagen er det dette hverdagen handler om. Barn 
utvikler ikke nødvendigvis sosial kompetanse i riktig 
retning «bare» fordi de er sammen med andre barn. 
Sosial kompetanse er ikke medfødt. Den utvikles ikke 
av seg selv, og den oppstår ikke gjennom modning eller 
tilfeldig læring. Sosial kompetanse må tilegnes gjennom 
målrettet læring, refleksjoner og egne erfaringer.

Gjennom dialog dannes og tilpasser barnet seg gjennom 
hele oppveksten. Barn har rett til å medvirke i denne 
prosessen.. Begrepet medvirkning brukes i dagligtalen 
med forskjellige nyanser. Vi i Sjøskogbekken FUS 
barnehage tolker barns medvirkning som en væremåte 
for alt arbeid i barnehagen. Barn er medmennesker som 
skal møtes med forståelse og innlevelse når de uttrykker 
sine tanker, meninger og følelser. Læringsprosessen 
starter i det øyeblikket vi blir født. De fleste barn er 
nysgjerrige, kreative, vitebegjærlige og lærelystne og 
dette ønsker vi at barna skal ta med seg resten av livet. 
De skal utvikle en positiv holdning til at de kan lære og 
mestre. Barn må få ha sine tanker og meninger, og bli 
anerkjent for det. Alt dette stimulerer FUS barna til å 
utvikle vennekompetanse.
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Dette krever ulike arbeidsmåter i forhold til alder 
og utvikling. Barn med sosial kompetanse og gode 
egenledelsesferdigheter er bedre i stand til å gå inn i 
en vennegruppe, og vet mer om hvilken atferd som 
er passende i en situasjon. Samtidig mottar sosialt 
kompetente barn oftere positive tilbakemeldinger fra 
andre barn, og dette har stor betydning for positiv 
utvikling av egen identitet.

Omsorg er nært knyttet til danning og er en viktig 
forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg er 
også å stille krav og å sette grenser. Dette skal gjøres 
på en slik måte at barnet ikke føler seg krenket eller 
misforstått. Grensesetting skal være preget av dialog, 
og erkjennelsen av at barn skal behandles med like stor 
respekt som voksne.

Mål; 
«Barna skal oppleve medansvar og medinnflytelse i 
egen hverdag gjennom å lære seg å ta så gode valg 
som mulig»
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HVA VIL VI HVORDAN FÅ DET TIL

Fremme barns psykiske helse, livsmestring 
og følelse av egenverd
Barna blir sett og hørt og akseptert for den 
de er, og det de kan bidra med.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen. Barnet skal møtes med anerkjennelse, føle seg inkludert og verdifull. 
Barnet møtes med lydhørhet, nærhet, omsorg, innlevelse, sensitivitet og evne og 
vilje til samspill som gir det tro på seg selv og sine egne muligheter.

At barn skal oppleve å medvirke i egen 
hverdag – i lek og hverdagsaktivitetene.

Glødende, skapende og tilstedeværende voksne.
Legge til rette miljøet på en slik måte at barna mestrer og ”klarer selv” i størst mulig 
grad.Vi utfordrer barna til å finne gode løsninger i balansen mellom selvhevdelse og 
det å se andres behov, gjennom å hjelpe de til å regulere følelser og bearbeide sorg 
og skuffelser ut fra alder og modning. 

Sette barna i stand til å tenke selv. Barna 
blir oppmuntret til å gi aktivt uttrykk for 
sine tanker og meninger. 

Anerkjenne barnet ved å lytte, se initiativene barnet gjør. Da opplever de at de har 
påvirkning på egen hverdag. Barna skal oppmuntres til å tenke og reflektere selv 
over hvorfor de tar de ulike valgene de gjør i barnehagehverdagen. 

Oppmuntre til undring og spørsmål Blir møtt av nysgjerrige voksne. Barna oppfordres til å uttrykke seg på ulike måter; 
muntlig, språklig, estetisk, kroppslig osv.

Vi bruker barnas innspill i hverdagen og i 
planlegging av tema og prosjektarbeid

Barnas innspill blir hørt og har betydning ved at vi lytter og reflekterer sammen 
barn og voksne, Vi observerer hva barna undrer seg over og dokumenterer dette.

Utvikle barna robusthet eller 
motstandsdyktighet, også kalt resiliens

Vi viser at alle barn er like mye verdt og er viktige for fellesskapet. For å styrke 
resiliensen ser vi barna for den de er, ikke hva de gjør. Dette gjør vi gjennom å 
synliggjøre barna i positive situasjoner og møte de med forståelse i vanskelige 
situasjoner hvor de kan forvente kritikk. Barn som møtes med forståelse og 
gjensidighet vil lettere utvikle forståelse og innlevelse i forholdet til andre 
mennesker.
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Vennskap og lek
FUS-barn skal ha det gøy, og trives i lek.  
Leken kjennetegnes av glede, kreativitet, humor og 
livslyst. Leken har en egenverdi som ikke skal måles i 
læringsutbytte. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan 
skape en verden etter sitt eget hode. Gjennom å gi barn 
gode lekeferdigheter og venneanskaffelsekompetanse får 
barna hos oss styrket sin sosiale kompetanse, utvikler 
omsorg og omtanke for andre, og styrker  
selvbilde og selvfølelse. 

Lek er den viktigste aktiviteten barnet gjør, og den 
viktigste læringssituasjonen i barnehagen. Vi vet at 
lek tar tid og prioriterer derfor tid til lek og da spesielt 
rolleleken. Rolleleken stiller krav til planlegging, 
arbeidshukommelse, igangsetting, selvregulering, 
organisering, fleksibilitet og ikke minst selvmonitorering 
som er viktige egenledelsesferdigheter.  
Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse 
og medvirkning i barnehagen. 

HVA VIL VI 
Legge til rette for inkluderende og god lekekultur

HVORDAN FÅ DET TIL 
Glødende, skapende og tilstedeværende 
voksne. Vi dekker på til lek, både ute og inne, 
rommene skal være innbydende, spennende, gi 
utfordringeroginspirerebarna til kreativ lek, aktivitet 
og samhandling.
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• Utviklet seg emosjonelt og  

intellektuelt

• Opplevd vennskap

• Tatt initiativ

• Utfoldet seg

• Opplevd latter og glede

• Samarbeidet

• Bearbeidet erfaringer og opplevelser

• Opplevd empati

• Blitt utfordret

• Øvet konsentrasjonen

• Bygget selvtillit

• Øvet på konfliktløsning og forhandling

• Øvet på turtaking

• Opplevd samspill mellom barn-barn, 

og barn-voksen

• Lyttet til andre

• Lært om regler og normer

• Gjort erfaringer med ulike leketyper

• Lært om egen identitet og egne 

 grenser, prøvd ut sosiale koder

• Brukt fantasien

• Kjent på mestringsfølelse

• Øvet på å gi og ta

• Tatt ansvar, funnet løsninger

• Øvet tålmodigheten

• Vært en del av felleskapet

• Ledet og blitt ledet

• Brukt sansene

• Vist omsorg

• Bygget selvfølelse

• Vært kreativ

• Øvet motorikken

• Opplevd motgang og små tap

• Opplevd samhold

• Vært nysgjerrig

• Øvet på å kommunisere

• Gitt av seg selv

• Utviklet egenledelsesferdighetene

• Vært et barn – som lærer gjennom  

å leke

Når barnet ditt sier:
«i dag har jeg bare lekt...»  Da har barnet ditt...

LEK                          SOSIALT KOMPETENTE BARN
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I den nye rammeplanen står det blant annet at 
barnehagen skal fremme barns psykiske helse, 
livsmestring og følelse av egenverd. For å fremme 
dette arbeidet har vi i Sjøskogbekken FUS barnehage et 
fokus på relasjon mellom barn og voksen. Sentralt i vårt 
relasjonsarbeid står fire funksjoner;

  Å synligjøre, trygge og anerkjenne barn

  Å hjelpe barn med å regulere følelser

  Å hjelpe barn med sorg og skuffelser

  Å hjelpe barn til å leke og mestre

Dette bidrar til å utvikle barns robusthet eller 
motstandsdyktighet, også kalt resiliens. For å styrke 
resiliensen hos barn er det viktig at barn må bli sett, hørt 
og forstått for den de er, og ikke hva de gjør.  
Derfor arbeider vi for å synligjøre barna i positive 
situasjoner og møte de med forståelse i vanskelige 
situasjoner hvor barna forventer kritikk.

PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN
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«Barnet Først» – og «Evalueringen av Tuning in to 
Kids i norske barnehager»

Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas 
følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor 
en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen 
av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas 
emosjonelle kompetanse. Barnet først er en 
kompetanseutvikling i FUS barnehagene som 
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. 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 barnehagene. TIK lærer 
omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å 
gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas 
følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for 
alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over 
tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides 
i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i 
samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også 
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Bakgrunn for forskningen
Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. 
Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om lag 
halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til 
geografisk plassering i landet) til å være med i 
det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og 

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE 2019/2020
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den andre halvparten i kontrollgruppen (pulje 2). 
Med intervensjonsgruppe mener vi de som får 
opplæring og trening i Tuning in to Kids og CLASS-
observasjoner det kommende barnehageåret. 
Kontrollgruppen vil få samme opplæring og trening 
så snart forskningen er ferdig gjennomført, det 
påfølgende barnehageåret (2020/ 2021).

Gruppeinndeling
49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, 
Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig 
trukket ut fra disse regionene, men bak dette 
utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet til 
kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 
200 avdelinger, og nærmere 3600 barnehagebarn 
berøres av kompetanseutviklingen.

Målinger
Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) 
vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen 
(måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10 
måneder etter (måletidspunkt 2). Dette baseres i 
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte 
og barnas foreldre, men også observasjoner 
og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. 
Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de 
barnehageansattes evne til emosjonsregulering og 
emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og 
emosjonelle klimaet i barnehagen. 

Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver 
enkelt vil få mer informasjon om dette. Selve 
kompetanseutviklingen som skal foregå er en del 
av FUS’ satsing, og vil gjennomføres uavhengig av 
om dere samtykker til selve forskningsdelen eller 
ikke. Vi håper likevel dere ser nytteverdien av at 
evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle 
landets FUS-barnehager.
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Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk Institutt 
(PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste 
for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen.

Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO

Vi prøver å tenke bærekraft i alt vi gjør. Hver gang vi foretar et innkjøp er man nødt til å se på innkjøpet 
ut i fra at bærekraftig perspektiv, klipping av gress er noe vi kommer til å holde til et minimum om det kan 
være med å hjelpe humlene og biene vi har på besøk, vi er opptatt av å ha et så lite matsvinn som mulig, 
tegnearkene barna har tilgjengelig er a5, vi har ikke blåposer, vi har sykehuskasse for ødelagt leker og på 
foreldrearrangement ber vi alle foreldre om å ta med egne kopper og fat. Det er fortsatt en god vei til at vi 
kan si at bærekraften går seirende ut hver gang, men vi er på vei. 

Holdningsendringer hos voksne tar lengre tid enn hos barn så det er også et mål i år om at vi voksne også 
skal jobbe med dette på personalnivå.

Grønt Flagg



17

Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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Forrige barnehageårs grønt flagg-satsning het for 
Kosthold og matkultur. Selv om vi nå går videre 
til nytt prosjekt, kommer det vi har gjort i det 
prosjektet til å være med oss videre.

Vårt Grønt Flagg-prosjekt for barnehageåret 
2019/2020 handler om søppel på tur. Vi ser på 
våre turer i nærmiljøet og på lengre turer hvor 
mye søppel det er i naturen. Vi har bestemt oss 
for å sette fokuset på det. Hver avdeling skal for 
eksempel ha med seg poser så de kan rydde med 
seg eventuell søppel de finner på turene. 

Flere og flere barnehager og skoler adopterer 
ulike strender og følger de opp igjennom året. 
Med inspirasjon fra det, har vi valgt å adoptere 
stadionområdet rett ved barnehagen vår. Det er 
et fast turmål for oss, og vi ser på våre turer dit at 
der mye søppel som legges igjen der. Vi har inngått 
et samarbeid med A-laget til Ranheim Fotball og 
skal ved å ha et par felles ryddedager med dem 
i løpet av barnehageåret, sette fokus på å holde 
stadionområdet ryddig.
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Hva vi vil Hvordan vil vi gjøre det

Bevisstgjøre barna om hva som er søppel og undre oss om hvor det 
kommer fra.

• Plukke søppel på turer. 

• Egne samlinger med søppel, avfall og forbruk som tema.

Holde området rundt Ranheim Stadion ryddig • Felles ryddedager med Ranheim Fotball.

Gjennomføre barnehagehverdagen ut ifra et bærekraftig  
perspektiv

• Planlegge og gjennomføre innkjøp og ulike tema i barnehagen 
godt. 

BARNET 
FØRST!
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FUS SmartMat
SmartMat er en viktig satsning for FUS. Prosjektet er nært knyttet til vår satsning på egenledelse i lek og 
læring. Helt grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid er at de får i seg 
næringsrik og nok mat som sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt.

Mat som serveres skal gi barn energi til lek og læring og legge grunnlaget for et sunt kosthold resten av 
livet. Denne satsningen fra FUS sentralt viderefører vår målsetting om å fremme gode kostvaner og helse i 
barnehagen, som har vært fokusområde som en del av Grønt flaggsatsningen i mange år.  

Mål; Sikre at mat som serveres i FUS barnehagene gir energi, godt humør og en kvikk hjerne for barna
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Hva vil vi Hvordan få det til

Maten skal gi energi • Fokus på sunt kosthold.

• Variasjon gjennom uka

• Bevissthet på innhold i maten vi serverer

Videreutvikle måltidene som en  
pedagogisk arena

• Gjennomgang av våre retningslinjer og mål

• Kontinuerlig refleksjon rundt hvordan måltidene gjennomføres mht til den  
standarden vi har

• Ha klare rammer

• Rom for gode samtaler og planer for lek legges

• Estetisk – hvordan serverer vi maten

• Atmosfære. Barns og voksne spiser sammen, fordi dette er en utmerket arena for læring

• Hva serveres - hvorfor

• Vurdere personalets væremåte, God rollemodell
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Innholdet i barnehagen skal gi barnet erfaringer fra 
alle fagområdene i rammeplanen. Med progresjon 
menes fremgang, fremskritt; utvikling.  
Fagområdene er integrert i hverdagssituasjonene. 
I lek og sosialt samspill skjer det ofte en spontan 
kommunikasjon knyttet til de  
forskjellige fagområdene.
 
Hverdagssituasjonene, det vil si måltid, 
påkledning osv skal planlegges og gjennomføres 
på en slik måte at barnet får gode lærings- og 
mestringsopplevelser. Barn lærer gjennom å bruke 
sansene sine og å delta aktivt med hele kroppen. 
Opplegg og aktiviteter skal ta utgangspunkt i dette.

Vår oppgave er å møte barna på deres ståsted og 
gi dem utfordringer deretter. Barna skal få oppleve 
mestring, samtidig er det viktig å få oppgaver 
som gjør at de får mulighet til å lære nye ting og 
opparbeider seg en god selvfølelse. Alle barna i 
barnehagen vil få tilbud om det samme, men ikke 
hvert år. Det skal være forskjell på hva en 1 åring 
gjør og opplever og hva en 5 åring gjør og opplever. 
Vi må ha noe å glede oss til, noe vi kan se frem mot. 

FAGOMRÅDENE; PROGRESJONSPLAN
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Progresjonsplanen er et levende dokument som 
evalueres kontinuerlig og endres ved behov. 
Progresjonsplanen skal være et støttedokument i 
forhold til arbeid med fagområdene og inneholder 
mål og arbeidsmetoder for hvert enkelt fagområde. 
Hvilke områder vi legger mest vekt på vil variere 
fra periode til periode ut fra barnegruppenes 
sammensetning, interesser og behov, og hvilke 
prosjektarbeid vi jobber med. Prosjektarbeidene har 
alltid en tverrfaglig tilnærming. 

I Rammeplanen er det beskrevet syv fagområder 
som skal være representert i barnehagen i løpet av 
et år ; Antall, rom og form, Nærmiljø og samfunn, 
Etikk, religion og filosofi, Natur, miljø og teknikk, 
Kunst, kultur og kreativitet, Kropp, bevegelse og 
helse, Kommunikasjon, språk og tekst.
Vi synliggjør hvert fagområde med progresjon med 
inndeling 0-2 år, 3-4 år og 5-6 år.
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Kommunikasjon, språk og tekst

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål:
• Møte språklig aktive voksne som lytter, 

observerer, tolker kroppsspråk og gir 
respons.

• Barna må få tid til å uttrykke seg.
• Øve på å ha felles fokus på en aktivitet.

• Vi bidrar til at barna utvikler sin  
begrepsforståelse og sitt ordforråd i 
samspill med andre. 

• Barna skal bruke språket sitt til å uttrykke 
følelser, ønsker og erfaringer, til å løse 
konflikter og å skape positive relasjoner 
i lek.

• Lytte til lyder og rytme i språket, og bli 
fortrolige med symboler som tallsiffer  
og bokstaver.

• Få et positivt forhold til tekst og bilde.
• Kunne fortelle en historie  

med sammenheng.
• Kunne formidle egne meninger, og lytte 

til andre.

• Lek som hovedaktivitet.
• Tilgjengelige voksne som benevner og 

gjentar, gjennom å sette ord på det vi ser, 
gjør og opplever.

• Øve på å ta tur (min tur – din tur) i lek, 
måltider og stellesituasjoner.

• Snakke om, og være oppmerksom på 
følelser

• Bruke konkreter, og knytte lyd og objekt 
sammen

• Pekebøker / billedbøker tilgjengelig
• Spille spill
• Leke, improvisere og eksperimentere 

med rim og regler, sanger og eventyr.
• Bruk av rekvisitter til sang og eventyr.

• Tid til lek – fokus på rollelek.
• Samtaler med barna i lek, måltider og 

stelle/do-situasjoner.
• Lytte, bekrefte og benevne ord og  

begreper i hverdagssituasjoner.
• Øve på å bruke språket til å skape  

relasjoner, delta i lek og som redskap til å 
løse konflikter.

• Formulere ønsker, lytte, og vente på tur. 
• Få erfaringer med ulike spill.
• Bli kjent med tall og bokstaver.

• Tid til lek – fokus på rollelek.
• Tøyse med språket.
• Videreutvikle ordforrådet ved å bruke 

ulike ord og begreper i språket.
• Kunne spille spill sammen med andre.
• Dramatisering.
• Formidling av eventyr: kunne lytte, og 

fortelle selv.
• Bli lest for fra fortsettelsesbok.
• Skoleklubb.
• Barnesamtale
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Kropp, bevegelse mat og helse

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Vi bidrar til at barna får en positiv  
selvoppfatning gjennom kroppslig

• mestring. Skaffe seg gode erfaringer med 
varierte og allsidige bevegelser  
og utfordringer.

• Barna skal oppleve og medvirke til mål-
tidsglede og følelse av fellesskap. Vi 
ønsker å bidra til at barna får gode erfa-
ringer med å smake / spise sunn mat

• Bli kjent med egen kropp og utvikle en 
bevissthet om egen og andres kropp

• Vi bidrar til at barna får en positiv selv-
oppfatning gjennom kroppslig mestring. 

• Videreutvikle kroppsbeherskelse, grov-
motorikk og finmotorikk, rytme og  
motorisk følsomhet

• Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv
• Sette grenser for egen kropp og respek-

tere andres grenser.

• Utvikle glede ved å bruke naturen til 
utforskning og kroppslige utfordringer og 
får en forståelse av hvordan en bruker og 
samtidig tar vare på miljøet og naturen.

• Utvikle forståelse og respekt for egen og 
andres kropp og at vi er forskjellige

• Få kunnskap om menneskekroppen og 
forståelse for betydningen av gode vaner

• Lære om kroppen og ulike begreper 
gjennom lek

• Sunn kost. Hvile. 
• Lære seg å sette grenser for egen kropp 

og respektere andres
• Bruke kroppen allsidig
• Oppleve mestring grovmotorisk og fin-

motorisk
• Gymsalen /Folkets hus
• Øve på å klare ting selv, drikke, spise og 

å kle av og på.
• Oppleve sang, musikk, dans og bevegel-

sesleker
• Erfaring med uteliv / friluftsliv; Gå på tur, 

uteliv i barnehagen, lavvo.

• Vi leker inne og ute. 
• Sunn kost og aktivitet
• Turer i nærmiljøet, minimum 1 dag i uka 
• Lære å tilpasse fart/steg ved å se seg om 

i terrenget
• Dans/bevegelse. 
• Gymsalen /Folkets hus
• Øve på å beherske egen kropp
• Lære om kropp, bestemme over egne 

kropp
• Lære om hygiene
• Utvikle finmotorikk gjennom tegning, 

klipping, puslespill, perle, leire, lego og 
annen konstruksjonslek

• Tid til lek/rollelek
• Vennskap. 
• Selvstendighets- trening. 
• Kosthold. 
• Hygiene. 
• Bordskikk. 
• Bevegelsesleker. Hoppe tau, klatre
• Dans og bevegelse Lengre turer. 
• Blyantgrep
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SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:
         LEK, GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI
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Kunst, kultur og kreativitet

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål:
• Vi bidrar til at barna får oppleve kunst og 

kultur alene og sammen med andre. 
• Legge til rette for skaperglede gjennom 

å introdusere barna for ulike teknikker, 
materialer og instrumenter.

• Vi bidrar til at barna skal få rom til kreativ 
tenkning, fantasi og skaperglede.. Utvikle 
elementær kunnskap om virkemidler, 
teknikk og form for å kunne uttrykke 
seg gjennom språk, musikk, sang, dans, 
drama

• Vi bidrar til at barna for uttrykke seg 
gjennom kreativ tenkning, fantasi og ska-
perglede.  Barna skal utvikle sin evne til å 
bearbeide og kommunisere sine inntrykk 
(lytte og iaktta) og gi varierte uttrykk 
gjennom skapende aktivitet. Styrke sin 
kulturelle identitet og sine personlige 
uttrykk

• Introdusere ulike materialer for å uttrykke 
seg selv estetisk

• Voksne undre seg sammen med barna.
• Lytte til musikk, bevege seg til musikk
• Lære enkle barnesanger / bevegelses-

sanger
• Leke med udefinert lekemateriale
• Forme i sand og snø
• Barna skal få bruke sansene sine gjen-

nom sansemotorisk lek 
• Introdusere eventyr og dramatisering
• Oppleve høytider og tradisjoner
• Kulturuke
• Tilgang til: 
• bøker, instrumenter, utkledningsutstyr. 

• Lek og drama, utkledningsklær tilgjen-
gelig 

• Kulturuke
• Sanger, rim og regler
• Lytte og bevege seg til forskjellige mu-

sikksjangre
• Turer for eksempel biblioteket
• Vi bruker formingsmateriell og naturma-

terialer til kreative aktiviteter. 
• Leke med udefinert lekemateriale
• Oppleve høytider og tradisjoner

• Lek og drama, utkledningsklær tilgjen-
gelig 

• Kulturuke
• Dramatisere eventyr og sanger
• Sang, sangleker, rim og regler
• Tegneoppgaver
• Ulike formingsuttrykk
• Opptreden Lucia og sommerfest
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Natur, miljø og teknologi

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål:
• Barna skal få mulighet til å oppleve und-

ring og gode erfaringer i utforskning av 
naturens mangfold. 

• Gode opplevelser med friluftsliv

• Vi bidrar til at barna opplever glede ved å 
ferdes i naturen 

• Utvikle respekt for naturen og begynnen-
de forståelse for hvordan de kan ta vare 
på naturen. Er deltakende i matlaging. 
Barna får innsikt i digitale verktøy

• Barna skal få grunnleggende innsikt i bæ-
rekraftig utvikling, hvordan man skal ta 
vare på naturen, bli bevisst på sortering 
av papp, plast, glass/metall og restavfall.

• Få utforske og erfare digitale verktøy. 
Få erfaring med fenomener i den fysiske 
verden

• De voksne er aktive med barna i naturen 
og bygger opp under /deler barnas und-
ring og legger til rette for utforsking av 
naturen.

• Barna får oppleve ulike sanseinntrykk 
gjennom naturen. 

• Se på hvordan ulike elementer blir til i 
naturen.

• Rusken 

• De voksne bruker naturen som arena for 
lek, undring utforskning og læring. Gjen-
nom turer og ved å bruke uteområdet 
vårt, vil barna få muligheten til å lære og 
utvikle respekt for naturen. Barna får bli 
med på forberedelser og gjennomføring 
av matlagingen. 

• Rusken

• Gjennom turer og uteområdet vil barna 
lære hvordan de skal ta vare på naturen 
og hvilke konsekvenser disse handlin-
gene har for fremtiden. Barna blir med 
på sorteringen av avfall fra når de selv 
kaster avfallet til vi kaster avfallet videre i 
container. I skoleklubben vil det være en 
fast eksperimentdag i måneden

• Rusken



29

Etikk, religion og filosofi

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål: Vi ønsker å være med på å gi 
barna gode holdninger og verdier den 
tiden de går i barnehagen

• Vi bidrar til at barna lærer å mestre sam-
spill med andre og får toleranse for hver-
andres ulikheter.

• Erfarer at grunnleggende spørsmål er 
vesentlige, ved at det gis anledning og ro 
til undring og tenkning, samtaler  
og fortellinger

• Tilegner seg samfunnets grunnleggende 
normer og verdier

• Utvikler toleranse og interesse for hver-
andre og respekt for  
hverandres bakgrunn.

• Oppleve voksne som viser respekt og 
anerkjennelse for barn og andre voksne

• Oppleve grensesetting og trygge voksne 
som veileder

• Øve forskjell mitt og ditt, rett og galt
• Øve turtaking og vente på tur
• Kjenne igjen følelser, egen og andres
• Oppleve medinnflytelse
• Kunne hevde seg selv og sine meninger
• Lære at alle er like mye verdt
• De voksne undrer seg rundt filosofiske 

spørsmål med barna

• Vi bruker den ”gylne regel”, som en 
grunntanke. (Det du vil at andre skal gjø-
re mot deg, skal du gjøre mot dem). 

• Temasamlinger. 
• Steg for steg
• Forsterke positive egenskaper hos barna. 
• Barna får kjennskap til tradisjoner  

og høytider
• Kirkebesøk

• Vi bruker den ”gylne regel”  
som grunntanke. 

• Voksne er aktive samtalepartnere som 
både aksepterer og nyanserer 

• Vise respekt og utøve respekt  
for hverandre

• Få erfaringer med at det er ulike måter å 
feire høytider og andre begivenheter på

• Markere tradisjoner og høytider



30



31

Nærmiljø og samfunn

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål; Vi bidrar til at barna får oppleve 
nærmiljøet rundt barnehagen. 

• At de utvikler tillit til egen deltakelse i og 
påvirkning av fellesskapet

• Bli kjent med noen historiske endringer i 
lokalmiljø og samfunn

• Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og 
levesett

• Vi bidrar til at barna blir kjent i nærmiljø-
et rundt barnehagen.

• Vi bidrar til at barna tar i bruk nærmiljøet 
gjennom å gi de opplevelser og erfaringer

• Kjenne til trafikkregler

• Stimulere til lek 
• Opplever voksne som inkluderer alle i 

fellesskapet
• Få erfaring i å bli sett og tatt på alvor
• Få erfaring i å føle tilhørighet, det å samle 

oppmerksom
• -heten sin mot noe
• Bli kjent med og utforske barnehagen
• Turer i nærmiljø (Ulike lekeplasser, fjære, 

skog)
• Tradisjoner og levesett.

• Utvikle gruppefølelse gjennom deltakelse 
i samlingsstunder, lek og andre aktiviteter

• Lære å inkludere andre
• Lære å bestemme sammen med andre
• Alle får lik tilgang til lekemateriell og 

aktiviteter uavhengig av kjønn
• Vi bruker områdene rundt barnehagen. 
• Benytte aktuelle kulturtilbud

• Undrende spørrende og deltakende 
voksne

• Deltar på ekspert undersøkelse, opple-
velse av seg selv som betydningsfull i 
fellesskapet

• Kjennskap til rettigheter og plikter i et 
demokratisk samfunn 

• Skolegruppe
• Kjennskap til trafikkregler for gående
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Antall, rom og form

0-2 år 3-4 år 5-6 år

• Delmål; Vi bidrar til at barna opplever 
glede over og utforske og leke med tall 
og former. 

• Erfarer ulike typer størrelser, former og 
mål gjennom 

• Vi bidrar til at barna opplever glede over 
å utforske og leke med tall, former og 
farger.

• Tilegner seg gode og anvendbare mate-
matiske begreper

• Erfarer, utforsker og leker med form og 
mønster

• Vi bidrar til at barna oppdager matema-
tikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst 
og kultur. Erfare ulike typer størrelser, 
former og mål gjennom å sortere og 
sammenligne. Bruke kroppen og sansene 
for å utvikle romforståelse.

• Bli kjent med barnehagen og avdelingens 
dagsrytme og fysiske rom

• Voksne bruke matematiske begreper 
aktivt i hverdagen. Se på likheter og 
ulikheter, å sortere, systematisere og 
sammenligne, se antall, størrelse, former 
og mønstre, telle og måle

• Bruke motsetninger som stor/liten, over/
under osv.

• Farger. 
• Bruke sanger, rim og regler
• Materiale skal være tilgjengelig 

• Bruker telling i hverdagssituasjoner og 
lek. utforske og snakke om tall og størrel-
ser. Gjenkjenne tall og geometriske for-
mer og begreper. Øve på å sortere, syste-
matisere og sammenligne. Vi bruker ulike 
telleregler og sanger. Spille spill; vente på 
tur, bruke terning, flytte riktig antall. 

• Bruke matematikk i dagliglivet og lek som 
bøker, musikk, digitale verktøy, spill og 
naturmateriale for å inspirere. Legge til 
rette for å telle lengre og skrive tall. være 
med i skoleklubb. Lære om tid. Spille 
strategispill, regelspill og terningspill 
sammen med andre. orientere seg i for-
hold til avstand og tid. bli introdusert for 
ulike måleenheter.



33

BARNET 
FØRST!
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ÅRSPLAN:
Årsplanen er primært et  

arbeidsredskap for de ansatte i 
 barnehagen. Den gir føringer for det 

pedagogiske innholdet i det  kommende 
barnehageåret. Årsplanen viser de 
 store linjene, og følger barnehage-
året. Den dokumenterer også vårt 

 verdigrunnlag og oppgaver og  
barne hagen som arena for lek,  

læring og utvikling. 

OPPSTART  
I BARNEHAGEN

Nye barn som begynner  
i barnehagen får en egen  

velkomstmappe.  
Informasjonen gitt i  
velkomstmappen tas  

derfor ikke inn i  
årsplanen.

PLANARBEIDETS
OPPBYGGING

UKEPLAN:
Hver avdeling lager en 
ukeplan som legges ut 

på MyKid.

DAGSRAPPORT: 
Hver avdeling skriver fra 

dagen i dag på  MyKid 
hvor foreldre kan  sette 

seg inn i aktiviteter 
og hendelser som har 

skjedd.
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Lov om barnehager: 
Regulerer alle barnehagene i Norge, både  
private og offentlige. 

Barnehages samfunnsmandat; 
§ 1. barnehagens skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for  
allsidig utvikling 

Rammeplanen 
Er en forskrift til Lov og barnehager og trådde i 
kraft 1. august 2017. Rammeplanen er barnehagens 
viktigste pedagogiske arbeidsdokument.  
Den viser hvilke krav samfunnet stiller til kvaliteten 
på tilbudet.

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen er en avtale som beskytter 
barns rettigheter. Der står det om hvordan alle 
barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet 
barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.
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Årsplan 
Årsplanen er primært et arbeidsredskap for de 
ansatte i barnehagen og synliggjør hvordan vi 
jobber for å oppfylle kravene i barnehagelov og 
rammeplan.  Den gir føringer for det pedagogiske 
innholdet i det kommende barnehageåret. 
Årsplanen inneholder månedsplaner 

Ukeplan 
Hver avdeling setter opp en oversikt over ukens 
planer. Ukeplanen er dynamisk og ligger på MyKid.

Dagsrapport 
Hver avdeling skriver om dagen i dag på MyKid hvor 
foreldre kan sette seg inn i aktiviteter og hendelser 
som har skjedd. 

Andre styringsdokumenter;
  Vedtekter 

  Serviceerklæring 

  Etiske retningslinjer 

  Forskrift om miljørettet helsevern 
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Planlegging 
Foregår hele tiden. Planleggingen foregår på ulike 
nivåer. Observasjon av enkeltbarnet, grupper av 
barn, samt gjennom samtaler med barna.  
Med utgangspunkt i dette bruker vi avdelingsmøter 
og ledermøter til å planlegge det pedagogiske 
innholdet i barnehagen. Personalmøter diskuterer 
vi og reflekterer rundt ulike pedagogiske tema hvor 
målet er kompetanseheving og  
personalmessige anliggender 

Planlegge, begrunne og organisere;  
Vi varierer arbeidsmåter for å gjøre barnehagens 
innhold spennende og variert; 

Temaarbeid – Hver avdeling lager egne 
periodeplaner hvor de velger tema med bakgrunn i 
barnegruppas interesser og/eller behov. Dere vil få 
informasjon om dette gjennom ukeplaner på MyKid.

Prosjektarbeid – Avdelingene jobber i løpet av året 
med en rekke små og store prosjekt ut i fra barnas 
interesser.

Planlagte aktiviteter – skjermet og tilrettelagte 
aktiviteter med enkeltbarn, små grupper eller hele 
gruppa. Vi benytter pedagogiske verktøy i  
dette arbeidet.

Spontane aktiviteter – for å bidra til å skape 
engasjement, interesse og motivasjon.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
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Dokumentasjon 

Gir informasjon til foreldre / foresatte, kommune 
og eier om barnets opplevelser og læring samt 
synliggjøring av personalets arbeid.  
Dette gjøres gjennom;

Månedsbrev: 
Hver avdeling sender ut et skriv pr mail som viser i 
ord pedagogisk arbeid og hverdagsmagien gjennom 
måneden som har gått

Møtereferater;  
Dokumenterer og sikrer fremdrift

Pedagogisk dokumentasjon:

  Logg

  Praksisfortelling

  Foto (bilder og tekst)

  Skriftlig observasjon
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Vurdering 

Synliggjør hvordan virksomheten fungerer.  
Foreldre, barn og personal  
deltar i vurderingsarbeidet.

Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres 
og vurderes fortløpende. 

Hverdagen vår blir evaluert kontinuerlig. 

   Hensikten er å lære av egen praksis og bidra  
til å utvikle barnehagen som  
pedagogisk virksomhet. 

   Brukerundersøkelsen, samt oppfølging av 
rutiner, beredskapsplaner og ik-systemer 
hjelper oss å holde god kvalitet gjennom 
evaluering av igangsetting av tiltak der  
dette er nødvendig.

Refleksjoner rundt pedagogisk praksis, både faglig 
og etiske problemstillinger.  
Dette skjer på ulike arenaer, som avdelingsmøter, 
personalmøter og planleggingsdager, og på 
ledernivå hvor vi har pedagogisk ledermøter og i 
medarbeiderundersøkelser.

Foreldre deltar gjennom daglige møter, 
brukerundersøkelser, foreldresamtaler, 
foreldremøter, foreldreutvalg og SU.
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HJEM / BARNEHAGE

Vår viktigste samarbeidspartner er foreldre 
/ foresatte. Foreldrene og personalet har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
Foreldresamarbeidet skjer på individnivå, hvor vi 
møtes daglig ved bringing og henting. Vår kontakt, 
åpenhet og samarbeidsevne gjør at barna kan 
se hjemmet og barnehagen som en felles arena. 
Vi har i tillegg kontakt via foreldresamtaler, ulike 
foreldrearrangementer, foreldremøter, foreldreråd, 
SU, MyKid og via mail og telefon.

Når barnet begynner i barnehagen 
– Rammeplan for barnehagen 2017 sier; Barnehagen 
skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for 
at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. 
Vi starter samarbeidet allerede når barnet får 
plass og har takket ja til plassen. Vi inviterer til 
foreldremøte tidlig i mai hvor vi gjennomgår vår 
informasjonsfolder «Velkommen til Sjøskogbekken 
FUS barnehage».  Vi tilbyr to besøksdager i 
etterkant av foreldremøte for de som starter 
på småbarn, på den avdelingen de skal starte, 
hver på en times varighet. I juni gjennomfører vi 
hjemmebesøk, hvor vi inviterer oss hjem for å bli 
bedre kjent med barn og foreldre. Alt dette for å 
lette overgangen i så stor grad som vi kan.

SAMARBEID OVERGANGER
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Overganger innad i barnehagen
 – Barnehagen har et opplegg hvor de eldste barna 
på småbarn er på besøk på storbarn, er med på tur 
osv. med en kjent voksen fra småbarn. Dette er med 
på å skape en positiv forventning og trygghet hos 
barna og gjør overgangen mer skånsom. 

Overgang barnehage-skole 
– Barna tilhører ulike skoler og ulike skoler har 
ulike rutiner for gjennomføring av hvordan denne 
overgangen skjer. Dette gjelder både førskoledager 
og form av innskriving. Samarbeid skole barnehage 
skjer ved at vi utveksler informasjon om barnet. 
Foreldrene fyller ut et samtykkeskjema i forkant av 
dette hvor vi enes om hvilken informasjon som  
skal utveksles. 
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Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene 
for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn 
og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til 
beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det 
at barnehagen samarbeider med andre tjenester og 
institusjoner i kommunen. 

Rammeplanen kap.5

Vi har et samarbeid med følgende 
institusjoner

   Ranheim, Jakobsli, Vikåsen og Charlottenlund 
skole mtp overgang bhg/ skole 

  Grønn barneby

  Den kulturelle barnehagesekken

  Helsestasjonen

  Barne– og familie-tjenesten Østbyen 

   Dronning Mauds Minne høgskolen for 
førskolelærerutdanning, hvor vi tar imot 
studenter gjennom hele året

  Ranheim alders og sykehjem, 

  Trondheim kommune

   Vi stiller også praksisplasser tilgjengelig for 
kursdeltakere i regi av NAV. Språkpraksis?

  Ranheim IL

SAMARBEIDPARTNERE



43

Et godt personalsamarbeid er en forutsetning for å kunne utføre et best mulig pedagogisk arbeid med 
barna. Målet for personalsamarbeidet er at personalet trives og føler at arbeidet er meningsfullt.  
Vi ønsker å skape en god atmosfære, samt trygghet blant de voksne, noe vi tror gir et godt utgangspunkt 
for personlig utvikling.  Vi vil etterstrebe en god kommunikasjon hvor vi kan diskutere meninger, holdninger, 
ideer og utveksle erfaringer, slik at vi kan arbeide ut fra en felles plattform i det pedagogiske arbeidet.
 
Vi ønsker å arbeide for å ha felles holdninger til barna og metodene vi bruker. Det er ønskelig at personalets 
ressurser skal utnyttes, og at hver enkelt skal føle seg betydningsfull i arbeidet i barnehagen. 

Kompetanseheving skjer på ulike nivå og i ulike fora her ved Sjøskogbekken FUS barnehage.  Et kompetent 
personale er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i barnehagetilbudet. 

PERSONALSAMARBEID
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Dette gjøres gjennom:
  Deltakelse på Avdelingsmøter  
1 gang pr. uke 

 –  Bruk av praksisfortelling hvor vi 
reflekterer sammen over egen 
praksis

 –  FUS refleksjonsspill, hvor 
vi utfordres på ulike etiske 
dilemma

 –  Faglig påfyll rundt enkeltbarn og 
grupper av barn

 –  Diskusjon mht best mulig 
utnyttelse av personalressurser, 
egen rolle, personalsamarbeid

   Personalmøter 1 gang pr måned 
 –  Satsningsområder/helhetlig 

læringssyn – refleksjon
 –  Barnehagens innhold
 –  Serviceerklæring
 –  Bruker og medarbeider-

undersøkelsen (evaluerer mål jevnlig)

 –  HMS
 – I nformasjon
 –  Evaluering

   Pedagogisk leder møter hver  
14 dag

 –  Faglig fokus og utvikling
 –  Erfaringsutveksling 
 –  Barnehagens faglige fokus

  Planleggingsdager
 –  Planlegge, vurdere og evaluerer 

egen praksis
 –  Sosialt og faglig innhold

   Kompetanseutvikling gjennom 
FUS skolen

   Ulike nettverk som DL nettverk 
og spes.ped nettverk

  Kurs i regi FUS Nidaros. 
 –  Ulike foredragsholdere

  Trivselssamtaler 4 ganger i året 

 –  Gjennomføres med nærmeste 
leder

 –  Settes personlige mål for 
perioden

   Medarbeidersamtale 1 gang  
pr. år

 –  DL gjennomfører disse

   Studiesirkel på egen arbeidsplass 

   Veiledning i hverdagen av 
pedagogisk personale

   Intern kursing på egne 
arbeidsverktøy samt 
pedagogiske verktøy vi bruker.

I tillegg går to ansatte videre-
utdanning også dette barnehageåret, 
begge ved DMM Høyskole for 
barnehagelærerutdanning.
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TRADISJONER
 
I Sjøskogbekken FUS barnehage har vi allerede mange tradisjoner. Noen er gamle og noen er nye, men alle er så godt 
innarbeidet at vi kan kalle det en tradisjon.

Turer
Vi bruker bl.a. å dra til Hitrafjæra, Hansbakkfjæra, Chamonixskogen, Vitensenteret, og øvrig nærmiljø. Vi bruker også Folkets 
hus som «gymsal». Lavvo er med så de minste kan få ‘’duppen’’ sin på utedager. Hver avdeling har 1 til 2 turdager i uken

Supersamling
Felles samling for alle 1 gang i måneden. Fokus er formidling av kultur gjennom dramatisering av eventyr, sangglede og 
fellesskap

Skoleklubb
Eget opplegg for 5 åringene. Aktiviteter i og utenfor barnehagen. De er bla på Tjønnstuggu, samt har uteuke i hansbakkfjæra, 
div aktiviteter i barnehagen, lucia-tog . pluss mye mer.

Kryss og tvers Samlinger hvor voksne og barn på samme alder er sammen torsdag formiddag  9.30 – 11.00 fra januar av

Høstsuppe Et felles arrangement hvor foreldre inviteres til barnehagen i tidsrommet 15 – 17. 

Adventstid
Hver avdeling har ansvaret for hver sin adventssamling. Vi serverer tradisjonell julemiddag til barn og ansatte. Har også 
nissefest. 

Julefrokost Vi inviterer foreldre på frokost i barnehagen på lucia-dagen. 5 åringene går lucia både i barnehagen og på sykehjemmet.

17. mai feiring Vi markerer 17. mai den 16. mai. Vi går i tog og har leker/aktiviteter i barnehagen etterpå.

Kulturuke med 
sommerfest uke 
22

Vi arrangerer en uke med aktiviteter og forbereder en forestilling som skal fremvises på sommerfesten. I tillegg underholder 
skoleklubben og vi har en høytidelig avslutning for disse barna. Etterpå vi samler vi barn, foreldre og ansatte til grilling. 
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August
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

32 5 6 7 8 9

33 12 13 14 15 16

34 19 20 21 22
Skoleklubb

23
Varmlunsj

35 26
Varmlunsj

27 28 29
Skoleklubb

30
Varmlunsj
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September
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

36 2
Varmlunsj

3 4 5
Skoleklubb

6
Varmlunsj

37 9
Varmlunsj

10 11 12
Skoleklubb

13
Varmlunsj

38 16

Varmlunsj

17
Frokosmøte 
0815-0845

18 19
Skoleklubb

20
Planleggingsdag

39 23
Varmlunsj

24
Fotografering

25
Fotografering

26
Foreldremøte

27
Varmlunsj
Supersamling Hvitveisen
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Oktober
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

40 1 2 3
Skoleklubb

4
Varmlunsj

41 7
Varmlunsj

8 9 10
Planleggingsdag

11
Planleggingsdag

42 14
Varmlunsj

15
Uteuke for Skoleklubben 
resten av uken

16 17
Skoleklubb

18
Varmlunsj

43 21
Varmlunsj

22 23 24
Skoleklubb
FN-dagen
Supersamling  
Bekkeblomen
Høstsuppe
-Foreldrearrangement

25
Varmlunsj

44 28
Foreldresamtaler

29
Foreldresamtaler

30 31
Skoleklubb

    

SKOLENS HØSTFERIE
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November
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

44 1
Varmlunsj

45 4
Varmlunsj

5 6 7
Skoleklubb

8
Varmlunsj

46 11
Varmlunsj

12 13 14
Skoleklubb

15
Varmlunsj

47 18
Varmlunsj

19
Frokosmøte 
0815-0845

20 21
Skoleklubb

22
Varmlunsj

48 25
Varmlunsj

26 27 28
Skoleklubb

29
Varmlunsj
Supersamling Andungen
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Desember
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

49 2
Varmlunsj

3 4 5 6
Varmlunsj
Adventssamling  
Gåsungen

50 9
Varmlunsj

10 11 12
Adventssamling  
Hvitveisen

13
Lysfrokost 
-Foreldrearrangement

51 16
Nissefest og  
Superjulesamling  
Andungen

17 18
Julemiddag for barn og 
ansatte

19 20

Adventssamling  
Bekkeblomen

52 23 24
Julaften

25
juledag

26
juledag

27
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Januar
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

1 30 31
Nyttårsaften

1
nyttårsdag

2 3

2 6 7 8 9
Skoleklubb

10
Varmlunsj

3 13
Varmlunsj

14 15 16
Skoleklubb
Kryss og tvers

17
Varmlunsj

Supersamling  Gåsungen

4 20
Varmlunsj

21
Frokosmøte 
0815-0845

22 23
Skoleklubb
Kryss og tvers

24

5 27
Varmlunsj

28 29 30
Skoleklubb
Kryss og tvers

31
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Februar
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

6 3
Varmlunsj

4 5 6
Samisk varmlunsj

Samenes nasjonaldag
Supersamling Hvitveisen

7

7 10
Varmlunsj

11 12 13
Skoleklubb
Kryss og tvers

14
Varmlunsj

8 17
Varmlunsj

18 19 20
Skoleklubb
Kryss og tvers

21
Planleggingsdag

9 24
Varmlunsj

25 26 27 28
Varmlunsj

SKOLENS VINTERFERIE

SAMISK UKE
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Mars
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

10 2
Varmlunsj

3 4 5
Skoleklubb
-Vintertur til bymarka
Kryss og tvers

6
Varmlunsj

11 9
Varmlunsj

10 11
FORELDRESAMTALER

12
FORELDRESAMTALER

13
Varmlunsj

12 16
Varmlunsj

17 18 19
Skoleklubb
Kryss og tvers

20
Varmlunsj

13 23
Varmlunsj

24
Frokosmøte 
0815-0845

25 26
Skoleklubb
Kryss og tvers

27
Varmlunsj

Supersamling   
Bekkeblomen

14 30
Varmlunsj

31
Svarfrist ferie
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April
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

14 1
Gul dag

Påskefrokost
Kurvfest
-foreldrearrangement

2
Skoleklubb
Kryss og tvers

3
Varmlunsj 

Superpåskesamling  
Andungen

15 6 7 8
Barnehagen stengt.

9
Skjærtorsdag 

10
Langfredag

16 13
2.påskedag

14 15 16 
Skoleklubb
Kryss og tvers

17
Varmlunsj

17 20
Varmlunsj

21 22 23
Skoleklubb
Kryss og tvers

24
Varmlunsj

18 27
Varmlunsj

28 29 30
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Mai
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

18 1.mai 

19 4
Varmlunsj

5
Foreldremøte for  nye 
foreldre

6 7
Skoleklubb
Besøksdag nye barn og 
foreldre

8
Varmlunsj

20 11
Varmlunsj

12 
Frokosmøte 
0815-0845

13 14
Skoleklubb
Besøksdag nye barn og 
foreldre

15
17. mai-feiring i  
barnehagen

Supersamling Gåsungen

21 18
Varmlunsj

19 20 21
Kristi himmelfartsdag

22

22 25
Varmlunsj

26 27 28
Skoleklubb

29
Sommerfest i barnehagen
-Foreldrearrangement

KULTURUKE
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Juni
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

23 1
2.pinsedag

2 3
Verdens miljødag

4 5

24 8
Varmlunsj

9
Skoleklubben i  
Hansbakkfjæra ut uka

10 11 12
Hele barnehagen leveres 
og hentes i  
Hansbakkfjæra

Supersamling
Skoleklubben
Varmlunsj

25 15
Varmlunsj

16 17 18 19
Planleggingsdag

26 22
Varmlunsj

23 24 25 26
Varmlunsj

HANSBAKKUKE
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Juli
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

27 29
Indianeruke
Introduksjon av temaet i 
Supersamling

30
Vi lager leirplass
Tema: Indianer i skogen. 
Vi lager indianerbånd. 
Ansiktsmaling

1
Supersamling i skogen
Eventyrstund
Tema: Indianer

2
Turdag
Tema: Indianer i skogen

3
Varmlunsj og indianerfest

28 6 7 8 9 10

29 13 14 15 16 17

30 20
Sjørøveruke
Introduksjon av temaet i 
Supersamling

21
Turdag
Tema: Sjørøver

22
Sjørøvernes musikkdag

23
Turdag
Tema: Sjørøver

24
Varmlunsj
Sjørøverfest

31 27 28 29 30 31

BARNEHAGEN STENGT HELE UKEN.

BARNEHAGEN STENGT HELE UKEN.



Sjøskogbekken

BESØKSADRESSE:  
Sjøskogbekken FUS barnehage,  

Ranheimsvegen 177B, 7053 Trondheim

Hovednummer: 73 83 80 60
Hvitveisen: 454 79 797

Bekkeblomen: 454 81 233
Gåsungen: 454 81 330
Andungen: 454 80 830

fus.no/sjoskogbekken
www.facebook.com/sjoskogbekken
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